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ALYTAUS MIESTO MOKYKLOMS

LIETUVOS STEAM MOKYKLŲ
TINKLO NARĖMS

EUROPOS MOKYKLOMS IŠ
BELGIJOS, ESTIJOS, ISPANIJOSMokymų, darbo stebėjimo ir dėstymo veiklų

pristatymas
Gimnazijos STEAM strategijos pristatymas
Bendradarbiavimo galimybių aptarimas
Projekto komandos veiklos refleksija Taline
 Talino edukacijoms skirtų objektų lankymas 

Alytaus Jotvingių gimnazija kuria inovatyvią STEAM
mokyklą, kurioje dirbtų kompetentingi aukšto STEAM
profilio mokytojai, šiuolaikiškai ugdantys jaunimą sparčiai
besikeičiančiame pasaulyje. 13 projekto dalyvių 2021-2022
m. dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursuose Italijoje,
Ispanijoje, Suomijoje, Islandijoje ir Estijoje, o darbo
stebėjimo veiklos ir mokymo vizitas buvo vykdomi
Portugalijos ir Kroatijos mokyklose. 

Lapkričio 24 d.  15.00-17.00 val. Alytaus
Jotvingių gimnazijoje

Lapkričio 25 d. :
8.30 -9.30 val. Kėdainių Šviesiojoje
gimnazijoje
11.00 - 12.00 val. Panevėžio Juozo Balčikonio
gimnazijoje

Lapkričio 26 d. 10.00-12.00 val. Taline

PROGRAMA

STEAM UGDYMO POPULIARINIMAS IR
ĮTRAUKIMAS, KURIANT INOVACIJŲ

KULTŪRĄ MOKYKLOJE

GEROSIOS PATIRTIES
SKLAIDOS TURAS

2022'

ERASMUS+ PROGRAMA KA101 "ASMENŲ MOBILUMAS MOKYMOSI
TIKSLAIS" 2020-12-01 / 2022-11-30.PROJEKTAS FINANSUOJAMAS ES

LĖŠOMIS



MŪSŲ GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖ
PASIRINKO ORIGINALŲ BŪDĄ PASIDALINTI

SAVO PATIRTIMI IR PASKATINTI KITAS
MOKYKLAS TAIP PAT DALYVAUTI ERASMUS+

PROJEKTUOSE.

Alytaus Jotvingių gimnazijoje įvyko pirmasis
seminaras, kuriame dalyvavo Alytaus miesto
progimnazijų vadovai ir mokytojai, TŪM
STEAM ekspertė. Renginyje gimnazijos
mokytojai pristatė, ko jie išmoko, ką pritaikė
švietimo veikloje, dalijosi gerąja patirtimi,
kuriant STEAM mokyklą. Ši sklaida kėlėsi į dvi
Lietuvos STEAM mokyklų tinklo – Kėdainių
šviesiąją ir Panevėžio Balčikonio gimnazijas.
Taip pat projekto komanda vyko į Estiją,
Taliną, kur vyko gerosios patirties sklaidos
renginys su Estijos, Belgijos ir Ispanijos
mokyklų komandomis-partneriais. Tuo pačiu,
susipažinta su potencialiomis STEAM
ugdymo aplinkomis Taline, aptartos
bendradarbiavimo galimybės su Johvi
gimnazija kitame Erasmus+ projekte. Turo
metu dalyviams išdalinti bukletai su vaizdžiai
pateikiama informacija apie projekto
mokymosi ir darbo stebėjimo veiklas bei
dalyvių kontaktais, kurie kilus klausimams
pasidalins informacija ir patarimais.

- Susitikome su daugiau nei 50
mokytojų ir vadovų iš 13 mokyklų
ne tik iš Lietuvos, bet ir Estijos,
Belgijos ir Ispanijos;
- Pasidalinome patirtimi, kaip
mokomės ir kuriame STEAM
mokyklą gimnazijoje;
- Nutarėme bendradarbiauti
STEAM srityje su Kėdainių
šviesiąja gimnazija, o su Estijos
Johvi gimnazija - kitame
Erasmus+ projekte;
- Pakvietėme du žiniasklaidos
kanalus;
- Aplankėme povandeninių
lėktuvų edukacinį muziejų Taline.



2022 m. lapkričio 24 d. Alytaus Jotvingių gimnazijoje



2022 m. lapkričio 25 d. Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje



2022 m. lapkričio 25 d. Panevėžio J.Balčikonio
gimnazijoje



2022 m. lapkričio 26 d. Taline, Estijoje



Gerosios patirties sklaidos 

turo 2022’ seminaro dalyvių 

apklausa

• Dalyvavusios švietimo institucijos: Alytaus lopšelio darželio „Šaltinėlis“,  „Volungės“, 

Likiškėlių, Vidzgirio, Dainavos, Panemunės, Šaltinių, Piliakalnio, Dzūkijos progimnazijų, 

Alytaus Jotvingių, Kėdainių šviesios ir Panevėžio J.Balčikonio gimnazijų vadovai, Estijos Johvi

gimnazijos, Ispanijos IES  ELS EVOLS ir  Belgijos Campus Max STEM, STEAM dalykų ir ne 

tik mokytojai.

