
STEAM ugdymo 
standartas

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ



PROJEKTO TIKSLAS
 Iki 2030 metų kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas 
ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti.

PROJEKTO TRUKMĖ

 2023-02-08  iki 2025-06-27  ...

 (2022-2023 m. m. II pusmetis; 2023-2024 m. m. visi; 2024-2025 m. m. visi)





Kas mus visus sieja?



Lietuvių kalbos miesto NMPP ir PUPP (RAŠYMAS) rezultatai
pagal veiklos sritis (2018 m.)

     Turinys                  Stuktūra                                           Raiška              Raštingumas



Matematikos miesto NMPP ir PUPP rezultatai
pagal veiklos sritis (2018 m.)

Skaičiai ir skaičiavimai           Reiškiniai, lygtys, nelygybės         Geometrija, matai ir matavimai               Stochastika 



Rodiklis
Pradinė reikšmė

2022 m.

Siekiama reikšmė 
įgyvendinus pažangos 

planą

2025 m.
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent 
pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį 
pasiekusių mokinių dalis (proc.)    didės

50,70 56,0

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent 
pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį 
pasiekusių mokinių dalis (proc.)     didės

14,29 21

Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie 
yra jungtiniai, dalis (proc.)    mažės arba lygus nuliui 2,26 0

Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių 
skaičius bendrojo ugdymo mokyklose   didės 11,89 12,3



Mokyklų veiklos tobulinimo sritys
Įtraukusis ugdymas Lyderystė Kultūrinis ugdymas STEAM ugdymas

Stiprinimas įgyvendinant 
veiklas nukreiptas į mokyklos 
bendruomenės nuostatų savo 

veiklą grįsti universalaus 
dizaino principais stiprinimą, 
kompetencijų mokyti įvairių 
ugdymosi poreikių turinčius 
vaikus auginimą, komandinio 
švietimo pagalbos specialistų, 

mokytojų padėjėjų ir 
mokytojų veiklą užtikrinant 

specialiųjų ugdymosi poreikių 
vaikų kokybišką ugdymą, 

tinkamos ir 
saugios ugdymo(si) aplinkos 

jiems sukūrimą. 

Tobulinama įgyvendinant 
veiklas, nukreiptas į 
mokyklos vadovo ir 
mokytojų asmeninio 

pasitikėjimo ir įsitraukimo 
į mokyklos gyvenimą 
stiprinimą, mokyklos 

bendruomenės telkimą ir 
įgalinimą veikti kartu dėl 
kiekvieno mokinio sėkmės, 

į pozityvių mokyklos 
bendruomenės tarpusavio 

santykių ir mokyklos 
mikroklimato kūrimą, 

užtikrinančių saugią fizinę 
ir emocinę mokymo(si) 

aplinką kiekvienam. 

Stiprinamas įgyvendinant 
veiklas, kai kultūra ar menas 
(ar menininkai, kūrėjai) yra 
pasitelkiami ugdymo ar su 

ugdymu susijusioms 
problemoms spręsti.  

Kultūrinio ugdymo metu 
mokiniams ir mokytojams 

gali būti suteikiamos įvairios 
kompetencijos. 

Stiprinamas įgyvendinant 
integruotas įvairių 

mokomųjų dalykų (gamtos 
mokslų, technologijų, kt.) 

veiklas, taikant inžinerinius 
bei meninius elementus ir 

grindžiant matematiniu 
mąstymu. STEAM ugdymo 
veiklos įgalina kompleksišką 
tikrovės reiškinių pažinimą, 

praktinį pritaikymą ir 
į proaktyvių iššūkių 
sprendimą kreipiantį 

gebėjimų ugdymą. (Science, 
Technology, Engineering, 

Arts, Mathematics).



