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STEAM VEIKSMŲ PLANAS 2021M. 
(vykdomas nuo 2019 m. vasario 18 d.) 

 

Tikslas – Supažindinti ugdytinius su gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija, matematika, 

menais ir ugdyti jų kūrybiškumą. Skatinti mokytojų švietimą ir domėjimąsi STEAM temomis. 

 Uždaviniai: 

1. Tobulinti mokytojų kompetencijas STEAM srityje.  

2. Skatinti ugdytinių susidomėjimą mokslu, sukurti sąlygas gerinti ugdymo(si) kokybę. 

3. Ugdyti ugdytinių problemų sprendimo, tyrinėjimo, mokėjimo mokytis kompetencijas.  

4. Tobulinti mokytojų dalykinę, tiriamąją ir kūrybinę kompetencijas STEAM mokslų srityse. 

 

Eil. 

Nr. 

Plano priemonė Laukiami rezultatai Įgyvendinimo 

laikotarpis 

Atsakingi 

asmenys 

1. STEAM dalykų 

integravimas į 

ugdomąjį procesą nuo 3 

iki 7 metų amžiaus 

vaikų grupėse 

Trumpalaikiai projektai, 

bandymų ir tyrinėjimų 

integravimas į ugdomąjį 

procesą pagal savaitės 

temas 

Visus metus Mokytojai 

2. Diskusijos “STEAM 

ugdymosi galimybės 

ikimokyklinėje 

įstaigoje” 

Į STEAM orentuoto 

ugdymo galimybių analizė, 

rezultatų pristatymas 

bendruomenei. 

2 kartus per metus Mokytojai 

3. Dalyvavimas 

kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose, 

susijusiuose su 

STEAM įgyvendinimui 

Mokytojai plėtos STEAM 

ugdymui aktualias 

kompetencijas, įgys 

kompetencijas STEAM 

plėtojimui bei taikymui 

ugdymo procese. 

Pagal poreikį  Mokytojai 

4. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo programos 

įgyvendinimas 

Mokytojai kartu su  

ugdytiniais dalyvaus 

įvairiuose rajoniniuose, 

respublikiniuose 

projektuose, renginiuose 

Visus metus Mokytojai 

5. Materialinių išteklių 

pritraukimas STEAM 

veiklų plėtrai 

Įsigyti knygų “Pykšt Pokšt 

eksperimentai”, 

“Mėgintuvėlis 

enciklopedija kitaip” 

Kovo – balandžio 

mėn. 

Direktorė 

6. Išvykos į kitas ugdymo 

įstaigas 

Gerosios patirties sklaida: 

Šiaulių l/d “Pasaka”, 

Krekenavos l/d “Sigutė” 

Kovo – spalio 

mėn. 

Direktorė, 

mokytojos 

7. Organizuoti edukacines 

išvykas į netradicines 

aplinkas 

Vaikai lankosi STEAM 

veiklas įgyvendinančiose 

kitose ugdymo įstaigose, 

įmonėse, muziejuose, 

gamtoje ir kt. 

Visus metus Mokytojos 



8. Supažindinti tėvus 

(globėjus) su vaikų 

veiklomis STEAM 

srityse 

Tėvai (globėjai) dalyvauja 

ar organizuoja vaikams 

veiklas STEAM srityse, 

sudaromos prielaidos 

ugdymo(si) tęstinumui 

namuose 

2 kartus per metus Mokytojos 

9. Atviros STEAM 

veiklos 

Gerosios darbo patirties 

sklaida , interaktyvių 

metodų panaudojimas 

ugdymo procese 

Metų eigoje Mokytojos 

10. Lauko aplinkos 

pritaikymas STEAM 

veiklų įgyvendinimui 

Įrengtų erdvių pritaikymas 

tiriamosios veiklos 

plėtojimui 

Birželio-rugsėjo 

mėn.  

Direktorė, 

mokytojos 

11. eTwinining projektų, 

grįstų STEAM 

ugdymu, integravimas į 

ugdomąjį procesą 

Skatinamas vaikų 

kūrybiškumas ir kritinis 

mąstymas, 

formuojama vaiko tvari 

mąstysena, įgalinamas 

savaiminis mokymasis 

Kovo – gegužės 

mėn. 

Kristina 

Stankevičienė 

Laimutė 

Rasalskienė 

12. Diskusija „STEAM 

ugdymo rezultatų 

analizė“ 

2020-2021 veiklos plano 

rezultatų aptarimas 

Gegužės ir 

gruodžio mėn. 

Laimutė 

Rasaslkienė 

 

 

Planą parengė  Laimutė Rasalskienė 