• 95 proc. apklaustųjų STEAM ugdymo tematika aktuali.

• 43 proc dalyvauja Erasmus+ projektuose STEAM tematika, 19 – planuoja, 18 – nedalyvauja.

• Seminaro tematika naudinga – 100 proc.

• Tiek STEAM mokyklos kūrimo, tiek projekto veiklos patirtimi ir konsultacijomis pasinaudotų –

po 50 proc.

• Lektorių pasirengimas vertinamas teigiamai. 

Steam ugdymo 
populiarinimas ir 

įtraukimas, kuriant 
inovacijų kultūrą 

mokykloje
Erasmus+ programa KA101 "Asmenų 

mobilumas mokymosi tikslais“

2020-12-01 / 2022-11-30



"Gerosios patirties sklaidos turas 2022"
37 atsakymai

1. Institucijos pavadinimas

36 atsakymai

Kopijuoti

Alyraus Šaltinių progi…   Alytaus Jotvingių gimn…  Alytaus lopšelis-darželi… Kėdainių šviesioji gimn…

Alytaus Dainavos prog… Alytaus Vidzgirio progi… Alytaus „Volungės “ pr… Pan…
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2. Jūsų pareigos įstaigoje:

37 atsakymai

Kopijuoti

Mokytojas 

Vadovas 

Pavaduotojas

Koordinatorius (metodinės 

veiklos kuratorius)

18,9%

13,5%

67,6%

3. Dalykas, kurio mokote:

35 atsakymai

Kopijuoti

Fizika

Chemija  

Biologija

Matematika

IT arba informatika  

Inžinerijos

Menai

Ekonomika ir verslumas

1/3

8,6%

20%
11,4%



4. Ar STEAM ugdymo/STEAM mokyklos kūrimo tematika jums aktuali? Trumpai 

nurodykite, kodėl?

36 atsakymai

Taip

Aktuali

Dirbu šioje srityje

Taip, aktuali. Kai kuriuos dalykus galima pritaikyti pamokoje.

Aktuali, STEAM veiklas kuriame savo mokykloje

Taip, nes įdomiau mokytis

Taip, aktuali, nes patirtinis mokymas padeda formuotis kognityviniams įgūdžiams.

Taip, nes pati aktyviai dalyvauju STEAM ugdyme

Taip. Plečia mokinių supratimą apie mokslus.

Taip, mūsų mokykla taip pat dalyvauja šiame tinkle.

Taip, nes vadovėlių kurso temos susijusios su STEAM tematika;

Taip, kadangi STEAM ugdymas yra vienas iš šiuolaikiškiausių ugdymo būdų

STEAM ugdymo tematika man aktuali, nes su tuo dirbu kasdien.

Aktualu, nes tai šiuolaikiškas ugdymo būdas

IT puikiai integruojamos į visus steam ir kitus dalykus.

Aktuali, nes naudoju pamokose

Aktualu dėl mokymo proceso pagerinimo, mokinių motyvacijos kėlimo.

STEAM mokslų aktyvinimas labai svarbus mokinių profesiniam pasirinkimui

Taip. Norėtume patys plėtoti STEAM veiklas.

Taip aktuali, nes mūsų mokyklos mokytojai dalyvauja STEAM ugdymo veiklose

Taip. Šiuolaikiška ugdymo forma, integruojanti keletą mokomųjų dalykų ir darantį mokymąsi 

patrauklesnį, kūrybiškesnį, ugdo mokinių kritinį mąstymą, mokėjimo spręsti problemas 

gebėjimus.

STEAM ugdymas vyksta ir mūsų gimnazijoje

Taip. Ugdo kūrybiškumą

Taip. Norime tobulinti STEAM veiklą savo ugdymo įstaigos ugdyme

Šiuo metu dar mėra aktuali.

Aktuali, bet vyresnėse klasėse mažai kur galima tik matematiką pritaikyti. 

Tematika aktuali, nes vienas iš gimnazijos strateginių tikslų yra STEAM ugdymas 

Aktuali, nes dalykas, kurio mokau mokinius, yra vienas iš STEAM dalykų.

