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ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIRNIUKAS“ 

STEAM VEIKSMŲ PLANAS 2023 M. 

 

Tikslas: Ugdyti vaikų tikrovišką reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą, taikant 

STEAM dalykus (gamtos mokslai, inžinerija, technika, menai ir kūryba, matematika). 

Uždaviniai:  

1. Skatinti ugdytinių susidomėjimą STEAM veiklomis. 

2. Ugdyti vaikų tyrinėjimo, problemų sprendimo, kritinio mąstymo, mokėjimo mokytis 

kompetencijas, pasitelkiant STEAM veiklas. 

3. Tobulinti pedagogų dalykinę, tiriamąją ir kūrybinę kompetencijas STEAM ugdymo srityje. 

4. Skatinti darželio bendruomenę aktyviai dalyvauti įgyvendinant STEAM veiksmų planą. 

5. Kurti kolegialumą bendradarbiaujant su socialiniais partneriais STEAM ugdymo srityje. 

  

Eil. 

Nr. 
STEAM plano priemonės 

Įgyvendinimo 

laikotarpis 
Atsakingi asmenys 

1. MOKYMAS(IS) 

1.1. STEAM dalykų integravimas į ugdomąją 

veiklą pagal rekomendacijas „Žaismė ir 

atradimai“ ir „Patirčių erdvės“. 

2023 m. Mokytojai 

1.2.  Bendradarbiavimas su Šiaulių techninės 

kūrybos centro edukatoriais. 

2023 m.  Direktorė 

1.3. Dalyvavimas „STEAM Discovery week”, 

„Code Week“, „Outdoor class“. 

2023 m. Mokytojai 

1.4.  Edukacijos VU Šiaulių akademijos STEAM 

centre. 

2023 m.  PUG mokytojos 

1.5. Neformaliojo švietimo organizavimas 

įstaigoje: (Išmaniosios mokyklos, Robotikos, 

molio dirbtuvėlės ). 

2023 m. Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

2. UGDYMO TURINYS 



2.1. eTwinning projektų, grįstų STEAM ugdymu, 

integravimas į ugdomąjį procesą (dalyvauta 

ne mažiau kaip keturiose eTwinning projektų 

veiklose). 

2023 m. Mokytojai 

2.2.  Inovatyvių žaislų, interaktyvių žaidimų 

panaudojimas, ugdant socialines 

kompetencijas, kalbinius vaikų įgūdžius. 

2023 m. Socialinis pedagogas 

Logopedai 

2.3.  Edukacinių veiklų/ priemonių kūrimas 

naudojant robotuką PHOTON, robotukus 

Bee-bot, Blue- bot. 

2023 m. Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

mokytojai 

2.4. Gamtamokslinių projektų vykdymas. 2023 m. Mokytojai 

2.5.  STEAM veiklos kieme (eksperimentai, 

bandymai, tyrinėjimai, stebėjimai lauke: oras, 

vanduo, augalai, smulkieji gyvūnai, smėlis ir 

kt.). 

II-III ketv. Mokytojai 

2.6. Projektas „ Aš auginu“. II-III ketv. Mokytojai 

2.7. Projektas „1,2,3....ar skrendam?“ II ketv. L. Kondratavičienė 

V. Grišiuvienė 

2.8. Tarptautinės Mergaičių ir moterų moksle 

dienos minėjimas. 

2023-02-11 STEAM veiklų 

organizavimo darbo 

grupė 

2.9. Respublikinis projektas „Raides rikiuok, 

vardus skaičiuok“. 

II ketv. R. Budrienė 

J. Zdanavičiūtė 

2.10. Kūrybinės dirbtuvėlės „Lego dienos“ (6 

kaladėlių, respublikinė paroda – konkursas 

„Lego Lietuva“, Velykos, Kalėdos su Lego,  

sukonstruok istoriją ir kt). 

2023 m. STEAM veiklų 

organizavimo darbo 

grupė 

2.11.  ROBOTIADA. FIRST LEGO Discover lygos 

programa „SuperPowered sezono STEAM 

veiklos 4-6 m. vaikams pagal pasaulinę FLL 

Discover lygą“. 

I-II ketv. V. Grišiuvienė 

3. VERTINIMAS 

3.1.  STEAM veiklų įrodymų pateikimas 

platformoje „STEM School Label“. 

2023 m.  

I ketv. 

STEAM veiklų 

organizavimo darbo 

grupė 



3.2.  Vaikų pasiekimų ir padarytos pažangos 

vertinimas: 2 k./metus nustatoma vaiko 

ugdymosi pažanga. 

II - III ketv. Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

mokytojai 

3.3. Vaiko savęs vertinimo sistemos taikymas. 2023 m. Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

mokytojai 

4. DARBUOTOJŲ PROFESINIS TOBULĖJIMAS 

4.1. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas STEAM 

srityje. 

2023 m. Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

mokytojai 

4.2. Šiaulių STEAM centrų bendradarbiavimas 

(dalijimasis patirtimi, informacija ir kt.). 

2023 m. STEAM veiklų 

organizavimo darbo 

grupė 

4.3.  Priklausymas Lietuvos STEAM mokyklų 

tinklui, dalijimasis patirtimi.  

2023 m. Mokytojai 

5. LYDERYSTĖ IR ĮSTAIGOS KULTŪRA 

5.1.  STEAM veiksmų plano rengimas. I ketv. STEAM veiklų 

organizavimo darbo 

grupė 

5.2 Gerosios patirties sklaida: 

- pranešimų rengimas ir pristatymas STEAM 

srities temomis; 

- straipsnių STEAM temomis rengimas ir 

publikavimas; 

- informacijos apie STEAM veiklas 

pateikimas įstaigos internetinėje svetainėje, 

facebook paskyroje; 

- dalyvavimas tarptautiniuose, 

respublikiniuose, miesto STEAM veiklų 

projektuose. 

2023 m. Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

mokytojai 

5.3. Atvirų STEAM veiklų  miesto ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų ugdytiniams organizavimas. 

2023 m. STEAM veiklų 

organizavimo darbo 

grupė 

6. RYŠIAI 

6.1. 

 

Pažintinių, mokomųjų STEAM išvykų arba 

virtualių susitikimų organizavimas. 

2023 m. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

mokytojai 



6.2. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

vykdančiais STEAM veiklas: 

- Šiaulių techninės kūrybos centru; 

- VŠĮ „Išmanioji mokykla“; 

- Šiaulių Ragainės progimnazija; 

- Šiaulių ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

STEAM centrais: lopšeliais-darželiais 

„Pasaka“, „Pupų pėdas“, „Drugelis“, 

„Berželis“. 

 

2023 m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

mokytojai 

 

6.3.  Tėvų organizuotos STEAM veiklos darželyje. II-IV ketv. Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

mokytojai 

7. MOKYKLOS INFRASTRUKTŪRA 

7.1. Lauko aplinkų pritaikymas STEAM ugdymui. 

 

II-III ketv. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

ūkio dalies vedėjas 

7.2.  Vidaus aplinkų pritaikymas STEAM ugdymui 

– įrengtos edukacinės erdvės „Atradimų 

laboratorija“ turtinimas priemonėmis.  

II-IV ketv. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

ūkio dalies vedėjas 

7.3.  STEAM veikloms skirtų priemonių 

įsigijimas. 

2023 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

 

Parengė:  

STEAM veiklų organizavimo darbo grupė 


