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Esminiai reikalavimai

šiuolaikinei pamokai (1)

1. Numatyti didaktinį tikslą.

2. Tikslingai parinkti mokymo medžiagą kiekvienai

pamokos daliai.

3. Mokymo medžiaga turi būti susieta su gyvenimu 

ir mokinių patirtimi.

4. Būtina išryškinti integraciją ir naudotis jos 

galimybėmis.

5. Reikia siekti perimamumo. 

6. Kiekvienai pamokai ir kiekvienai pamokos daliai

parinkti mokymo metodus ir būdus.

7. Mokytojas privalo organizuoti mokinių 

savarankišką darbą.



Esminiai reikalavimai

šiuolaikinei pamokai(2)
8. Kolektyvinio, grupinio ir individualaus darbo

derinimas per pamoką.

9. Mokytojas nuolat privalo tobulinti pamokos struktūrą 

ir racionaliai naudoti pamokos laiką. 

10. Mokytojas privalo tikslingai parinkti vaizdines, 

technines ir kitas priemones bei jas naudoti.

11. Mokytojui, organizuojant mokymą, privalu sistemingai 

tikrinti mokinių mokymosi rezultatus ir juos vertinti.

12. Mokytojas privalo pasiekti, kad pamokoje vyrautų 

gera emocinė atmosfera, kad būtų partneriški mokytojo 

ir mokinių santykiai.

13. Būtina pasiekti, kad kiekviena pamoka sietųsi su 

ankstesnėmis ir būsimomis pamokomis.

14. Mokytojas privalo tinkamai užbaigti pamoką ir

išryškinti jos rezultatus.



STEAM samprata

S- Mokslas. Visi esami ir galimi mokslai.

T- Technologijos. Instrukcinis įgyvendinimas, bazinių gebėjimų gilinimas.

E- Inžinerija. Mąstau/ieškau-pasirenku-įgyvendinu-tikrinu-tobulinu.

A- Menas arba viskas. Apipavidalinimas, pritaikymas.

M- Matematika. Logika, struktūra.



STEAM pamoka

Pamoka, orientuota į mokinį
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Vertinga STEAM pamoka (1)

STEAM pamokose daugiausia dėmesio skiriama 

realaus pasaulio problemoms ir jų sprendimams.

STEAM mokymasis nagrinėja realias 

socialines, ekonomines ir aplinkosaugos 

problemas ir skatina jas spręsti.



Vertinga STEAM 

pamoka (2)

STEAM pamokos įtraukia mokinius

į kritinio mąstymo veiklas.

Svarbus mokinių aktyvus darbas, kuriame atsakymai kuriami, 

formuojami pačių mokinių. Galimos klaidos, kurios yra 

aptariamos, kartu ieškoma kūrybiškų / ekologiškų atsakymų.



Vertinga STEAM pamoka (3)

STEAM pamokose mokiniai įtraukiami į

produktyvų komandinį darbą.

STEAM pamokose mokiniai dirba kartu

kaip komanda. Jie mokosi išgirsti,

įsiklausyti, pasisakyti, mokosi tolerancijos

ir pagarbos kitai nuomonei.



Vertinga STEAM 

pamoka (4)

STEAM pamokose svarbi ir privaloma 

dalykų integracija. 

Svarbu, kad mokiniai suprastų, jog integruojami keli dalykai.

Integracija galima:

• kaip mokytojų kompetencijų pastiprinimas kito mokytojo 

kompetencija,

• kaip dviejų ar daugiau dalykų apjungimas arba kaip papildymas 

vienas kitu,

• kaip vienos temos išaiškinimas kito dalyko pavyzdžiais.



Vertingos STEAM 

pamokos modelis

1. Sukuriama situacija.

2. Kritinio mąstymo suaktyvinimas.

3. Formuojamos komandos.

4. Veiklos apibendrinimas ir rezultatų sklaida.
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Dėkoju už bendrą darbą ir dėmesį


