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CREATEskills projektas skirtas kurti ir įgyvendinti pradinių mokyklų naujovišką praktiką, 
priemones ir metodikas STEM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos) 
klasių kūrimui, gerinant pradinio ugdymo proceso bei mokymosi proceso kokybę ir 
aktualumą, orientuotą skatinti STEM dalykų patrauklumą.  

Naudojantis praktine veikla ir remiantis socialinio mokymosi teorijos metodais, 
CREATEskills prisidės prie mokinių 21-ojo amžiaus įgūdžių ugdymo  
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PROJEKTAS 

REZULTATAI 

Per pasiekus rezultatus, šis projektas prisidės prie dabartinės ES mokyklų 

konteksto:  

 Tarpdisciplininių pedagoginių metodų, bendrai plėtojant ir įgyvendinant su STEM 

susijusių metodikų pradinių klasių mokiniams (įrankių rinkinys) skatinimas; 

 Didinti pradinių klasių mokytojų įtraukimą į eksperimentinį švietimą, išbandant ir 

naudojant priemonių rinkinį ir dalyvaujant keliose projekto veiklos srityse; 

 Kritinio mąstymo ir 21-ojo amžiaus įgūdžių skatinimas ankstyvajame ugdyme 

(priemonių rinkinys, DIY (pasidaryk pats projektai)); 

 Europos studentų motyvacijos mokslo kultūrai ir profesijoms skatinimas, 

dalyvaujant įdomiose veiklos srityse, turinčiose stiprią mokslinę ir pedagoginę 

sudedamąsias dalis, bei kontaktuojant su specialistais, kurie šias žinias naudoja 

kasdienėje veikloje; 

 Prisidėti prie mokyklos nebaigusių mokinių mažinimo tarptautiniu mastu, 
didinant mokinių motyvaciją mokymuisi ir platesnę karjeros galimybių 
perspektyvą, įskaitant su mokslo sritimis susijusias sritis, ypatingą dėmesį 
skiriant lyčių aspekto integracijai. 

TIKSLINĖS GRUPĖS 

Tiesioginės tikslinės grupės bus pradinės mokyklos moksleiviai (6-12 metų 

amžiaus), mokytojai, tėvai ir mokyklų direktoriai. Projektas taip pat norėtų 

susisiekti su platesne bendruomene, su mokslinių tyrimų organizacijomis bei 

mokslininkais, taip sukuriant ryšius tarp mokyklų ir darbo aplinkos. 

TIKSLAI 

CREATEskills sukurs, išbandys ir įgyvendins: 

 STEM švietimo pradinėse mokyklose metodika, įskaitant pradinių klasių 
mokytojų STEM mokymo priemonių rinkinį; 

 Internetinę platformą su „virtualiu mokytojų kambariu”,virtualią biblioteką, 
fotogaleriją kurioje bus talpinamos mokinių ir jų šeimų DIY (pasidaryk pats) 
projektų nuotraukos. 

 

 

 


