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1. CREATEskills projektas 
 

1.1 Įvadas 

CREATEskills projektas skirtas plėtoti ir įgyvendinti naujoviškas mokymo ir mokymosi praktikas, 
priemones ir metodikas ES pradinėse mokyklose, pagerinant gamtos ir tiksliųjų mokslų mokymosi 
proceso kokybę ir svarbą pradiniame ugdyme, konkrečiau - STEM mokymosi dalykų patrauklumą. 

Pagrindinis šio europinio projekto, finansuojamo Europos Komisijos, tikslas yra 

„Bendradarbiavimas siekiant inovacijų ir keitimasis gerąja patirtimi” pradinėse mokyklose. 

STEM yra gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos sričių akronimas. Šio akronimo 

svarba yra sutelkti dėmesį į žinias, idėjas ir praktikas susijusias su šiomis sritimis, bei jų panaudojimą 

ir pritaikymą praktikoje, sprendžiant sudėtingas gyvenimo situacijas. Anot Europos Komisijos, STEM 

kompetencijos yra laikomos vienomis svarbiausių 21-ojo amžiaus piliečių įgūdžių ugdyme. 

Pasitelkdami praktinę veiklą ir remdamiesi mokymosi bendradarbiaujant teorijos logika, 
CREATEskills prisidės prie 21-ojo amžiaus įgūdžių ugdymo moksleivių tarpe. Tiesioginė tikslinė 
grupė yra pradinių klasių mokiniai (6 – 12 metų amžiaus), mokytojai, tėvai ir mokyklų vadovai.  Šis 

projektas taip pat siekia užmegzti ryšį su platesne bendruomene, ypač su gamtos mokslų srities 
mokslininkais ir organizacijomis, kad būtų kuriama sąsaja tarp mokyklų ir darbo aplinkos. 

CREATEskills parengs, testuos, bei įgyvendins STEM mokymosi metodiką pradinėse mokyklose 
įskaitant STEM mokymo priemonių rinkinius pradinių klasių mokytojams ir internetinę platformą su 
virtualiu mokytojų kambariu, virtualia biblioteka bei nuotraukų galerija, kurioje bus „Pasidaryk pats“ 
užduotys skirtos vaikams atlikti namuose kartu su tėvais. 

Šia veikla projektas prisidės prie dabartinės ES mokyklos kūrimo konteksto: 

 Skatinti tarpdisciplininius pedagoginius metodus, bendradarbiaujant, kuriant ir įgyvendinant 
su STEM susijusią metodiką skirtą pradinių klasių moksleiviams (Mokymo priemonių rinkiniai); 

 Didinti pradinių klasių mokytojų įsitraukimą eksperimentiniame mokyme, išbandant ir 
naudojant mokymo priemonių rinkinį ir dalyvaujant keliose projekto veiklose. 

 Kritinio mąstymo skatinimas ir 21-ojo amžiaus įgūdžių ugdymas ankstyvoje vaikystėje 
(„Mokymo priemonių rinkinys“, „Pasidaryk pats“ projektai). 

 Didinti Europos moksleivių motyvaciją mokslinei kultūrai ir profesijoms, dalyvaujant įdomiose 
mokslinėse ir pedagoginėse veiklose, komunikuojant su specialistais, kurie naudojasi šiomis 
žiniomis savo kasdieniame darbe. 

 Padėti mažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių tarptautiniu mastu, didinant mokymosi 
motyvaciją ir platesnes karjeros galimybių perspektyvas, įskaitant tas, kurios susijusios su 
gamtos mokslų sritimis, ypatingą dėmesį skiriant lyčių aspekto integravimui. 

1.2 STEM patrauklumo didinimo svarba 

 “Švietimas vaidina pagrindinį vaidmenį ateities visuomenės poreikiams” 

Daugelis OECD tyrimų1 parodė, kad švietimas turi lemiamą poveikį gerinant socialinę pažangą ir 

gerovę, daugiausia per kompetencijų ir įgūdžių lavinimą. Europos Komisijos teigimu, apie šešis 

milijonus jaunuolių kasmet išeina iš mokyklos (14% visų mokinių)2, todėl reikia persvarstyti švietimo 

sistemą, atsižvelgiant į šiuolaikinę visuomenę ir busimų specialistų reikalavimus – tam, kad būtų 

galima reaguoti į socialinius ir ekonominius 21-ojo amžiaus pokyčius. STEM dalykai Europoje yra 

                                           
1 Tokie kaip “Socialiniai mokymosi rezultatai 2010” 
2 http://ec.europa.eu/news/culture/110202_en.htm 
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viena iš pagrindinių edukacijos sričių, atitinkančių ateities poreikius. Mokslininkų ir kitų susijusių 

profesijų patrauklumo didinimas jaunimui, yra svarbus indėlis kuriant labiau kvalifikuotą darbo jėgą, 

galinčią susidurti su naujais technologiniais pokyčiais Europoje. 

Šiandieniniame pasaulyje informacija ir žinios didėja tokiu astronominiu tempu, kad 

nepakanka mokyti teorijos ir faktų, nesimokant, kaip juos reikia pritaikyti bei naudoti realiame 

gyvenime. Mokyklos turi pritaikyti ir plėtoti naujus mokymo ir mokymosi būdus, atspindinčius 

besikeičiantį pasaulį. Mokyklos tikslas turėtų būti mokinių pasirengimas sėkmingai darbo rinkai, todėl 

jos turi teikti pirmenybę žinioms ir įgūdžiams, kurie turės didžiausią paklausą. EBPO leidinyje „Įgūdžiai 

socialinei pažangai: socialinių ir emocinių gebėjimų galia“ matyti, kaip svarbu vaikams sukurti 

subalansuotą pažintinių, socialinių ir emocinių įgūdžių rinkinį, kad būtų galima geriau susidoroti su 21-

ojo amžiaus iššūkiais ir kliūtimis. Tyrimas atkreipia dėmesį, kad ne tik mokytojai, bet ir tėvai, gali 

vaidinti svarbų vaidmenį vaikų socialinių ir emocinių įgūdžių lavinime, skatinant stiprius santykius ir 

realaus gyvenimo praktinę patirtį. Ankstyvos investicijos į socialinius ir emocinius gebėjimus gali 

prisidėti prie geresnių pažinimo įgūdžių lavinimo ateityje ir dėl to mažinti švietimo, darbo rinkos ir 

socialinius skirtumus. Todėl kognityvinių, socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas ankstyvame 

amžiuje yra pagrindas ateičiai. 

Pasaulyje, kuris darosi vis sudėtingesnis, jaunuoliams svarbiau nei bet kada turėti reikalingų žinių ir 

įgūdžių spręsti įvairias problemas, rinkti ir įvertinti duomenis bei suvokti informaciją. Tai yra įgūdžiai, 

kuriuos moksleiviai įgyja mokydamiesi STEM mokomuosius dalykus. Supažindinant su šiais dalykais 

ankstyvajame amžiuje ir pateikiant juos patraukliai, gali būti sukuriamas tvirtas pagrindas ateities 

studijoms bei profesijai. 

CREATEskills projektas yra inovatyvus nes:  

 Pristato save kaip integruotą projektą, remiantis naujovišku požiūriu į STEM mokymosi 

dalykus, įtraukiant didaktinių priemonių sampratą, kartu su mokymais ir pradinių klasių 

mokytojų teigiamo tarpdisciplininio požiūrio skatinimu. 

 Kuria STEM mokymosi priemonių rinkinį ir internetinę animuotą platformą, kuri gali būti 

naudojama su kitomis ES mokyklų mokymo programomis (tarpdiscipliniškumas); 

 Vysto projekto veiklas su aktyviai ir kūrybiškai dalyvaujančiais mokytojais, mokiniais ir tėvais, 

pabrėžiant ES vertybių ir kultūrų tarpusavio supratimą – tiesioginis bendradarbiavimas tarp 

mokyklų, mokinių, tėvų, mokslo bendruomenės ir plačiosios bendruomenės; 

 Jame nagrinėjamos svarbios temos, tokios kaip STEM mokymas, 21-ojo amžiaus įgūdžiai, 

socialinis mokymasis, mokinių ir mokytojų bei tėvų įtraukimas ir dalyvavimas Europos 

lygmeniu, ieškant abipusių problemų sprendimų; 

 Jame siūlomas naujas požiūris į veiklas, skatinančiomis rezultatų sklaidą ir naudojimą ES 

švietimo sistemose. Visi projekto rezultatai gali būti perkeliami į kitas mokyklas ir šalis bei gali 

būti laisvai prieinami visiems. Medžiaga pateikta anglų kalba bei 4-turiomis partnerių kalbomis 

(portugalų, ispanų, graikų ir lietuvių); 

 Socialinio mokymosi metodai (modeliavimas, stebėjimas ir netiesioginis mokymasis, 

savireguliacija ir savarankiškumas) plečiant kūrybiškumo vaidmenis ir apibrėžimus 

(sklandumas, lankstumas, atsparumas, pasirengimas, tarpdisciplininis mąstymas, motyvacija 

ir atkaklumas) taip pat gali pabrėžti naujovišką šio projekto aspektą. 
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2. Inovatyvi praktika 
Šiame skyriuje pateikiamos pagrindinės išvados apie STEM mokymo ir mokymosi naujovišką 

praktiką, remiantis šiuolaikiška STEM patirtimi Graikijoje, Lietuvoje, Portugalijoje ir Ispanijoje. 

