
 

  

Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamų Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos tarptautinių projektų 

MARCH (angl. Make Science Real in Schools) ir SCIENTIX 
 

SUSITIKIMAS-PRAKTINIS SEMINARAS STEAM MOKYKLŲ TINKLO NARIAMS 

„STEAM ATEINA Į MOKYKLĄ“ 
 

P R O G R A M A  
 

2016 m. vasario 4 d. 

Vilnius  

Vilniaus jėzuitų gimnazija, Didžioji g. 32  
 

Įėjimas iš Augustijonų g. 
 

T i k y b o s  k a b i n e t a s  B 2 0 1  
 

Tikslas – skatinti STEAM mokyklų tinklo narius dalytis gerąja STEAM ugdymo patirtimi ir 

sudaryti sąlygas diskusijai apie STEM ugdymo veiksmų plano įgyvendinimo pažangą mokyklose 
 

 

08.30–9.00 
Registracija Vilniaus Jėzuitų gimnazijoje 

P a s i t i k i m o  k a v a  

9.00–9.15 Renginio tikslų, darbotvarkės ir dalyvių prisistatymas 

9.15–10.35 
Gerosios ugdomųjų renginių patirties pristatymas (Vilniaus Antakalnio gimnazija, 

Vilniaus r. Juodšilių „Šilo“ gimnazija. Vilniaus inžinerijos licėjus, Vilniaus Mykolo 

Biržiškos gimnazija, Vilniaus licėjus dalijasi STEAM ugdymo patirtimi). 

10.35–10.50 Kavos pertrauka  

10.50–11.40 STEAM idėjos praktinėje veikloje. Mokytojo Mariaus Narvilo patirtis. 

11.40–12.30 
Pamokos „Dangoraižiai“ stebėjimas   

Diskusija apie STEAM: patirtis, galimybės, projektai  

12.30–13.10 P i e t ų  p e r t r a u k a  

13.10–13.30 Pamokos „Dangoraižiai“ aptarimas 

13.30–14.20 

Gerosios ugdomųjų renginių patirties pristatymas (Kauno Jono ir Petro Vileišių 

mokykla–daugiafunkcis centras, Kauno jėzuitų gimnazija, KTU inžinerijos licėjus, 

Kėdainių Šviesioji gimnazija dalijasi STEAM ugdymo patirtimi). 

14.20–14.30 SCIENTIX projekto rezultatų pasiūla ir jų panaudojimo galimybė  

14.30–15.10 

Gerosios ugdomųjų renginių patirties pristatymas (Klaipėdos Martyno Mažvydo 

progimnazija, Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla, Alytaus Jotvingių 

gimnazija, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija dalijasi savo mokyklų STEAM 

ugdymo patirtimi, tęsinys) 

15.10–15.25 Kavos pertrauka 

15.25–15.40 MARCH projekto ataskaitos apie gerąsias STEM ugdymo praktikas pristatymas 

15.40-17.00 
Apskritojo stalo diskusija ,,STEM ugdymo veiksmų plano įgyvendinimo 

pažanga“  

 

 

Registracija ir visi užsiėmimai (išskyrus pamokos stebėjimą) vyks B201 kabinete.  

Dalyviams automobilius parkuoti rekomenduojame prie Tymo turgaus (Barbakano), ten žalia 

zona. 


