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INŽINERIJA GIMNAZIJOJE... 

• Kasmet formuojama inžinerinė klasė;

• Turime VGTU klasę;

• Esame STEM mokyklų tinklo kandidatė;

• Šiuo metu įgyvendiname du tarptautinius Erasmus + 
projektus. 
– Projektas „STEM – ateities PIN kodas“ (ERASMUS+ KA1 

programa – mobilumas mokymosi tikslais)

– Projektas „MET (math, engineering, technology) inside the
class” (Matematika, inžinerija, technologijos klasėje) gavo 
finansavimą pagal ERASMUS+ KA229 programą – mokyklų 
mainų partnerystės.

• Dalyvaujame VGTU „Ateities inžinerijos“ veiklose. 



„STEM“ KLUBAS GIMNAZIJOJE
Klubas veikia nuo 2019 rugsėjo mėn.  

Klubo nariai 1-3 klasių gimnazistai ir mokytojai, 

dalyvaujantys projekte „MET (math, 

engineering, technology) inside the

class” (Matematika, inžinerija, technologijos klasėje) 



„STEM“ klubo narių veiklos

• Vykdo projektines veiklas:

– „Space challenge“ užduotys ir jų įgyvendinimas 
programuojant LEGO MINDSTROM EV3 
robotukus.

– „Makaronų tiltai“ – renginys, kurį organizuoja 
VGTU;

– ARDUINO programavimas – šviečiančios –
šokančios lemputės

– SCIENCE paketo panaudojimas vėjo ir saulės 
energijos tyrimams;

– Ekologiško namo projektavimas



„Space challenge“ užduotys

• 1 Misija

• 2 Misija

https://www.facebook.com/PhotographyJDM370Z/videos/1058189091050326/
https://www.facebook.com/100029361196732/videos/168877650767607/


Mokinai statė makaronų 
tiltus ir bokštus
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ARDUINO programavimas. 
Šviečiančios – šokančios lemputės

https://www.facebook.com/jurgita.ribikauskiene.3/videos/pcb.356710388224571/1978275495543167/?type=3&theater&ifg=1


SCIENCE paketo panaudojimas vėjo 
ir saulės energijos tyrimams

https://youtu.be/9_emLvV3k7s


Tarptautinė projekto 
mokytojų komanda



Mokytojų projekto 
„STEM – ateities PIN kodas“ tikslas 

 susipažinti su naujais, mokiniams patraukliais, 
kūrybiškumą, saviraišką ir aktyvumą 
skatinančiais STEM dalykų mokymo būdais;

 parengti STEM dalykų mokymo gimnazijoje 
planą ir kokybiškai jį įgyvendinti I-IV klasėse. 

 efektyviau įgyvendinti vieną svarbiausių mūsų 
gimnazijos strateginių tikslų – MOKINIŲ 
PASIEKIMŲ GERINIMAS. 



Projektas 
„STEM – ateities PIN kodas“

• 8 mokytojų komanda mokėsi, tobulino savo 
kometencijas kursuose;

• Grįžę iš kursų mokytojai dalinasi kursuose įgyta 
patirtimi su kolegomis, pritaiko žinias pamokose. 

• Patirties skaidai prieš dvi dienas mūsų gimnazijoje 
vyko respublikinis mokytojų forumas „STEM –
mūsų PIN kodas“. 

• Mokytojų pamokos, medžiagos pateikimo būdai, 
mokinių žinių vertininimas tapo daugiau 
novatoriškas, taikant naujus metodus. 



Forumas 
„STEM – ateities PIN kodas“

• Forumo tikslas:

Aptarti STEAM dalykų mokymo(si) galimybes, 
praktiškai pasidalyti STEAM dalykų mokymo 

patirtimi.

Forume vyko praktinės veiklos, kuriose mokytojai 
galėjo išbandyti Arduino elektroniką 
neprogramuojant ir programuojant, susipažinti su 
mobiliųjų programėlių naudojimu ugdymui(si), 
STEM mokymu su LEGO atsinaujinančios 
energijos rinkiniu ir kt.  



Forumas 
„STEM – ateities PIN kodas“





Forumo „atspindžiai“  