Kalbant apie STEM pradiniame ugdyme, visos keturios partnerių šalys nurodo, kad labai svarbu 

atkreipti dėmesį į novatoriškų metodikų įvedimą, naujų technologijų taikymą ir mokytojų mokymą 

kuriant specialius kursus, skirtus STEM mokymui. Dėl to šiame skyriuje pateikiami novatoriškiausi 

požiūriai į STEM mokymą ir mokymąsi, pateikiant geriausias kiekvienos šalies praktikas. Taip pat 

šiame skyriuje yra įtrauktos konkrečios rekomendacijos, kaip būtų galima pagerinti STEM mokymą ir 

mokymąsi. 

2.1. Metodiniai aspektai mokant STEM 

Dauguma tyrimų, susijusių su STEM  pradiniame ugdyme, yra orientuoti į metodologinius pokyčius, 

kurių reikia norint pasiekti tikrą transformaciją šiuose dalykuose. Reikalingas pokytis, kuris skatintų 

mokinius sekti kelią, kuris vestų mokslo, technologijų, inžinerijos ar matematikos krypčių link. 

Svarbu pradėti STEM mokymą nuo pat mažens dėl jo plataus pritaikymo mokinio kasdieniame 

gyvenime bei ateityje. Be to, STEM dalykai skatina kritinį mąstymą ir stiprina natūralų vaikų 

smalsumą. Nepaisant to, kad STEM turinys laikomas labai svarbiu mokinių dabarčiai ir ateičiai, 

mokytojai mano, kad mokyklose tam skiriamas laikas yra nepakankamas, o taikomas mokymo būdas, 

kuriuo mokiniai mokomi STEM, yra nepatrauklus. 

Norint užpildyti šią spragą mokant STEM, projekto metu atlikta apklausa parodė, jog: 

 Labai svarbu naudoti tokias aktyvias metodikas, kaip mokymas pagrįstas moksliniais tyrimais, 

mokymas grįstas projektais/projektinėmis veiklomis, mokymas grįstas problemų sprendimu; 

 Būtina įtraukti kritinį mąstymą ir komandinį darbą; 

 Dėmesys turi būti skiriamas eksperimentams, vizitams ir t. t., pavyzdžiui: užduotys pagrįstos 

autentišku mokymusi; interaktyvios užduotys ir veikla; kultūros objektų lankymas ir 

ekskursijos. 

Tačiau būtina pripažinti išteklių trūkumą, dėl kurio taikyti šias metodikas klasėse yra sunku. Apskritai 

mokyklų turimi ištekliai (infrastruktūros, laboratorijos) yra labai riboti. Mokyklos neturi savo mokymo 

erdvių, kur galėtų vykdyti STEM mokymo metodais pagrįstus bandymus. 

Šia prasme esminis atsakas į veiksmingo STEM mokymo poreikį yra aktyvių mokymosi strategijų, 

technologijų mokymo metodikų ir socialinių tinklų vaidmuo. 

2.2. Mokytojų mokymo strategijų skatinimas 

Aukščiau pateiktos trumpos rekomendacijos nurodo, kad trūksta mokytojų, kurie vadovautų šioms 
veikloms klasėje ir gebėtų sudominti mokinius STEM dalykais. Tyrimuose, kuriuos atliko 
CREATEskills konsorciumas, nustatytas mokytojų pasirengimo STEM srityje trūkumas: mokytojai turi 
kurti  kūrybiškesnes ir patrauklesnes mokymo strategijas STEM dalykų mokymui. Mokytojams reikia 
naujų įgūdžių ir kitokio požiūrio, kaip mokyti STEM, kad būtų sumažinti prasti šios srities pasiekimai, 
kurie Europos lygmenyje yra prioritetas. 

Taigi trumpai pateikiami pagrindiniai aspektai: 

1. Bendras pamokų planavimas 
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Bendradarbiavimas yra mokymo strategija, kuri puikiai veikia dideliuose projektuose, tai leidžia 

užduotis atlikti lengviau, kuomet prie jų dirba keli mokytojai. Planavimas tose pačiose mokytojų 

amžiaus grupėse leidžia mokytis dalykų tarpdisciplininiu būdu; tobulinti mokymo ir mokymosi procesą 

ir pašalinti nereikalingą darbo krūvį planuojant bei dalinantis užduotis. 

Skatinti bendradarbiavimą kuriant naujas užduotis, diegiant naujus mokymo metodus. 

 

2. Tarpdisciplininiai projektai 

Mokytojai nurodė, kad pagrindinis aspektas sėkmingai mokytis STEM yra žinių pritaikymas 

kasdieniame gyvenime, tačiau moksleiviai to dažnai nepastebi ar nesupranta. Todėl būtų naudinga 

skatinti STEM projektų jungimą su kitomis disciplinomis. Dėl to svarbus yra ne tik STEM dalykų 

mokytojų, bet ir kitų disciplinų mokytojų tarpusavio bendradarbiavimas. 

 Siūlyti projektus ar veiklas, kuriose mokiniai galėtų dirbti derinant įvairių dalykų turinius, pavyzdžiui: 

matematiką ir menus, gamtos mokslus ir muziką. 

 

3. Mokytojų rengimo ir profesinio tobulėjimo kursai 

Pradinių mokyklų mokytojai neturi pakankamai žinių bei įgūdžių, kad galėtų tinkamai pristatyti bei 

pritaikyti modernias mokymosi programas klasėse. Mokytojai ir mokyklų specialistai, seminarų metu, 

gali geriau suprasti bei įsisavinti šiuolaikinius STEM mokymo metodus ir koncepcijas ne tik mokslinių 

tyrimų srityje, bet ir teisiniame lygmenyje. 

Mokymas gali būti grindžiamas mokymo metodais, tokiais kaip: tyrimu pagrįstas mokymasis, 

mokymasis žaidimais, kūrybinis mokymasis, mokymasis grindžiamas projektais ir mokymasis 

komandoje. 

 

4. Idėjos ir gerosios praktikos, kurias reikia įgyvendinti klasėje 

Vienas iš pagrindinių aspektų mokytojams yra nuolatinis mokymasis ir profesinis tobulėjimas. Kalbant 

apie mokytojų rengimą, yra įvairių galimybių ir ne visos jos susijusios su seminarų ar kursų lankymu. 

Visų pirma reikia išsiaiškinti kokią gerąją praktiką vykdo kitos STEM institucijos bei pateikti 

pasiūlymus, kuriuos būtų galima išbandyti bei pritaikyti savo klasėse.  

 Grupės dinamika 

 Samprotavimas ir diskusijos (mažose ir didelėse grupėse) 

 Grupinė veikla 

 Grupiniai moksliniai eksperimentai 

 Kultūrinė veikla 

 

5. IKT (Informacinės komunikacijų technologijos): mokymo priemonės ir mokymo vietos  

IKT buvo minimos mokytojų rezultatuose, ne tik todėl, kad jos potencialiai turi būti integruotos 

mokymo sistemoje, bet ir todėl, kad jie skatina mokytojų tobulėjimo tęstinumą. 

Mokytojams būtų įdomu bei naudinga sužinoti, kaip informacinės komunikacijų technologijos galėtų 

būti tinkamai integruotos dėstomų dalykų kontekste. 
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Mokytojams būtų naudinga įvertinti bei pritaikyti IKT galimybes savo profesiniam tobulėjimui. 

Internetinė aplinka ir internetinės mokymosi bendruomenės yra geri pavyzdžiai, kuriuose gausu 

mokymosi pasiūlymų bei galimybių.  

 

6. Daugiau bendravimo su mokiniais 

Dauguma mokytojų iš tiesų nežino mokinio žinių ir pasaulėžiūros. Vadovaudamiesi tuo, mokytojai 

turėtų labiau domėtis mokinių interesais ir poreikiais, stengtis skatinti moksleivių veiklų motyvaciją. 

Trumpai tariant skirti didesnį dėmesį moksleiviams jų mokymosi procese. 

Mokytojams gali būti naudinga užsiimti veikla, kurioje mokiniai dalyvauja kuriant, tobulinant ir 

analizuojant STEM dalykus. 