STEAM įgyvendinimas formaliajame ugdyme ir neformaliojo švietimo veiklose

5. Ar dalyvaujate Erasmus + projektuose STEAM tematika?

37 atsakymai

Kopijuoti

Dalyvaujame

Nedalyvaujame 

Planuojame dalyvauti

18,9%
37,8%

43,2%



6. Ar seminaro pranešimai ir parengta dalijamoji medžiaga apie 

Erasmus+ asmenų mobilumo veiklas mokymosi tikslais buvo 

naudinga?

37 atsakymai

Kopijuoti

Taip  

Ne

100%

7. Kurias seminaro patirtis pritaikysite savo darbe?

37 atsakymai

STEAM mokyklos kūrimo

patirtį (strategijos  

dokumentas, tinklapis, m…

Pristatyto Erasmus+

projekto asmenų mobilumo 12 (32,4 %) 

veiklų patirtis ir dalyvių k…

Pristatyto Erasmus+

projekto asmenų mobilumo 9 (24,3 %) 

veiklų patirtimi ir dalyvių…
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Kopijuoti

8. Kaip vertinate lektorių pasirengimą?

36 atsakymai

Kopijuoti
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6 (16,7 %)

30 (83,3 %)

Jūsų pastabos ir pasiūlymai.

30 atsakymų

-

Dėkoju už sklaidą.

Ačiū!

Ačiū, kad kuriate

Naudinga informacija, puikūs pranešimai

pageidautume pastebėti praktinę mokinių STEAM veiklą.

Įdomi veikla

Skleiskite gerąją patirtį ir ateityje 

Sėkmės komandai



Puiki patirtis. Noriu dar.

Dėkoju buvo puikus renginys ir susitikimas. 

Puikūs mokytojai-lektoriai

Pastabu neturiu

Dėkoju už pasidalijimą patirtimi 

Ačiū, kad dalinatės!

Ačiū už pasidalinimą gerąja patirtimi

Patirtis naudinga planuojant tolimesnes STEAM veiklas savo mokykloje.

Žaviuosi, kaip puikiai žmonės dirba.

Ačiū už puikiai pristatyą veiklą, yra ko pasimok.yti

Sėkmės

Puikus sklaidos seminaras

Vyko sklandus pristatymas. Buvo įdomu klausytis. 

Buvo naudinga

.

Dažniau dalintis turima patirtimi

Dėkoju lektoriams už pasidalijimą naudinga informacija. 

Linkime Jums augti toliau.

Šio turinio „Google“ nekūrė ir nepatvirtino. Pranešti apie pažeidimą -Paslaugos sąlygos -Privatumo politika

formos



1. The name of your institution

5 atsakymai

Jõhvi Gümnaasium

IES ELS

ÉVOLS

IES ELS

EVOLS

Jõhvi Gymnasium

Campus Max Stem

2.You are:

5 atsakymai

Questionare for foreign participants

(Estonia, Belgium, Spain)
5 atsakymai

Kopijuoti

Teacher

Education manager  

Project coordinator

Teacher and project coordinator

40%

60%

3.What do you teach?

5 atsakymai

4.Is STEAM education important/relevant to you? Why?

5 atsakymai

Yes, Awareness raising

Yes, new skills are important to students

Yes, it is because it involves lots of fields.

Yes, because every future workplace or profession usages different STEAM actions.

It is necessary for our future. We need technical education.

5.Do you participate in projects related to STEAM?

5 atsakymai

Kopijuoti

Biology

Chemistry  

Physics 

Maths

IT

Arts

Social sciences  

Languages 

Other

40%

20%

40%

Kopijuoti

Yes  

No

Planning

40%

20%

40%



6.Were the topics and handouts about this project activities useful in 

the seminar?

5 atsakymai

7.Which practices would you use in your work?

5 atsakymai

8.How do you assess the lecturers?

5 atsakymai

Kopijuoti

Yes  

No

20%

80%

Kopijuoti

0 1 2 3 4

STEAM school building

experience

The experience of the 

mobility activities of the 

Erasmus+ project presen…

4 (80 %)

3 (60 %)

Kopijuoti

1 2 3 4 5

0

1

2

0 (0 %)

1 (20 %)

0 (0 %)

2 (40 %) 2 (40 %)

9. What is Your experience in Erasmus+ projects?

5 atsakymai

10. How do you rate Alytus Jotvingiai Gymnasium as a project 

partner?

5 atsakymai

11. Would you like to cooperate in projects with our school in the 

future?

5 atsakymai

Šio turinio „Google“ nekūrė ir nepatvirtino. Pranešti apie pažeidimą - Paslaugos sąlygos - Privatumo politika

Kopijuoti

up to one year 

1-5 years

5 years and

40%

60%

Kopijuoti

1 2 3 4 5

0

1

2

3

4

0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

1 (20 %)

4 (80 %)

Kopijuoti

Yes  

No

100%

formos


