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,,... pingančių technologijų ir brangstančių esminių idėjų 
laikais pasauliui kaip niekad anksčiau reikia laisvų, kilnių, 
kritiškai mąstančių asmenybių, gebančių plaukti prieš 
banalybės srovę ir suprasti, jog vaizduotė valdo pasaulį. 
Lietuvai reikia žmonių, savo laisvę derinančių su empatija, 
gebančių įveikti klusnaus tarnautojo ir vienos funkcijos 
darbininko buitines pagundas, mąstyti ir veikti tautinės 
bendruomenės ir laisvos visuomenės labui. Todėl, kad tik 
tokie žmonės geba kurti naujas idėjas, būti vizionieriais“  

(Egidijus Aleksandravičius)
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RAŠTINGUMO SAMPRATOS

skaitymo gebėjimai;

matematinis raštingumas;
gamtamokslinis raštingumas;

RAŠTINGUMO VERTINIMAS

Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas 
(PISA) – EBPO 

• skaitymo gebėjimai (2000);
• problemų sprendimo 

bendradarbiaujant gebėjimai 
(2015 m.);

• matematinis raštingumas (2000); 
• gamtamokslinis raštingumas 

(2000);
• finansinis raštingumas (2012).Tarptautinis matematikos ir gamtos 

mokslų tyrimas (TIMSS) – TŠPVO (4 
ir 8 kl.)

RAŠTINGUMO SAMPRATOS, MOKINIŲ RAŠTINGUMO 
VERTINIMAS

ekonominis raštingumas;
meninis raštingumas;

kultūrinis raštingumas

finansinis raštingumas ir kt.

PISA gamtamokslinio raštingumo tyrimo (2015) tikslas – įvertinti ne tik 
mokinio gamtamokslines žinias, bet ir tai, ką jis gali atlikti jomis remdamasis ir 
kaip jis mokykloje įgytas žinias geba kūrybiškai pritaikyti kasdienėse 
situacijose



4

2015 M. PISA TYRIMO REZULTATAI: MATEMATINIS 
RAŠTINGUMAS 

Šaltinis: Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas. OECD PISA 2015. 
Ataskaita. NEC, 2016. 
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2015 M. PISA TYRIMO REZULTATAI: MATEMATINIS 
RAŠTINGUMAS 

Šaltinis: Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas. OECD PISA 2015. 
Ataskaita. NEC, 2016. 
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2015 M. PISA TYRIMO REZULTATAI: MATEMATINIS 
RAŠTINGUMAS 

Šaltinis: Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas. OECD PISA 2015. 
Ataskaita. NEC, 2016. 
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Lietuvos mokinių rezultatai pagal vietovės, kurioje yra mokykla, urbanizacijos lygį

Gamtamokslinis raštingumas Matematinis raštingumas

Atotrūkis tarp kaimų ir didmiesčių mokyklose bes-
imokančių mokinių gamtamokslinio raštingumo 
rezultatų yra 57 taškai, matematinio raštingumo – 
53 taškai 



Bendrosiose ugdymo programose akcentuojama ugdymo 
turinio integracijos svarba. 

Teigiama, kad taip mokiniai geriau supranta tai, ko 
mokosi. Įvairių dalykų mokytojai skatinami derinti turinio 
apimtis, mokymosi būdus ir strategijas. 



2014 m. iniciatyvūs gimnazijos mokytojai, mokinių tėvai  ir 
mokiniai įsitraukė į bendras integruotas gamtos mokslų veiklas....

2016 m. plačiojo Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo metu 
UKG bendruomenė pasirinko tobulintiną ugdymo kryptį: 

Gamtos mokslų sritis 64 %
Tiksliųjų mokslų sritis 42 %

2018-2022 m. Strateginio plano kryptys:
 integralus ugdymas;
patyriminis ugdymas.
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Ugdymo turinio plėtojimas

Siekdami įtraukti 
mokinius į mokslo, 
technologijų, inžinerijos ir 
matematikos sritis 
(STEM), naudojant 
inžinerinio darbo 
principus ir metodus, 
plėtojame praktines 
veiklas įvairiose 
mokymosi aplinkose. 

• Mokomės gamtoje ir iš gamtos 
5-8 kl. (I.Gronskienė, D.Mikalauskienė)

• Praktinė ir tiriamoji geografija Ig. 
kl. (A.Vilimė)

• Taikomoji ir eksperimentinė 
fizika Ig kl.  (L.Pupelienė)

• Biotechnologijos I-IIg. kl. 
(L.Banaitienė)

• Eksperimentinė chemija I-IIg kl.
(V.Talat-Kelpšienė)

UKG   ir  (ASU) VDU

kuriame modulius



Bandau, eksperimentuoju, tiriu, įgaunu patirties:
Bulvės ir pomidoro hibridas

Augalai regenerantai – 
glioksinijos auginimas in vitro

Kameriniai matavimai – tiriamoji 
geografija

Elektros energijos gaminimas 
šilumos pagalba

Druskų hidrolizė





E-STEM neformaliajame ugdyme

Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ 
2017-2018 m.
Edukacinės programos:
• Animacijos magija.
• Juoko dirbtuvės.
• Šiuolaikinė biomechanika. 
• Nanotechnologijos. 
• Varliagyviai ir ropliai.
• Maistas gamtoje.

Įgyvendinimo laikas: 2017 05 - 2018 02. 
Projektą įgyvendina ir išvykas koordinuoja Lietuvos  mokinių  neformaliojo  švietimo  
centras.
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2017m. gruodį paskelbti veiksmų programos priemonės 
„09.2.1-ESFA-K-728 Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo 
mokyklų veiklos tobulinimas“ projektų laimėtojai. 
Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija  laimėjo 
finansavimą pateiktam projektui.