 

7. Kitų erdvių panaudojimas STEM dalykų mokymui 

Kadangi kai kuriuose centruose bei mokyklose nėra specialių laboratorijų ar kitų specifinių vietų 

eksperimentų atlikimui vienas iš pagrindinių mokytojų reikalavimų yra tinkamai pritaikytos erdvės ir 

infrastruktūra. Be tinkamų erdvių poreikio (atsižvelgiant į jų svarbą motyvacijai ir mokymuisi STEM 

dalykus), yra ir kitų galimybių kurios turėtų būtų svarstomos: 

 Naudoti klasėje jau esamą erdvę. Idėja būtų sukurti klasėje kampelį vadinamą „STEM 

kampeliu“, kur moksleiviai galėtų rasti išteklių eksperimentuoti (moksleiviai tai atliktų grupėse). 

 Naudoti kitas mokyklos erdves, pavyzdžiui, žaidimų aikštelę ar sporto salę (ar kitas vietas, 

kurios yra prieinamos eksperimentams kurti). Manoma, kad išėjimas iš įprastinės klasės 

moksleivius galėtų labiau motyvuoti. 

 Naudoti eksperimentams reikalingus išteklius, kurie yra lengvai prieinami, pavyzdžiui: 

plastikinius, stiklinius butelius, vandenį, įvairias kitas medžiagas atliekančias nuo įvairių 

pakuočių ir pan. 

 

2.3. Inovatyvūs STEM mokymo ir mokymosi metodai 

Visose partnerių šalyse randame keletą naujoviškų STEM pradinio ugdymo mokymo metodų. 

Ispanijos atveju yra parengtas planas, skirtas dirbti su logine-matematine kompetencija per programą, 

kuri skatina informacinių komunikacinių technologijų (IKT) diegimą mokyklose. Be to, į šią programą 

taip pat įtraukiami universiteto sukurti seminarai, siekiant pristatyti mokslą ir technologijas patraukliu 

ir motyvuojančiu būdu, taip pat programa inicijuoja STEM skatinimą klasėje. 

Graikijoje sukurtos  naujoviškos STEM mokymo ir mokymosi praktikos apima planą „Mano mokyklos 

sodas“, kuris kuriamas siekiant didinti susidomėjimą sodininkyste ir gamtos mokslais. Be to, mokomoji 

veikla, skirta mokyti per teatro prizmę – derinant STEM mokymąsi su meno aspektais. Kai kurios 

veiklos yra plėtojamos bendradarbiaujant su atitinkamais fizinių mokslų laboratorijų centrais ir 

remiamos iniciatyvos (konstrukcijos, laboratoriniai mokymai, praktinė veikla) gamtos mokslų srityje ir 

jų pritaikyme kasdieniame gyvenime. 

Lietuvoje kuriamos STEAM programos, diegiant technologijas, kuriomis mokiniai gali 

eksperimentuoti. Taip pat rengiamos kelios privačios iniciatyvos programos, susijusios su kiekviena 
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iš santrumpų STEAM. Galiausiai buvo sukurta MARCH programa – „Make Science Real in Schools“, 

skirta padėti rasti gerąsias praktikas ir metodikas, jungiančias STEM. 

Portugalijoje buvo sukurta ir įgyvendinta 1-ojo ciklo pradinės mokyklos programos iniciatyva, kuria 

siekiama ne tik suteikti galimybę IKT įgūdžius turintiems moksleiviams, bet ir pagerinti jų skaitymo, 

išraiškos ir rašymo įgūdžius. Be to, dabartiniame kurse buvo sukurtas projektas, suteikiantis centrų 

savarankiškumą tos pačios pedagoginės programos atžvilgiu. Galiausiai prieš kelerius metus buvo 

sukurtas planas įdiegti technologiją centruose, vadinamas „EduLabs Project“. 

Kartu jie skatina naujovišką požiūrį į STEM mokymus šiais būdais: 

1. Mokslo mugės 

Mokslo mugės projektas yra būdas mokiniams kelti jiems įdomius klausimus, per kuriuos jie turi ieškoti 

atsakymų, kad patenkintų savo smalsumą. Mokiniai mokosi mokslinių metodų, kad įrodytų savo 

hipotezę arba ją paneigtų. Mokiniai turi galimybę dirbti su eksperto arba mentoriaus pagalba, arba 

grupėmis tarpusavyje. Galimybė pasirinkti, ką daryti ir kaip tai padaryti, padeda jiems laikytis tikslo 

bei motyvacijos. 

Mokslo mugėje mokiniai gali sužinoti apie STEM iš įvairių aspektų: jie sužino, kaip išsirita viščiukas, 

tyrinėja smegenų darbą arba pirštų atspaudus. Tai labai geras būdas motyvuoti mokinius domėtis 

mokslu. 

2. STEM Olimpiada 

STEM olimpiada skatina mokinių susidomėjimą mokslo ir inžinerijos sritimis. Jis gerina 

eksperimentinio darbo įgūdžius ir gebėjimus, skatina kūrybiškumą, autonomiją ir kritinį mąstymą. Jis 

skatina išanalizuoti STEM dalykų turinį, iššūkius ir jų taikymą klasėje. 

3. STEM (ir/arba) Mokslo koordinatoriai 

STEM / Mokslo koordinatoriai skatina diegti naujas ir efektyvesnes mokymo praktikas. Jie yra 

atsakingi už mokslinės ir pedagoginės pagalbos teikimą mokytojams. Jie pasisako už inovacijų 

diegimą švietimo srityje, imasi iniciatyvų dėl mokytojų rengimo ir skatina naudoti šiuolaikines švietimo 

technologijų priemones. 

4. Mokslo mokymasis per teatrą (LSTT- Learning Science through Theatre) 

Veiklos kontekste mokiniai kuria, plėtoja ir atlieka teatro pasirodymą, susijusį su moksline koncepcija 

ir žiniomis iš mokykloje dėstomos medžiagos, taip kūrybiškai mokydamiesi. Konkretūs veiklos tikslai, 

kurių pagrindinis tikslas yra mokslo ir meno sujungimas, siekiant ugdyti mokinių susidomėjimą 

mokslu, apima ir mokinius, ir mokytojus. Konkrečiai, per šią veiklą mokiniai suvokia mokslines 

sąvokas ir reiškinius, kuria bendradarbiavimo ir komandinio darbo dvasią, aktyviai dalyvauja derybose 

dėl mokslo koncepcijų ir ugdo kūrybinius ir kritinio mąstymo įgūdžius. 

Be to, dalyvaudami sklaidos veiklose ir verslumą skatinančiuose veiksmuose remiančiuose jų teatro 

spektaklį, jie prisidės prie tolesnio mokyklos visuomenės bei savo asmeniškai socialinių bei verslumo 

įgūdžių gerinimo. Tuo pačiu metu mokytojai bendradarbiauja ir keičiasi nuomonėmis, idėjomis ir 

mokymo medžiaga. 

5. Mano mokyklos sodas 

Pagrindinis šios novatoriškos veiklos tikslas - didinti besimokančiųjų susidomėjimą ekologiško 

sodinimo augalų auginimo ir (arba) gyvybingos ekologinės kultūros kūrimo srityje. Juo siekiama 
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suteikti vaikams galimybę mąstyti ir veikti kaip sąmoningiems piliečiams, vystant sąmoningą 

visuomenę, kuri gyvena harmoningai su aplinka atsižvelgiant į šiuolaikinę pasaulio žemės ūkio 

ekonomiką ir sveikus mitybos įpročius. 

Kitaip tariant, žemės ūkio ir ekologinės sodininkystės įtraukimas į mokymosi programą padeda 

mokiniams suprasti, kaip žmonės sąveikauja su aplinka ir kaip auginamas maistas. Be to, žemės ūkio 

sodininkystė skatina sveikos gyvensenos suvokimą, padeda besimokantiesiems įsisavinti STE(A)M 

koncepcijas ir atskleidžia piliečiams žemės ūkio darbo galimybes. 

6. Kursas "PHYSICA” 

„PHYSICA“ kursas sukurtas laboratorijų veiklos moduliams. Juo siekiamas emocinio vystymosi ir 

kūrybinio mokymo skatinimas per dailę, ankstyvąjį pažinimą bei moksleiviams turintiems tam tikrus 

polinkius (arba, priešingai, nukrypimus)  STEM mokymo dalykams. Be to, gamtos mokslų festivalyje, 

kuris yra atviras visuomenei, pristatomos veiklos susijusios su  robotikos, gamtos mokslų, muzikos, 

geologijos - geografijos ir technologijų taikomosiomis programomis. 

7. Mokslo laboratorijos 

Mokslo laboratorijas sudaro sklaidos metodologijos kurios ITC integruoja į mokymosi programas. 

Ambasadoriai, kurie pagal mokyklų poreikius, organizuoja įvairias dirbtuves ir praktines Pamokas 

mokytojams. Visi mokymai ir seminarai leidžia mokytojams ir mokykloms turėti geresnes ir 

tinkamesnes priemones bei išteklius planuojamoms Mokslo laboratorijoms steigti.  