Rodiklio pavadinimas ir aprašymas (kaip šio plano priedą 
reikia pateikti unikalių rodiklių lenteles) Pradinė reikšmė Siekiama reikšmė įgyvendinus 

pažangos planą

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomų 
integruotai bendrosios paskirties mokyklose, dalis (proc.) 12,44 13,2

Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių 
abiturientų dalis (proc.) 72,69 74,0

Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis (proc.) 81,65 86,0

Neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis 
(proc.) 62,46 67

Pareigybės dalis, tenkanti vienam pedagoginiam darbuotojui 
(vnt.) 88,87 89



Rodiklio pavadinimas ir aprašymas (kaip 
šio plano priedą reikia pateikti unikalių 

rodiklių lenteles)
Pradinė reikšmė Siekiama reikšmė 

įgyvendinus pažangos planą

Kultūrinis u.: Netradicinėse erdvėse (ne 
klasėje) vedamų pamokų (virtualių, 
tiesioginių) dalis per m. m. (proc.) 

Nėra stebima 20

STEAM: 5-8 ir I-II gimnazijų kl. mokinių, 
įvykdžiusių per m. m. bent 1 ilgalaikį ar 
trumpalaikį STEAM projektą, dalis (proc.)

Nėra stebima 50

SUP, įtrauktis: SUP mokinių, kartą per mėnesį 
dalyvavusių STEAM ugdymo programose 
(veiklose), dalis (proc.)    

Nėra stebima 70

Lyderystė: Pedagogų, vykdančių  “Pamoka 13 
klasei”* profesinės patirties sklaidą per m. m. 
dalis (proc.), dalyvaujančių jose dalis per m. 
m. (proc.)

Nėra stebima 15, 55

„Pamoka 13 klasei“ – mokytojų profesinės patirties sklaidos renginys, skirtas pamokos kokybės tobulinimui,  kurio metu 
praktikai (mokytojai, švietimo įstaigos vadovai, pagalbos specialistai) dalinasi praktinės veiklos patirtimi su kitais dalyviais



Pažangos plano tikslai (-ai) ir uždaviniai

1.Užtikrinti vienodai kokybiškas formalaus ir neformalaus ugdymo sąlygas visiems Savivaldybės mokiniams, 
nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, ugdymosi poreikių, fizinių galimybių ar socialinės padėties:

1. Sukurti ir palaikyti vieningą STEAM ugdymo standartą Savivaldybės mokyklose, pasitelkiant geriausias 
pedagogų patirtis

2. Stiprinti ir plėtoti įtraukiojo ugdymo galimybes kiekvienoje mokykloje
3. Skatinti šiuolaikinio kultūrinio ir meninio ugdymo integraciją į formalų ugdymą bei didinti neformalaus 

ugdymo pasiūlą
4. Sukurti lygiavertę prieigą visiems savivaldybės mokiniams naudotis visa savivaldybės formalaus ir 

neformalaus ugdymo infrastruktūra
2.Stiprinti ir įgalinti mokyklų bendruomenes veiklai, siekiant užtikrinti švietimo sistemos tęstinumą ir mokinių 

pasiekimus:
1. Skatinti mokyklų vadovų, mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų lyderystę ir bendradarbiavimą 
2. Tobulinti pedagoginio personalo kompetencijas ir kvalifikaciją



STEAM ugdymo standartas

STEM

STE(A)M
Lyderystė veikiant

Mokykla - kiekvienam



LYDERYSTĖ

 Veiklos:

 - Tęstinė lyderystės mokymų programa „Vadovavimas mokymui ir 
ugdymui diegiant STEAM ugdymo standartą mokykloje“ apimanti 
strateginio valdymo, pokyčių planavimo ir įgyvendinimo, programų ir 
projektų valdymo, bendruomenės įgalinimo, komandinio darbo ir 
grįžtamojo ryšio suteikimo mokymus;

 - Stažuotės (Kultūra + Lyderystė; Lyderystė + Įtraukusis) Lietuvos ir 
užsienio mokyklose, taikančiose šiuolaikiškus ugdymo metodus ir 
priemones;

 -  Gerosios patirties sklaida po mokymų, stažuočių, po praktinio 
pritaikymo visoms miesto mokyklų komandoms - 2 vadovų gerosios 
patirties sklaidos diskusijos TŪM mokyklose (M2, M3). Renginiai 
organizuojami visų miesto mokyklų vadovams kartu su P3 irP6 
partneriais;

 - Stiprių lyderių įgalinimas mentorystei, patirties pasidalijimui, veikimui. 
Komanda LL3 dublis.



