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2019 metais užpildėme paraišką ir tapome STEAM tinklo kandidatais.   

Per tuos metus lopšelio-darželio „Gandriukas“ mokytojai tobulino kompetencijas STEAM srityje,  

įkūrėme STEAM erdvę metodiniame kabinete bei priešmokyklinėje ugdymo grupėje.  

Sukūrėme STEAM puslapį Ramygalos lopšelio –darželio “Gandriukas” svetainėje.  Šiame skyrelyje  

talpiname informaciją apie STEAM veiklas.   

Jau susiradome mus koordinuojančią mokyklą, tai – Šiaulių lopšelis – darželis “Pasaka”. 

Pridedame lentelę apie atliktas mūsų veiklas pagal planą, ir tai, ką dar įgyvendinsime ateityje. 

 

Ei. 

nr. 

Priemonės Pasiekti rezultatai Data, vieta 

1. Diskusijos 

„STEAM ugdymo 

galimybės 

ikimokyklinėje 

įstaigoje“ 

Bendruomenei buvo 

pristatytos į STEAM 

ugdymą orientuotos 

galimybės 

2019 m. sausio 21 d.  

Mokytojų tarybos posėdis Nr. 1; 

2019 m. vasario 26 d.  

Mokytojų tarybos posėdis Nr. 2; 

2019 m. spalio 17 d.  

Visuotinis tėvų susirinkimas Nr. 1 
2. Dalyvavimas 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiuose, 

susijusiuose su 

STEAM 

įgyvendinimu 

Mokytojai plėtojo STEAM 

ugdymui aktualias 

kompetencijas, vyko į 

seminarus, konferencijas 

Tarptautinė Erasmus+projektas 2017-

2019 “ “STEAM mokymasis. Iki 

begalybės” Konferencija “STEAM yra 

visur” 2019-04-17, Velžys, Panevėžio 

raj. (3 mokytojos) 

 

Kvalifikacijos tobulinimosi renginys 

“Patirtinis ugdymas su Pykšt ir Pokšt 

eksperimentais” 2019-04-24  PRPŠC  

(3 mokytojos) 

 

Kvalifikacijos tobulinimo seminaras 

“M akronime STEAM arba vaikų 

matematinių gebėjimų ugdymas 

darželyje” 2019-10-11, Šiauliai  

(4 mokytojos) 
3. STEAM ugdymui 

reikalingos 

ugdymosi aplinkos 

kūrimas 

Įkurta STEAM erdvė 

metodiniame kabinete ir 

priešmokyklinio ugdymo 

„Kodėlčiukų“ grupėje 

2019 m. 6-10 mėn. 

Nupirkti kišeniniai mikroskopai, 

eksperimentų rinkiniai 4-7 metų 

vaikams, įvairios dailės priemonės, 

kinetinis smėlis 

 
4. Išvykos į kitas 

ugdymo įstaigas 

Susiradome mus 

koordinuojančią mokyklą 

STEAM klausimais – tai 

Šiaulių lopšelis – darželis 

„Pasaka“ 

2019-2020 m. m.  

Vyks gerosios patirties sklaida 



5. Atviros STEAM 

veiklos  

Organizuosime gerosios 

patirties sklaida: pravesime 

atviras STEAM veiklas, į 

svečius pasikviesdami 

koleges iš kitų darželių, soc. 

partnerius 

2020 m. 5-10 mėn 

6. Ikimokyklinės 

programos 

atnaujinimas 

Atnaujinsime programą „Po 

gandriuko sparnu“, 

įtraukdami STEAM ugdymą  

 

2020 m. 6-7mėn. 

7. Diskusijos 

„STEAM ugdymo 

rezultatų analizė“ 

Bus atnaujintas vaikų 

vertinimas 

2020 m. 6-9 mėn 

8.  Atnaujinta STEAM 

darbo grupė 

Parengtas STEAM plano 

2021-2022 metams 

projektas 

 

2020 m. 9-11 mėn. 

 

 

Mokytoja Laimutė Rasalskienė 