Mokyklos gali kurti novatoriškus projektus Europos lygmeniu ir pateikti juos eTwinning platformos 

švietimo vadovui. 2010 m. buvo pradėtos kurti mokymosi / Ateities mokyklos laboratorijos. 

8. Loginis - matematinis planas 

Planą sudaro siekis pradinėse mokyklose ugdyti skirtingų gebėjimų moksleivius lavinant jų 

matematinius bei loginius gebėjimus, tokius kaip loginis mąstymas ar problemų sprendimas. Švietimo 

ministerija siūlo modelį, kurį mokyklos turėtų naudoti matematinių bei loginių kompetencijų nustatymui 

bei jų gerinimui. 

9. TECHMI programa 

Ši programa yra sukurta siekiant panaikinti lyčių stereotipus STEM mokymo dalykuose, parodant 

berniukams ir mergaitėms, kad mokslas, matematika, inžinerija ir technologijos yra linksmiausi ir 

kūrybiškiausi visų šiandien naudojamų technologijų ištekliai. Projektas vykdomas bendradarbiaujant  

su 22-26 metų inžinierėmis kurios kuruoja mokyklų dalyvavimą programoje bei padeda mokiniams ją 

plėtoti. 

10. Daryk ir mokykis 

„Daryk ir mokykis“ veikia pagal projekto mokymosi metodą. Ji buvo sukurta siekiant sukurti didesnį 

susidomėjimą STE(A)M srityse tarp jaunų moksleivių, skatinant tokius įgūdžius kaip loginis ir kūrybinis 

mąstymas, bendravimas ir komandinis darbas, kritinė analizė ir problemų sprendimas. Viena vertus, 

programa moko mokytojus naudotis novatoriškomis metodikomis, leidžiančiomis jiems padaryti 

STE(A)M dalykus įdomesnius. Kita vertus, veikla kuriama su vaikais nuo 8 iki 12 metų klasėje ir už 

jos ribų, kad būtų skatinamas jų loginis ir kūrybinis mąstymas su STEAM veiklomis. 
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3. Inovatyvi STEM metodika – priemonių rinkinys 
„Socialiniai STEM mokymosi metodai“ 

Priemonių rinkinys “Socialiniai STEM mokymosi metodai” pristato 41 STEM veiklą kurių metu 

moksleiviai grupėmis atlieka dinamines, pratimų, žaidimų bei eksperimentines veiklas, remiantis 

aktyvaus dalyvavimo metodika siekiant užpildyti mokytojų identifikuotas spragas, bei pateikti naujas 

idėjas darbui su moksleiviais. 

Šiame skyriuje rasite 41 STEM dinaminių veiklų santrauką su nuorodomis į pilną aprašymą, kuriame 

bus aiškinama kaip tai atlikti žingsnis po žingsnio. 

3.1. Veiklos skirtos plėtoti ir skatinti STEM patrauklumą 

Visos 41 STEM veiklos išskaidomos tokioms amžiaus grupėms: 

 6 iki 9 metų: 8 veiklos, nuo 1 iki 8; 

 10-12 metų: 29 veiklos, nuo 9 iki 37; 

 Visos amžiaus grupės: 4 veiklos, nuo 38 iki 41. 

 

3.1.1. 6-9 metų amžiaus grupė 

 

Numeris 2 

Veiklos pavadinimas  Matematikos linijų ir kampų darbo modelis 

Aprašymas 
Sukurti modelius, naudojant medines lazdeles ir plastiliną, kad būtų sudarytos 
lygiagrečios ir statmenos linijos, taip pat trys tiriamų kampų rūšys: ištiestinis, 
smailus ir bukas. 

Tikslinė grupė 6 - 9 metų amžiaus 

Trukmė Pamoka nuo 45 min. iki 1 val.  

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2UgGK1e 

 

Numeris 3 

Veiklos pavadinimas  Savaime piešiantis aparatas 

Aprašymas 

Savaime piešiančio įrenginio gamyba. Pristatomas varikliukas 12V DC, sujungiame 

jį su baterijomis – pastebime, kad varikliuko kojelė sukasi. Paaiškiname, kad šis 

kojelės sukimasis bus esminis dalykas, nes tik jis skatins visą įrenginį judėti ir piešti 
tam tikras figūras. Prie varikliuko tvirtiname kartoną ir flomasterį taip, kad visas 

įrenginys judėtų, o pritvirtintas flomasteris kartu pieštų tam tikras figūras. Vieni pieš 
lygius apskritimus, kiti pieš juostas, dar kiti spirale ir pan. Geriausia, kad visas stalas 

būtų išklijuotas popieriumi, tuomet bus patogiau atlikinėti bandymus. 

Tikslinė grupė 6 – 9 metų amžiaus 

Numeris 1 

Veiklos pavadinimas  Paviršių atpažinimas 

Aprašymas 
Visų pirma, mokiniai skaito Julio Verne'o knygą „Kelionė į Žemės centrą“. Įkvėpti 
knygos mokomės apie Žemės paviršių. 

Tikslinė grupė 6-9 metų amžiaus 

Trukmė 60 min  

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2IoZJEN 

https://bit.ly/2UgGK1e
https://bit.ly/2IoZJEN
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Trukmė 1 h 30 min 

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2IrUT9H 

 

Numeris 4 

Veiklos pavadinimas  Skaičių apvalinimas. 

Aprašymas 
Ši veikla skirta žaidimo forma padėti mokiniams suprasti skaičiaus apvalinimo 
taisyklę. 

Tikslinė grupė 6 – 9 metų amžiaus 

Trukmė 45 min. 

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2Z31pcZ 

 

Numeris 5 

Veiklos pavadinimas  Prisitaikymas (gyvūnų, augalų, žmonių). 

Aprašymas 

Šios temos metu su vaikais kalbama apie tai, kad įvairūs gyvi organizmai gyvena 
beveik visose pasaulio vietose. Kiekvienos rūšies gyvūnai yra prisitaikę prie tam 
tikrų gyvenimo sąlygų. Vieni prisitaikę gyventi miškuose, kiti – pievose ar miestuose 
ir pan. Visi jie gali išgyventi tik tada, kai randa pakankamai maisto, gauna šviesos, 
šilumos ir turi kur pasislėpti nuo priešų ( galima skirstyti: gyvūnai prisitaikę gyventi 
sausumoje, vandenyje, prisitaikę skraidyti, išgyventi žiemą prisitaikę gyvūnai, 
saugotis nuo priešų prisitaikę gyvūnai). Augalai yra prisitaikę prie aplinkos savo 
sandara (šaknys, lapai, stiebai). Kad išliktų ir galėtų sėkmingai gyventi, ir gyvūnams 
ir augalams reikia prisitaikyti prie metų laikų kaitos, klimato ir aplinkos sąlygų. 
Nesugebantys prisitaikyti augalai ir gyvūnai – neišgyvena. O kaip prisitaiko 
žmogus? 

Tikslinė grupė 6-9 metų amžiaus 

Trukmė Veiklos gali trukti visą dieną. Galimos išvykos į zoologijos sodą, Botanikos sodą. 

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2ZaXkUf 

 

Numeris 6 

Veiklos pavadinimas  Vandens apytakos ratas 

Aprašymas Stebėti vandens būsenas skirtinguose vandens apytakos rato etapuose. 

Tikslinė grupė 6 - 9 metų amžiaus 

Trukmė 
30 minučių paaiškinimui ir medžiagos paruošimui, 2 valandos po saule, 30 minučių 
išvadų formulavimui. 

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2VGzGg6 

 

Numeris 7 

Veiklos pavadinimas  Sėklų daiginimas 

Aprašymas 
Šia veikla siekiama, kad maži vaikai eksperimentuotų su skirtingomis sėklomis. Nuo 
stebėjimo metodo, bandysime pereiti prie mokslinio. Pateiksime du pavyzdžius, jie 
turės iškelti hipotezes. Tai patikrinę, formuluosime išvadas. 

Tikslinė grupė 6 - 9 metų amžiaus 

Trukmė 5 minutės kiekvieną dieną. Stebėjimas vyksta 20/30 dienų. 

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2GievLX 

 

Numeris 8 

Veiklos pavadinimas  Vandens tankis – skęs ar plūduriuos 

https://bit.ly/2IrUT9H
https://bit.ly/2Z31pcZ
https://bit.ly/2ZaXkUf
https://bit.ly/2VGzGg6
https://bit.ly/2GievLX
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Aprašymas 
Paprastas eksperimentas apie vandens tankį, naudojant luptus ir nenuluptus 
vaisius, kad būtų galima patikrinti ar jie skęsta, ar plūduriuoja. 