ĮTRAUKUSIS 
UGDYMAS

 Veiklos:

 - Tęstinis kvalifikacijos tobulinimo programos II modulis „Ugdymo turinio 
prieinamumo užtikrinimas konstruojant ugdymosi turinį ir organizuojant 
mokymąsi STEAM dalykų pamokose” (24 val., numatomos tikslinės temos: 
regos, klausos, fizinės negalios ir kitų poreikių atliepimas; įtraukus ugdymas ir 
lyderystė; universalus dizainas ir kt.)

 - P1, P2 ir P4 Partnerių patirtinės „Pamoka 13 klasei” veiklos - konsultacijos 
STEAM ugdymo veiklų mokytojams;

 - 3 stažuotės (Kultūra + Įtraukusis; Įtraukusis + STEAM, Įtraukus + Lyderystė) 
Lietuvos mokyklose;

 - 3 gerosios patirties sklaidos aptarimai, praktiniai įtraukiojo ugdymo pritaikymų 
projekto veiklose renginiai TŪM mokyklose (M8, M10, M12);

 - Vadovų ir mokytojų gerosios praktinės patirties pasidalinimo renginys mieste.

 



STEAM 
UGDYMAS

 Veiklos:

 -  Tęstinis kvalifikacijos tobulinimo programos IV modulis (STEAM) „STEAM 
mokytojų praktikos verslo įmonėse” (24 val.) 

 - Partnerių P3, P6 konsultacijos vykdant STEAM ugdymo standarto veiklas.
 
- Ekspertinis TŪM gamtos mokslų ir matematikos mokytojų konsultavimas. 

 - 2 stažuotės (STEAM+ Įtraukusis; STEAM+ Kultūra) Lietuvos mokyklose;

 - 2 praktinės stažuotės – „Pamoka 13 klasei” Panevėžio regioniniame STEAM 
centre;

 - 4-i 4-5 dienų trukmės stažuotės užsienyje STEAM ugdyme krypties;

 - 4 gerosios patirties sklaidos aptarimai TŪM mokyklose (M4, M5, M6, M7) 
kartu su partneriais P6, P3 

 



STEM 
UGDYMAS

 -  STEM ugdymo programos projekto sukūrimas. 

 Programą sudaro:
  -- ne mažiau kaip 8 gamtos mokslų praktiniai eksperimentiniai laboratoriniai 
darbai pagal atnaujintą fizikos, chemijos, biologijos ugdymosi turinį (M1-M2, 
M6-M10, M12) mokyklose per mokslo metus kiekvienam 5-8 kl. koncentrui;
  -- ne mažiau kaip 5 pasaulio pažinimo praktiniai, eksperimentiniai darbai pagal 
atnaujintą ugdymosi turinį M11 mokykloje per mokslo metus kiekvienam 3-4 kl. 
koncentrui;
  

TYRINĖJIMAIS GRĮSTAS UGDYMAS

EKSPERIMENTAI



STEM 
UGDYMAS

 Veiklos:
 -  STEM ugdymo programos projekto sukūrimas. 

 Programą sudaro:
  -- ne mažiau kaip 20 biologijos (I-IV kl.), chemijos (I-IV kl.), fizikos (I-IV kl.) 
praktinių, eksperimentinių, laboratorinių darbų pagal atnaujintą fizikos, 
chemijos, biologijos ugdymosi turinį M3-M5 mokyklose per mokslo metus;
  -- bent vienas ilgalaikis ar trumpalaikis STEM projektas pasirinktoje 3-4, 5-8 ir 
I-III kl. klasių  grupėje per mokslo metus.