ES finansuojamas projektas padėjo mokytojams 
kryptingai tobulinti kvalifikaciją, dirbti 
bendradarbiaujančiose grupėse kuriant ugdymo turinį, 
siekiant pagerinti 8 klasių mokinių matematikos 
pasiekimus. Viena svarbiausių projekto nuostatų – 
dalykų (matematikos ir gamtos mokslų) 
integracija.





Mokytojų kompetencijų ugdymas 
(Veiklą tobulina mokyklos iš Kauno, Šakių, Biržų rajonų)
(Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija- konsultuojanti)

 Projekto „8 klasių mokinių matematikos gebėjimų 
ugdymas taikant integruotas užduotis“ tikslai:

motyvuoti mokytojus kurti integruoto matematikos ir 
gamtos mokslų ugdymo organizavimo modelį, 

įgyvendinti ugdymo turinio kūrimo ir diegimo pokyčius 4 
projekto mokyklose;

 integruoti matematikos ir gamtos mokslų dalykų 
programas;

pagerinti 8 klasių mokinių matematikos pasiekimus.

GaMa8

ESFA  priemonė 
027
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PROJEKTO VEIKLOS
Susitikimai

Dalinimasis 
gerąja patirtimi 
su veiklą 
tobulinančių 
mokyklų 
mokytojais apie 
UKG pasiekimus

1.1 VEIKLA

Matematikos  ir 
gamtos mokslų 
integruoto 
mokymo 8 
klasėse 
metodikos 
kūrimas

1.2 VEIKLA

Integruotų 
matematikos ir 
gamtos mokslų 
užduočių 
kūrimas bei 
išbandymas. 
Verslumo 
modulio kūrimas.

2.1 IR 2.2 
VEIKLA

Užduočių banko  
parengimas ir 
pritaikymas

2.3 VEIKLA

GaMa 8

2018-04 2018-04 2018-06 2018-10 2019-
04-26Mokymai: 

Matematikos 
integruoto turinio 
kūrimas

Mokymai: Gamtos 
mokslų integruoto 
turinio kūrimas 
(VU)

Mokymosi 
laboratorija „Auk 
su STEAM“ 

Integruoto turinio 
užduočių kūrimo 
refleksija 

Baigiamasis 
renginys-
konferencija (VU)
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KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS MOKYMUOSE
Galimybė tobulėti

… Mūsų tikslas – siekti, 
kad mokiniai ne tik 
suprastų ir 
prisimintų ... bet 
išmoktų ...  protauti.

VIKTORIJA 
SIČIŪNIENĖ

Docentė, 
matematika

… diena kupina tyrimų, 
atradimų, veiklos ir 
kūrybinio polėkio...
Už idėją esu dėkinga 
vienam šauniam 
Mokytojui.

INGRIDA 
DONIELIENĖ

STEM mokytoja

Naujas mokslo centras, 
kuris atvėrė duris 2016 
m., turintis modernią 
mokslinių tyrimų ir 
studijų infrastruktūrą ir 
pasižymintis pasaulinio 
lygio moksliniais 
tyrimais.

VU GYVYBĖS 
MOKSLŲ 
CENTRASMokslininkų 
komanda

GaMa 8
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Veiklos

2017  
m.

2018  m. 2019  m.

12 1 2 4 5 6 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Projekto sutarties pasirašymas x

Komandų pažintis. UKG patirties sklaida 2
0

2
0

Praktinis pasirengimas integruotų matematikos ir 
gamtos mokslų ugdymui 8 kl. Mokymasis. x

Integruoto mokymo metodikos kūrimas 1
6

2
0

Mokymosi laboratorija „Auk su STEAM" x

Matematikos ir gamtos mokslų integruotų veiklų 8 
klasėms planų, užduočių kūrimas ir išbandymas

1
6

2
0

1
6

1
2 20 16 4

Verslumo modulio 8 klasių mokiniams parengimas ir 
įgyvendinimas 4 5 4 4 4 4 1

Integruotų užduočių banko kūrimas 10 10

Projekto ataskaitos pateikimas x X

PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS

Projekto išlaidų 
deklaravimas:

1-ieji metai: 70 proc.
2-ieji metai: 30 proc.

GaMa 8
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PROJEKTO REZULTATAI
2019 ir 2020 m.

Iki projekto pradžios UKG 8 klasės 
mokinių matematikos standartizuotų 
testų įvertinimo vidurkis buvo 62,5 
proc.; veiklą tobulinančių mokyklų 
bendras standartizuotų testų įvertinimo 
vidurkis buvo 39,5 proc.

PAGERINTI NMPP REZULTATAI

Mokytojų sukurti realaus gyvenimo 
konteksto integruoto matematikos ir 
gamtos mokslų turinio uždaviniai, 
uždavinių sprendimai ir vertinimo 
instrukcijos

SUKURTI REALAUS TURINIO 
UŽDAVINIAI

Parengta integruotų matematikos ir 
gamtos mokslų metodika 8 klasėms

PARENGTA METODIKA Metodika išbandyta 
bendradarbiaujančių  kelių dalykų 
pedagogų vedamuose užsiėmimuose 
(mokymasis tyrinėjant, 
eksperimentuojant, 3D)

METODIKOS PRITAIKYMAS

GaMa 8

file:///home/irmantas/Downloads/wetransfer-6ff96b/KOnferencija_2019_05_01/Metodika_GaMa8_04-09_JANINAI.docx
file:///home/irmantas/Downloads/wetransfer-6ff96b/KOnferencija_2019_05_01/Metodika_GaMa8_04-09_JANINAI.docx


STEAM žingsniai gimnazijoje 2014-2018 m.
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