Tikslinė grupė 6 - 9 metų amžiaus 

Trukmė Pamoka nuo 45 min. iki 1 val. 

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2IheSbJ 

 

3.1.2. 10-12 metų amžiaus grupė 

 

 

 

Numeris 9 

Veiklos pavadinimas  Dirvožemio tipai 

Aprašymas 

Mokiniams duodama literatūra apie dirvožemį, mokytojas parenka tinkamą vaizdinę 
medžiagą, kad mokiniai susipažintų su šia tema. Ant lentos užrašomas probleminis 
klausimas/tema: „Kuris dirvožemio sluoksnis yra pralaidesnis?“. Žaisdami “minčių 
lietų”, mokiniai bando nuspėti „Kas yra dirvožemis?“. Po to stebi vaizdinę medžiagą: 
https://www.youtube.com/watch?v=uS7zfeK4OTQ 

Tikslinė grupė 10 – 12 metų amžiaus 

Trukmė 45 min  

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2GeEe70 

Numeris 10 

Veiklos pavadinimas  Robotas gali judėti 

Aprašymas 

Mokiniai robotikos klasėje mokosi programavimo paslapčių. Jie padaro judantį 
robotą atsižvelgdami į tai, ką žino apie žmogaus judėjimą (sąnariai lankstūs, 
eikvojama energiją ir pan.). Visų pirma, mokiniams užduodamas klausimas „Kaip 
padaryti, kad robotas vaikščiotų?“. Mokiniai rašo instrukciją, kurioje nuosekliai 
aprašoma, ką jie darytų (netaikant robotikos žinių). Kiekviena grupė skaito savo 
planą (robotui sulenkiame koją ties sąnariu, stumiame koją į priekį, pritvirtiname prie 
žemės, tą patį darome su antra koja ir pan.). 
Mokytojas parodo, kad aprašymo rašymas užima daug laiko ir viskas vyksta lėtai. 
Tuomet mokytojas papasakoja, kad yra paprastesnis būdas, vadinamas 
programavimu. Naudojant simbolius ir programuojant robotą viska įvyksta daug 
greičiau. 

Tikslinė grupė 10 – 12 metų amžiaus 

Trukmė 45 min 

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2Glm83h 

Numeris 11 

Veiklos pavadinimas  Mineralai 

Aprašymas Skaitome Julio Verne knygą „Kelionė į Žemės centrą“ 

Tikslinė grupė 10 -12 metų amžiaus 

Trukmė 60 min 

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2ItJq9E 

Numeris 12 

Veiklos pavadinimas  Atstumo matavimas 

Aprašymas 
Pasaulio pažinimo / istorijos / matematikos pamokoje mokiniai turi suplanuoti 
maršrutą iš namų į mokyklą naudojant vietinį žemėlapį. Šiuo atveju jie turėtų 

https://bit.ly/2IheSbJ
https://bit.ly/2GeEe70
https://bit.ly/2Glm83h
https://bit.ly/2ItJq9E
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Numeris 14 

Veiklos pavadinimas  Popierinis robotas 

Aprašymas 

Mokiniai dirba komandose po tris; jie gamina popierinį robotą iš pieno pakuočių, 
kuris jau yra užprogramuotas (su šviesos, artėjimo ar judesio jutikliais) ir reaguoja į 
išorinį dirgiklį. 
Šioje veikloje mokiniai supras, kaip veikia robotai ir kad žmogaus smegenys yra 
pagrindinė kiekvieno roboto konstrukcijos dalis. Reikalingos žinios apie pagrindinius 
programavimo principus naudojant SCRATCH ir ryšį tarp elektros grandinių. 

Tikslinė grupė 

Veikla skirta 4–6 klasių (10–12 metų) mokiniams. 
Nereikia jokių specialių įgūdžių, svarbu tik, kad būtų atsižvelgta į amžiaus tarpsnį, 
nes tai susiję su smulkiosios motorikos įgūdžiais (mokinys turi sugebėti efektyviai 
naudoti žirkles). 

Trukmė Dešimt (10) – dvidešimt (20) pamokų 

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2KsAl3l 

 
 

Numeris 15 

Veiklos pavadinimas  Skersmens lenktynės 

Aprašymas 

Mokiniai dirba grupėse po tris ir surenka automobilius, kurie dalyvaus lenktynėse. 
Kiekvienas automobilis turi tą patį variklį, tačiau skirtingų dydžių ratus. 
Per šią veiklą mokiniai supras, kad atstumas priklauso nuo ratų dydžio, t. y. 
apskritimo skersmens, ir kiekvieno rato apsisukimo, t. y. rato perimetro. 
Iš esmės sukonstruoti automobiliai yra eksperimentinis teorijos pristatymas ir 
vizualizacija; kad kiekvieno automobilio nuvažiuotas kelias tiesiogiai priklauso nuo 
ratų dydžio. 

Tikslinė grupė 
Tikslinės mokymosi grupės, tai yra 5–6 klasių mokiniai, 10–12 ir daugiau metų 
amžiaus. Šią veiklą galima atlikti ir namuose su tėvais arba mokykloje su 
mokytojais. Geriausia mokinius suskirstyti į grupes po tris. 

Trukmė Apytiksliai reikalingos dvi pamokos. 

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2GeHjUC 

 

Numeris 16 

Veiklos pavadinimas  Mūsų muzikinė dėžutė! (Programinės įrangos/programavimo kalbos sąvokos...) 

apskaičiuoti atstumą nuo taško A iki B. Vėliau, mokiniai nustatys vietas „Google“ 
žemėlapiuose. 

Tikslinė grupė 10 -12 metų amžiaus 

Trukmė 90 min  

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2IuqCXR 

Numeris 13 

Veiklos pavadinimas  Iš kur atkeliauja medus? 

Aprašymas 

Pasaulio pažinimo pamokoje mokiniams papasakojama apie bičių svarbą pasauliui. 
Jie sužinos, kaip medus atkeliauja iki mūsų stalų, išsiaiškins kokią didelę naudą 
bitės turi mūsų planetai ir jos gamtai. Po pamokos būtų puiku, kad mokiniai galėtų 
pasivaišinti įvairiu medumi (liepų, rapsų ir pan.). 

Tikslinė grupė 10 – 12 metų amžiaus 

Trukmė 90 min  

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2IovldE 

https://bit.ly/2KsAl3l
https://bit.ly/2GeHjUC
https://bit.ly/2IuqCXR
https://bit.ly/2IovldE
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Aprašymas 

Muzikos dėžutė - tai mechanizmas, galintis sukurti konkrečią melodiją, kuri yra 
spausdinama skaitmeniniu būdu (t. y. yra strypeliai / nėra strypelių) ant būgno 
paviršiaus. Šia veikla siekiama paaiškinti mokiniams programos reikšmę muzikinės 
dėžutės būgne. Šioje konkrečioje veikloje, naudojame šį įrašą, kad paaiškintume 
mokiniams kompiuterinės programos reikšmę. 
Mokiniai su mokytojo pagalba aiškinasi, kaip išgaunamas garsas, kai dėžutės 
būgnas sukasi. Mokytojas naudoja muzikos dėžutę norėdamas sukurti sąvokų 
„programinė įranga“, „programos tvarkos / instrukcijos”, „programavimo kalba“ ir 
“skaitmeninis” apibrėžtis. Tada mokiniai sukuria savo „muzikos dėžutę“, kitaip 
tariant, programą su SCRATCH, kuri sukurs pasirinktą melodiją. 

Tikslinė grupė 10 - 12 metų amžiaus 

Trukmė 2-3 pamokos 

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2UV9nW8 

 

Numeris 17 

Veiklos pavadinimas  Jaunieji dietologai atakuoja sporto salę! 

Aprašymas 

Mityba ir sveika mityba kartu su visą gyvenimą trunkančiu judėjimu sudaro 
prasmingą sveikos gyvensenos dalį ir užtikrina mūsų kasdienį gyvenimą ir…. 
koegzistenciją. 
Kiekvieno jaunuolio sėkmės pagrindas yra jo psichinės ir fizinės sveikatos 
palaikymas. Todėl, mokytis pagrindinių žinių apie savęs tausojančią mitybą ir fizinę 
sveikatą, reikia dar kol jie jauni, ir tai turi būti labai svarbi Graikijos pradinio ugdymo 
dalis. 
Mokiniai dalyvauja šioje veikloje, kad sužinotų pagrindinius mitybos ir fizinio 
aktyvumo principus bei būdus, susijusius su mitybos ir judėjimo elgsenos 
savikontrole.  

Tikslinė grupė Visuomenė, tėvai, mokiniai 10-12 metų amžiaus 

Trukmė 2 mėnesiai 

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2Igclif 

 

Numeris 18 

Veiklos pavadinimas  Viščiuko kojos audinių ištyrimas ir stebėjimas 

Aprašymas 
Veiklai reikia pasiruošti virtas ir atvėsusias viščiukų kojas, kurias mokiniai pjaustys 
(preparuos) 

Tikslinė grupė 10 – 12 metų amžiaus 

Trukmė Pamoka nuo 45 min. iki 1 val.   