 

TYRINĖJIMAIS GRĮSTAS UGDYMAS

VIRTUALIOSIR NUOTOLINĖS  
LABORATORIJOS

EKSPERIMENTAI



STEM 
UGDYMAS

 -  STEM ugdymo programos projekto sukūrimas. 
  
  -- ne mažiau kaip po 5 matematikos patirtinės užduoties atlikimas STE(A)M 
erdvėje arba STEM laboratorijoje kiekvienos 3-4, 5-8, I-III kl. koncentre per 
mokslo metus.

 - STEM ugdymo programos įgyvendinimas, programos koregavimas;

 - STEM ugdymo programos praktinių veiklų STEAM centre, TŪM mokyklų 
atnaujintose fizikos, chemijos, biologijos bei gamtos mokslų laboratorijose 
organizavimo tinklelio sukūrimas.

 

TYRINĖJIMAIS GRĮSTAS UGDYMAS

PROGRAMAVIMAS

ROBOTIKA

MOKOMIEJI VAIZDO ŽAIDIMAI

3D SPAUSDINIMAS



KULTŪRINIS 
UGDYMAS

 Veiklos:

 - Tęstinis kvalifikacijos tobulinimo programos III modulis (Kultūra) „Menų 
samprata ir raiška STEAM ugdyme“ (24 val. temos: menų integravimo modeliai, 
menų integracijos paskirtis, pavienių menų įtrauktis į STEAM projektus, 
mokytojų kompetencija integruoti menus ir kt.)

 - P5 ir P7 partnerių ir kitų miesto kultūros įstaigų atstovų patirtinės „Pamoka 13 
klasei” veiklos - konsultacijos STE(A)M kultūrinio ugdymo veiklų mokytojams;

 - 3 stažuotės (Kultūra + STEAM; Lyderystė + Kultūra; Kultūra + Įtraukusis) 
Lietuvos mokyklose;

 - 2-i 4-5 dienų trukmės stažuotės užsienyje kultūrinio ugdymo krypties;

 - 3 gerosios patirties sklaidos aptarimai, praktinių kultūrinių veiklų 
organizavimas TŪM mokyklose 

 

 

 



STE(A)M 
UGDYMAS

 Integruoto kultūrinio STE(A)M ugdymo programos 
projekto sukūrimas

   -- patirtinių veiklų, literatūrinių skaitymų, edukacijų su netradiciniais 
menininkais, kultūros atstovais organizavimas STE(A)M erdvės - kūrybinių 
dirbtuvių bei susitikimų zonose (įsitraukia 3-4, 5-8, I-III klasių mokiniai ir 
suorganizuoja ne mažiau kaip po 2 kiekviename koncentre susitikimus per 
mokslo metus);

 

 







STE(A)M 
UGDYMAS

  Integruoto kultūrinio STE(A)M ugdymo programos 
projekto sukūrimas 

 Programa susideda ir kelių komponentų: 

   -- ilgalaikių bei trumpalaikių integruotų projektinių darbų atlikimas STE(A)M 
erdvėje - kūrybinių dirbtuvių zonoje arba partnerių erdvėse (ne mokykloje) 
(įsitraukia 3-4, 5-8, I-III klasių mokiniai ir kiekvienas mokinys atlieka po vieną 
trumpalaikį arba ilgalaikį projektą per mokslo metus);
  

 

 









STE(A)M 
UGDYMAS

 Integruoto kultūrinio STE(A)M ugdymo programos 
projekto sukūrimas

  -- jungtinių (kelių mokyklų; visų TŪM mokyklų, kelių mokyklų ir partnerių) 
modernių instaliacijų, skaitmeninių parodų bendrų meninių - kultūrinių projektų  
organizavimas (įsitraukia 7-8, III klasių mokiniai ir suorganizuoja bent vieną 
jungtinį elementą per mokslo metus).

 

 



STE(A)M 
UGDYMAS

 Integruoto kultūrinio STE(A)M ugdymo programos 
projekto sukūrimas

   Kiti kultūrinio ugdymo sprendimai, kuriuose pasitelkiamos kultūrinės, 
meninės priemonės siekiant didinti mokymo(si) pažangą. 

 



2022-2023 m. m.                                                 pradžia

                Parengtos Matematikos ir lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų gerinimo rekomendacijos, kurios nuo rugsėjo 1 d. 
pradedamos įgyvendinti visose Panevėžio miesto savivaldybės mokyklose (papildomų konsultacijų skyrimas, diagnostiniai 
darbai rugsėjo / spalio mėn., kurių metu mokiniai sužinojo savo matematikos ir lietuvių kalbos įverčius – gebėjimus pagal 
atskiras veiklos sritis (mokytojai pagal šiuos rezultatus organizuoja temines sričių tobulinimo konsultacijas, taiko savivaldų 
ugdymą gerinant pasiekimus, antras diagnostinis testas numatytas mokslo metų pabaigoje ir bus galimybė mokiniui 
įsivertinti gebėjimų augimą pagal veiklos sritis), papildomų grupių sudarymas, ...).



- Bendrojo ugdymo gamtos mokslų mokytojai parengė STEAM ugdymo standarto praktinių tiriamųjų 
darbų temas – sąrašus 7-8, 9-10 (I-II) ir III klasių mokiniams. Jos dera ir atnaujinto ugdymo turiniui;

- Mokyklų komandos rengia savivaldybės finansuojamų projektų paraiškas:
o 2023 m. mokslo projektų dalinio finansavimo konkursas.  BU mokyklų STEAM dalykų mokytojai kartu su 

Panevėžio kolegijos ir KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto dėstytojais planuoja mokslo tiriamuosius 
darbus, kuriuos kartu atliks su BU mokiniais. Rengia paraiškas daliniam finansavimui gauti;

o 2023 m. Vaikų ir jaunimo meno projektų ir tautinio meno kolektyvų veiklos projektų finansavimo konkursas. 
Vienas iš 2023 m. projektų finansavimo prioritetas - Profesionaliojo meno ir kultūros prieinamumo formaliame 
ugdyme didinimas. BU mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai kartu su menų ir technologijų 
mokytojais kviečia bendradarbiauti menininkus ir kultūros atstovus. Kartu rengia paraiškas finansavimui gauti. 
Tikimąsi, kad nuo kovo mėn. jau bus organizuojamos netradicinės STE(A)M kultūrinio ugdymo veiklos su 
menininkais. 

- 3-4, 5-8, I-III klasių mokiniai nuo rugsėjo 1 d. atlieka trumpalaikius / ilgalaikius STEAM projektus. Dalį 
jų atlieka regioniniame STEAM centre. Savivaldybė finansuoja mokinių pavėžėjimą į centrą ir iš jo.

- Sėkmingai vyksta ir „Pamokos 13 klasei“.



Praktinių konferencijų ciklas
 „Mokykla - KIEKVIENAM” 

I dalis - Įtraukusis ugdymas
„Tūkstantmečio mokyklų“ programos Pažangos plano įtraukiojo ugdymo 
partneriai nuo rugsėjo 1 dienos dirbo su TŪM mokyklų švietimo pagalbos 
specialistais ir jau parengė praktines rekomendacijos „Sėkmingas darbas 
su elgesio ir emocijų sutrikimus turinčiais vaikais“ ir jos vasario 22 d. 

bus pristatomos miesto ugdymo įstaigų vadovams ir mokytojams. 



PROGRAMOS SIEKIAMAS REZULTATAS 

   kiekvienam besimokančiajam sukurtos lygiavertės ir 
šiuolaikiškos kokybiško ugdymo(si) sąlygos, lemiančios 
geresnius mokinių pasiekimus ir mažesnius pasiekimų 

atotrūkius tarp mokyklų ir savivaldybių.