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2IrPG1K 

 

Numeris 19 

Veiklos pavadinimas  Pasigaminkite fosiliją 

Aprašymas 

Fosilijos – suakmenėjusios organizmų liekanos arba jų antspaudai uolienose. 
Fosilijos mums byloja apie tai, kas gyveno Žemėje tolimoje praeityje. 
Nors mes negalime atkurti natūralaus proceso laboratorijoje, mes galime 
pasigaminti fosilijas iš įvairių daiktų. 

Tikslinė grupė 10 – 12 metų amžiaus  

Trukmė 
2 etapai: 

1. 45 minutės – 1 valanda, kai gaminama fosilija ir džiovinama. 
2. 1 valanda – rodomos fosilijos bei rašoma veiklos ataskaita. 

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2KKOB87 

 

https://bit.ly/2UV9nW8
https://bit.ly/2Igclif
https://bit.ly/2IrPG1K
https://bit.ly/2KKOB87
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Numeris 20 

Veiklos pavadinimas  Gyvūninės ląstelės modelis 

Aprašymas Mokiniai pasigamins gyvūninės ląstelės modelį, išsiaiškindami jos sandarą. 

Tikslinė grupė 10 - 12 metų amžiaus 

Trukmė 1,5 val. 

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2P5FXPQ 

 

Numeris 21 

Veiklos pavadinimas  Elektros grandinė 

Aprašymas Mokiniai sujungs elektros grandinę. 

Tikslinė grupė 10 - 12 metų amžiaus 

Trukmė 

2 sesijos po 1 valandą 
Pirmoje sesijoje mokiniai sužinos apie medžiagų, kurios sudaro grandinę, savybes 
ir jų funkcijas. Jie turės galimybę eksperimentuoti su įvairiomis medžiagomis. 
Antroje sesijoje mokiniai surenka grandinės elementus ir eksperimentuoja su jais, 
įjungia ir išjungia, patikrina, ar visi elementai tinkamai veikia. 

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2v0DOLY 

 

Numeris 22 

Veiklos pavadinimas   Rankų darbo vandens valymo įrenginys 

Aprašymas 
Pagaminti vandens valymo įrenginį ir pateikti įvairių būdų, kaip galima išvalyti 
vandenį. 

Tikslinė grupė 10 -12 metų amžiaus mokiniai. Reikalinga pagalba. 

Trukmė Nuo 45 min. iki 1 val.   

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2Kw0Mp5 

 

Numeris 23 

Veiklos pavadinimas  Rankų gamybos lietaus matuoklis 

Aprašymas Mokiniai pasigamins lietaus matuoklį iš vandens butelio. 

Tikslinė grupė 10 - 12 metų amžiaus 

Trukmė 1,5 val. 

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2UYj8TP 

 

Numeris 24 

Veiklos pavadinimas  Tilto statyba iš makaronų. 

Aprašymas 

Kalbėdami su vaikais apie pastatus, miesto plėtrą esame kalbėję apie tiltų statybą. 
Tiltą kaip fizinę susisiekimo priemonę, tiltą kaip perkeltine prasme minima žodį, kuris 
reiškia “jungtį”.  
Sugalvojome, kad svarbu rasti medžiagą, kuri iš savęs nebūtų stipri, kad galėtume 
koncentruotis į inžinerinius sprendimus, kurie padeda pastatyti tiltą, kuris 
nesugriūtų. Dėl to nusprendėme statyti tiltus iš makaronų ir juos klijuoti karštais 
klijais. 

Tikslinė grupė 
10 – 12 metų amžiaus. Priklausomai nuo amžiaus reikia pasirinkti tikslą, kurio bus 
siekiama. Mažesniems vaikams užtenka suprasti, kad suklijuoti spagečiai kartu 
išlaiko didesnį svorį nei vienas. 

Trukmė 
Šiai pamokai geriausia skirti dvi pamokas. Pasiruošimas veiklai – pasakojimas apie 
tiltus ir jų savybes gali užtrukti apie 10-15min. Tilto statyba 35-45min, tiltų bandymai 
dar 20min. 

https://bit.ly/2P5FXPQ
https://bit.ly/2v0DOLY
https://bit.ly/2Kw0Mp5
https://bit.ly/2UYj8TP
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Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2v08b5l 

 

Numeris 25 

Veiklos pavadinimas  Apgaulingas lošimo kauliukas. 

Aprašymas 
Mokiniai diskutuoja apie baigtis ir tikimybes, kas būdinga lošimo kauliukui. 
Mokiniai pagamina lošimo kauliuką iš popieriaus. Išridenus lošimo kauliuką turi 
iškristi 6.   

Tikslinė grupė 10 - 12 metų amžiaus 

Trukmė 
45 min.: 5-10 min. diskusija, 20-25 min. kubo išklotinės gaminimas, lošimo kauliuko 
gaminimas. 5-10 min. apibendrinimas. 

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2UYjUjH 

 

Numeris 26 

Veiklos pavadinimas  Erdvinių figūrų šešėliai 

Aprašymas 
Pagaminus erdvinę figūrą iš popieriaus atrasti, kokias plokštumos figūras galima 
pamatyti šešėlyje. 

Tikslinė grupė 10 - 12 metų amžiaus 

Trukmė 
45 min.: 5 min. pamokos tikslų skelbimas ir instrukcija, 10-15 min. erdvinių figūrų 
gaminimas,  20-25 min. užduoties atlikimas, 10 min. apibendrinimas.  

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2G6bYTQ 

 

Numeris 27 

Veiklos pavadinimas  Oro baliono gamyba. 

Aprašymas 
Kalbame su vaikais apie medžiagų savybes, orus, vėjo kryptis ar šilumą.  
Pamokose eigoje gaminame karšto oro balioną. 

Tikslinė grupė 10-12 metų amžiaus 

Trukmė 

Šiai veiklai geriausia skirti dvi pamokas. Svarbu, kad mokytojas jau būtų paruošęs 
reikiamą kiekį plėvelių (matmenys 130x50). Vienam oro balionui reikia 6 tokių 
detalių. Pasiruošimas veiklai – pasakojimas apie medžiagų savybes gali užtrukti 
apie 10-15min. Baliono gamyba 40-45min, baliono paleidimas, bandymai dar 25-
30min. 

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2v2TvCp 

 

Numeris 28 

Veiklos pavadinimas  Ar pasaulyje yra vieta, kuri yra „tūkstantis mylių nuo bet kurio žmogaus 
gyvenamosios vietos“? 

Aprašymas 
Mokiniai analizuos Antoine de Saint-Exupéry knygos „Mažasis princas“ situaciją. 
Jie supras, kad neįmanoma rasti vietos pasaulyje, kurioje 1000 km spinduliu nebūtų 
žmonių. Bus naudojamos žinios apie žemėlapio mastelį bei spindulį. 

Tikslinė grupė 10 – 12 metų amžiaus 

Trukmė 45 min.  

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2IkYpDN 

 

Numeris 29 

Veiklos pavadinimas  Kodėl vienos gėlės pražydusios nulinksta, o kitos ne? 

Aprašymas 
Ši veikla skirta pasikartoti gėlės dalis: žiedas ir kotas. Analizuoti gėlės žiedo svorio, 
kotelio ilgio ir kotelio struktūros įtaką pražydusios gėlės kotelio palikimui. Įvertinti 

https://bit.ly/2v08b5l
https://bit.ly/2UYjUjH
https://bit.ly/2G6bYTQ
https://bit.ly/2v2TvCp
https://bit.ly/2IkYpDN
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geometrinės formos įtaką figūros tvirtumui išlaikant svorį. Žinias panaudoti kuriant 
kuo aukštesnę ir tvirtesnę struktūrą. 

Tikslinė grupė 10 - 12 metų amžiaus 

Trukmė 2 – 3 val.  

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2X50vL9 

 

Numeris 30 

Veiklos pavadinimas  Kelionių agentūra. 

Aprašymas 

Mokiniai gauna laišką iš kliento, kuriame jis surašo savo pageidavimus kelionei, 
pavyzdžiui, nori savaitgaliui nuvykti į Paryžių, nori keliauti autobusu ir pan. 
Suprantate, kad atsiųstame laiške prašoma kelionė nėra įmanoma – galbūt laiko 
trukmė per maža, galbūt šiuo metu toje šalyje oras nėra tinkamas, o gal ten šiuo 
metu siaučia stichinė nelaimė? Į tai atsižvelgiama. 
Mokiniai turi išanalizuoti kliento pageidavimo pagrįstumą (kodėl neįmanoma nuvykti 
į šalį, kurią nori aplankyti klientas). Visų pirma atsižvelgiama į pageidaujamą 
kelionės trukmę, atstumą iki konkretaus miesto ir pageidaujamos transporto 
priemonės greitį. Mokiniai išsiunčia klientui laiškus su pasiūlymais, kaip galima 
keisti kelionės kryptį/laiką ar pan., tačiau atliepiant kliento lūkesčius. 

Tikslinė grupė 10 – 12 metų amžiaus 

Trukmė 
Ši veikla turėtų trukti pamokas. (Viena skirta laiško skaitymui ir analizei, kita pamoka 
laiško parašymui, trečia pamoka laiško perrašymui ir išsiuntimui, ketvirta pamoka 
susitikimui su klientu). Gali būti reikalinga ir penkta pamoka.   

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2KwSQnz 

 

Numeris 31 

Veiklos pavadinimas  Kalėdinis pyragas 

Aprašymas 

Švenčiant Kalėdas ar prieš Kalėdas ateinančias šventes, vaikams galima pasiūlyti 
sudalyvauti grupinėje veikloje „Kalėdinis pyragas“. Mokiniai paskirstomi į mažas 
grupeles (tikslingiausia po 3), tuomet naudodamiesi internetu ieško, jų nuomone, 
pačio geriausio pyrago recepto. Radę jį, analizuoja sudėtį. 
Vaikų tikslas užpildyti 3 grafų lentelę (kokie produktai naudojami, kokie jų kiekiai ir 
koks patiekalo kaloringumas). Grupėse vaikai diskutuoja ir bando surasti 
tinkamesnes sudedamąsias gaminio dalis, kurias būtų galima pakeisti, kad pyragas 
taptų sveikesnis. 
Grupėse jie nusprendžia šiuos dalykus ir susitarę tokį kepinį pagamina namuose 
arba gamina kartu mokykloje (esant galimybei). Iškeptą pyragą atneša į klasę 
degustacijai. 
Pyragai dalyvauja parodoje. Šalia pyrago pateikiama jo sudėtis, kad kiekvienas 
galėtų matyti iš ko jis pagamintas. Pakeisti kepinio ingredientai išskiriami, nurodant 
kas buvo keista. 

Tikslinė grupė 10 - 12 metų amžiaus  

Trukmė 90 min. (su gaminimu) 

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2YZvf1Q 

 

Numeris 32 

Veiklos pavadinimas  Mokyklos kelionė į šalia esantį karjerą. 

Aprašymas 
Susipažįstame su mūsų planeta Žeme / uolomis / mineralais - po to, kai perskaitome 
atrinktas knygas apie tai, daugiau sužinome apie akmenis / smėlį, mokiniai aplanko 
karjerą, kad ištirtų įvairius mineralus, kuriuos jie gali rasti. 

Tikslinė grupė 10 - 12 metų amžiaus 

Trukmė 90 min.  

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2Uv42FL 

https://bit.ly/2X50vL9
https://bit.ly/2KwSQnz
https://bit.ly/2YZvf1Q
https://bit.ly/2Uv42FL
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Numeris 33 

Veiklos pavadinimas  Aplankyk mano miestą 

Aprašymas 

Mokiniai apsimeta, kad jie dirba kelionių agentūroje ir jie turi sukurti geriausią 
turizmo lankstinuką. Darbas vyksta mažose grupėse. 
Visų pirma, mokiniai sieks geriau susipažinti su savo miestu, rajonu, gatve ir pan. 
Keliaudamas po tą vietą fotografuoja tuos objektus, kurie atrodo svarbiausi ir 
reikšmingiausi, kurie bus tinkamiausi lankstinukui. Jei reikia, jie gali pasikalbėti su 
vietiniais žmonėmis, išgirsti jų istorijas, pasakojimus. Verta aprašyti kultūrinius 
paminklus. 
Klasėje kiekviena grupė išsirenka geriausias nuotraukas. Jos bus naudojamos 
informaciniam lankstinukui papildyti. Galų gale, moksleiviai sukuria ir reklaminį 
vaizdo įrašą. Kiekviena grupė parodys savo darbą mokyklos bendruomenei, 
svečiams, kitiems mokiniams. 

Tikslinė grupė 10 – 12 metų amžiaus 

Trukmė 180 min. 

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2UgYjOF 

 

 

 

Numeris 34 

Veiklos pavadinimas  Tarpdalykinis spalvų kūrimas naudojant mikrokontrolerį Arduino 

Aprašymas 

Mokiniai dirba grupėse po 2 ar 3. 
Jie turi sujungti elektros grandinę, naudojant šviesos diodą (LED) ir mikrovaldiklį 
Arduino. Be to, jie turi suprogramuoti mikrovaldiklį taip, kad šviesos diodas 
sumaišytų reikiamas spalvas. Kitas žingsnis yra tas, kad mokiniai naudodami 
dažus, sukuria panašias spalvas toms, kurios atrandamos natūraliai gamtoje. 

Tikslinė grupė 

Veikla skirta šeštų klasių (11–12 metų) pradinės mokyklos mokiniams. 
Veiklą vykdyti gali IT mokytojai kompiuterių klasėje arba bet kuris kitas mokytojas, 
bendradarbiaujantis su IT mokytoju (tarpdalykinė integracija). 
Mokiniai turėtų dirbti grupėse; geriausia dirbti porose. 

Trukmė Dvi (2) pamokos 

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2UdRT2T 

Numeris 35 

Veiklos pavadinimas  Kasdieninių problemų sprendimas 

Aprašymas 

Kartu su mokiniais išspręsta viena iš problemų, mokyklos durų pataisymas, kurios 
buvo pažeistos dėl blogų oro sąlygų (stipraus vėjų, audrų ir kt.). Mes naudojome 
paprastas medžiagas ir įrankius, kuriuos pasiūlė mokiniai, kad durys užsidarytų 
lengviau ir nekeltų triukšmo. Naudojant eksperimentinį problemų sprendimą, 
mokiniai matematikos, fizikos ir technologijų teorines žinias panaudojo realaus 
gyvenimo situacijoms spręsti, tai sustiprino jų motyvaciją mokytis. 
Be mokyklos durų, mokiniai su tėvų pagalba išsprendė ir daugiau panašių problemų 
namuose. Jie iš tikrųjų pasinaudojo savo žiniomis ir savo gyvenime praktiškai taikė 
teoriją ir jiems sekėsi puikiai. 

Tikslinė grupė 
Ši veikla naudinga mokiniams ir aplinkiniams žmonėms, gyvenantiems jų aplinkoje. 
Mokytojai gali ją naudoti 10-12 metų mokiniams. 

Trukmė 3-4 dienos arba 10-12 pamokų. 

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2IsP8Zt 

Numeris 36 

Veiklos pavadinimas  Saulės robotas: Robotas, kuris duoda energijos 

https://bit.ly/2UgYjOF
https://bit.ly/2UdRT2T
https://bit.ly/2IsP8Zt
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Numeris 37 

Veiklos pavadinimas  Pabėgti iš labirinto 

Aprašymas 

Šioje veikloje moksleiviai gebės ugdyti skaičiavimo mąstymo įgūdžius, ypač 

algoritminį mąstymą. Jie turės sukurti etapų seką problemų sprendimui. 

Šią veiklą sudaro trys dalys, priklausomai nuo moksleivių patirties su robotų 

programavimo srityje, tačiau jei moksleiviai ir neturi patirties užduotį taip pat gali 

atlikti dalinai ar net visą. Projektui buvo panaudotos šios dvi veiklos rūšys: 

- https://csunplugged.org/en/topics/kidbots/unit-plan/sending-a-rocket-
to-mars/  

- https://juegosrobotica.es/retos/reto-mbot-robot-laberinto/ 

Tikslinė grupė 10 – 12 metų amžiaus 

Trukmė 

Rekomenduojama veiklą atlikti per savaitę laiko. 
1 žingsnis: 15’ 
2 žingsnis: 60’ 
3 žingsnis: 60’ 
4 žingsnis: 60’ 
5 žingsnis: 120’ (priklausomai nuo moksleivių programavimo įgūdžių) 
6 žingsnis: 60’ 

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2U8PJ4E 

 

  

3.1.3. Visos amžiaus grupės 

Numeris 38 

Veiklos pavadinimas  Buum! – Avarijos testavimas 

Aprašymas 

Mokiniai dirba grupėse po tris ir surenka automobilius, kurie dalyvaus lenktynėse. 
Kiekvienas sukonstruokite automobilį iš žemiau paminėtų paprastų medžiagų ir 
įdėkite į jį virtą kiaušinį, kaip vairuotoją. Atlikite reikiamus saugos darbus, kad 
kiaušinis po automobilio susidūrimo išliktų saugus (nepažeistas ar nepakeistas). 

Tikslinė grupė Bet kokio amžiaus.  

Trukmė 2 pamokos 

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2UeFBXY 

 

Numeris 39 

Veiklos pavadinimas  Gamtos mokslų mokymasis per lėtąją animaciją 

Aprašymas 

Remiantis JAV duomenimis, daugiau nei 1,2 mlrd. žmonių žemėje, t. y. 1 iš 5 
žmonių, neturi elektros energijos. Tai paplitę daugiausia Afrikos vietovėse. Tokiose 
bendruomenėse po to, kai saulė nusileidžia, vaikai negali mokytis ir taip pat tai turi 
didžiulį poveikį ekonominiam bei socialiniam gyvenimui. 
Kaip galėtume padėti tokiose vietovėse pasigaminti elektros energijos? Galėtume 
sukurti robotą, kuris judėdamas sukaupia energiją iš saulės ir laiko ją 
akumuliatoriuje. Tuomet tokius robotus galima pastatyti reikiamose vietose, kuriose 
nėra energijos. Be to, pats robotas naudotųsi savo sukaupta energija ir toliau 
apsaugotų aplinką. Pagrindinė roboto dalis būtų mobilus saulės kolektorius, kuris 
visada juda saulės kryptimi. 

Tikslinė grupė 
Tikslinė grupė yra 10-12 metų amžiaus (5 - 6 klasių pradinės mokyklos) mokiniai. 
Tai gali būti įgyvendinama namuose su tėvų pagalba ar mokykloje, padedant 
mokytojui. Pastaruoju atveju mokiniai turėtų būti suskirstyti į grupes po 3-4. 

Trukmė 4 pamokos 

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2Z8os60 

https://csunplugged.org/en/topics/kidbots/unit-plan/sending-a-rocket-to-mars/
https://csunplugged.org/en/topics/kidbots/unit-plan/sending-a-rocket-to-mars/
https://juegosrobotica.es/retos/reto-mbot-robot-laberinto/
https://bit.ly/2U8PJ4E
https://bit.ly/2UeFBXY
https://bit.ly/2Z8os60
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Aprašymas 

Learning Science Through Theatre (LSTT) –Gamtos mokslų mokymasis per teatrą 
(GMMPT), tai mokslo idėjų supratimas per modelių, reprezentacijų ir kitų 
vizualizacijos formų naudojimą, jų kūrimą, siekiant paaiškinti ir parodyti sudėtingus 
ar abstrakčius reiškinius. 
Mokytojai sukuria video pasakojimus, naudodami lėtos animacijos metodą (2 
nuotraukos per sekundę) ir „animuoja“ mokslo sąvokas bei reiškinius, įkvėpdami 
mokinius herojais ir jų nuotykiais, kuriuos jie kuria pateikdami naujame mokymosi 
bei mokslo kontekste. Mokytojai, naudodami sulėtėjimo procesą, supažindina 
mokinius su naujais gamtos mokslų mokymosi būdais, papildydami ir sujungdami 
juos nuotraukomis, tekstu bei garsais. 
Mokiniai naudojasi technologijomis projektuodami bei konstruodami sulėtintą 
pasakojimą, siekdami pristatyti savo mokslines idėjas ir pademonstruoti turimas 
žinias. Lėtoji animacija apjungia video pasakojimo, „kadravimo“, objektų bei „stop-
kadro“ animacijos savybes. Lėtoji animacija įtraukia mokinius į mokslines 
koncepcijas įvairiais transformaciniais būdais, sukurdama ryšius kaip simbolių seką. 
Mokiniai gali papasakoti animuotą istoriją, kad paaiškintų mokslinę idėją ir visame 
procese jie sujungia skirtingus pristatymo būdus. Jiems reikia tik dviejų nuotraukų 
ar kadrų per sekundę (lėta animacija). Mokiniai gali kurti 2-mačius arba 3-mačius 
modelius. Mokiniai gali naudoti įvairias medžiagas -  žaisti tešla, naudoti spalvotas 
dėžutes, nuotraukas, brėžinius, esamus žaidimų modelius, žaislus, natūralias ir 
kasdienes medžiagas, karpinius ir kt. Mokiniai naudoja savo fotoaparatą arba 
mobilųjį telefoną su HD vaizdo kokybe. Jie kuria garsus ir gamina įrašus su savo 
telefonu ar nešiojamuoju įrašymo įrenginiu. Pridedant dialogus, muziką ar natūralius 
garsus, mokiniai geriau paaiškina savo mokslinę idėją. Galiausiai jie naudoja savo 
nešiojamuosius kompiuterius ar Mac įrenginius su įdiegta programine įranga arba 
„Imovie“ programine įranga, savo pasakojimo redagavimui. 

Tikslinė grupė 
Tiesioginės tikslinės grupės yra visų amžiaus grupių mokiniai ir jų mokytojai. 
Netiesioginė – tėvai, mokyklų vadovai ir platesnė bendruomenės dalis, kuri 
prisideda prie galutinio vaizdo įrašo rengimo ir sklaidos veiksmų 

Trukmė 

Siūloma GMMPT veiklos trukmė yra 1-2 mėnesiai. Šiuo laikotarpiu mokiniai 
glaudžiai nuolatos bendradarbiauja su mokytojais (siūloma susitikti vieną kartą per 
savaitę), vadovaujantis metodikos 7 žingsnių struktūra, kas jiems padeda pasiekti 
galutinį rezultatą. Bet kuriuo atveju trukmę gali nuspręsti mokytojas pagal savo laiko 
apribojimus ir klasės poreikius. 

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2Gd4K0r 

 

Numeris 40 

Veiklos pavadinimas  Tolerancijos diena 

Aprašymas 

Anglų kalbos klasėje mokiniai mini tolerancijos dieną. Moksleiviai turi atlikti užduotį: 
„Kaip švęsti tolerancijos dieną?“. Mažose grupėse vaikai sukuria Tolerancijos 
dienos planą, sugalvoja veiklas, kurios, jų manymu, būtų įdomios. Moksleiviai turės 
dvi pamokas, kad smulkiai suplanuotų veiklas, jas aprašytų ir pristatytų kitiems. 
Svarbu parengti įgyvendinimo planą, kad ši šventė būti reali ir būtų įmanoma ją 
įgyvendinti. 
Tėvai pakviečiami atvykti ir prisidėti prie šventės sukūrimo. 

Tikslinė grupė Bet kokio amžiaus. 

Trukmė 180 min. 

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2D8ZMB6 

Numeris 41 

Veiklos pavadinimas  Gamtos mokslų mokymasis per teatrą 

Aprašymas 

Learning Science Through Theatre (LSTT) –Gamtos mokslų mokymasis per teatrą 
(GMMPT) 
GMMPT apjungia mokslo ir meno tyrimus. Mokiniai kūrybiškai mokosi gamtos 
mokslų, kurdami teatro spektaklį, susijusį su mokslo idėjomis. Mokydamiesi gamtos 
mokslų per teatrą mokiniai geriau suvokia mokslines sąvokas ir reiškinius, kuria 
bendradarbiavimo ir komandinio darbo dvasią, aktyviai dalyvauja diskusijose apie 

https://bit.ly/2Gd4K0r
https://bit.ly/2D8ZMB6
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įvairias mokslo idėjas ir ugdo kūrybinius bei kritinio mąstymo įgūdžius. Be to, 
organizuodami sklaidą ir įvairius verslo veiksmus, skatinančius bei remiančiuose jų 
teatro spektaklį, mokiniai prisideda prie mokyklos suartinimo su visuomene ir ugdo 
savo socialinius bei verslumo įgūdžius. 
 

 

Tikslinė grupė 
Tiesioginė tikslinė grupė yra visų amžiaus grupių mokiniai ir jų mokytojai. 
Netiesioginė – tėvai, mokyklų vadovai ir platesnė bendruomenės dalis, kuri 
prisideda prie galutinio pasiruošimo ir sklaidos veiksmų. 

Trukmė 

Siūloma GMMPT veiklos trukmė yra 3-5 mėnesiai, apimanti pasirengimo laikotarpį 
ir įgyvendinimo laiką. Šiuo laikotarpiu mokiniai reguliariai bendradarbiauja su 
mokytojais (ir (arba) komandos vadovais) (siūloma vieną kartą per savaitę), 
vadovaudamiesi metodikos 7 žingsnių struktūra, kuri jiems suteikia visą planą iki 
galutinio rezultato. Bet kuriuo atveju trukmę gali nustatyti mokytojas. 

Šaltinio nuoroda https://bit.ly/2X3JIrN 

https://bit.ly/2X3JIrN


 Priemonių rinkinys – Mokytojo vadovas 

 

   22 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.createskills.eu 

  

 

 

 

 

 

Atsakomybės apribojimas: Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nėra turinio, kuris 

atspindi tik autorių požiūrį, patvirtinimas, o Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame 

pateiktos informacijos naudojimą. 

 

http://www.createskills.eu/

