
 

  
  
Vieta Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija, Š. Šalkauskio g. 3, Šiauliai 

 
Tikslas Aptarti STEAM dalykų mokymo(si) galimybes, praktiškai pasidalyti STEAM dalykų mokymo patirtimi. 

 
Tikslinė 
grupė 

Mokyklų  vadovai, pavaduotojai ugdymui, ugdymo skyrių vedėjai, pagalbos specialistai, mokytojai. 

  

PROGRAMA 

11.30-12.00 Registracija, kava 

12.00-12.15 Forumo atidarymas, sveikinimai  

12.15-13.00 Plenarinis posėdis  

Sandra Verenkaitė-Bubliauskienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 
departamento Švietimo skyriaus vyr. specialistė. „Šiaulių miesto aukštųjų mokyklų, profesinio rengimo 

centro ir verslo įmonių STEAM programos“. 
Gintaras Jonaitis, VGTU biomechanikos katedros laboratorijos vedėjas. „Komponentai ir temos inžinerinei 
kūrybai iš mūsų pačių aplinkos“ 

13.05-13.50 
(I SRAUTAS) 
14.15-15.00 
(II SRAUTAS) 
 

Praktinės veiklos darbo grupėse (reikia pasirinkti kiekviename sraute po vieną veiklą). 
 
 

„Inžinerijos integracija į įvairius mokomuosius dalykus“. Ingrida Donielienė, Šiaulių Ragainės progimnazijos 
inžinerijos mokytoja.  

„Arduino elektronika neprogramuojant“. Dr. Saulius Niauronis, Šiaulių valstybinė kolegija, Transporto 
inžinerijos katedros docentas.  

„Arduino mikrovaldiklių programavimas - pirmas žingsnis į robotiką“. Ričardas Gečas, Šiaulių J. Janonio 
gimnazijos informacinių technologijų mokytojas.  

„Žmogaus pojūčiai vs atviro kodo elektronika“. Gintaras Jonaitis, VGTU biomechanikos katedros 
laboratorijos vedėjas.  

„Mikrovaldiklių programavimo pradmenys“. Renata Burbaitė, Panavežio J. Balčikonio gimnazijos 
informacinių technologijų vyr. mokytoja.  

„Mobiliųjų programėlių naudojimas ugdymui(si)“. Šiaulių S. Šalkauskio gimnazijos mokytojų komanda.  

„Koordinačių sistema su micro:bit“. Rimantė Vargalienė, Šiaulių Juventos progimnazijos matematikos 
mokytoja metodininkė, Eglė Bukienė, Šiaulių Juventos progimnazijos informacinių technologijų mokytoja 
metodininkė.  

„STEM mokymas su LEGO atsinaujinančios energijos rinkiniu“. Daiva Railienė, Šiaulių S. Šalkauskio 
gimnazijos informacinių technologijų mokytoja ekspertė, Zita Bagamulskienė, Šiaulių S. Šalkauskio 
gimnazijos fizikos vyr. mokytoja.  

13.50-14.10 Kavos pertrauka 

15.05-16.00 Forumo apibendrinimas, refleksija. 

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras  

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija 
www.svcentras.lt   
www.salkauskis.lt 

  
 

KVIETIMAS 

FORUMAS 
 

STEAM – MŪSŲ PIN KODAS 
 

  
 2019 m. gegužės 14 d. 

  
  



 

REGISTRACIJA Į FORUMĄ 

 
Registruotis www.semiplius.lt iki gegužės 7 d. ir būtina pasirinki veiklas užpildant šią formą 
https://forms.gle/8Zu3X4SJZ1kCpBoP9  
 
Jei nepavyksta veiklų pasirinkimo formos atidaryti, nukopijuokite nuorodą į naršyklę. 
 
Forumo dalyviams bus išduodami Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. 
 

FORUMO DALYVIŲ MOKESTIS – 8 € 

  

MOKESTĮ GALIMA SUMOKĖTI 

Prašome mokėjimus atlikti tik bankiniu pavedimu. 

• Biudžetinės įstaigos: LT68 7300 0100 8697 6113  

• Juridiniai ir fiziniai asmenys (iš asmeninių lėšų): LT73 7300 0100 8725 3055 
AB Bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000, Šiaulių m. sav, Švietimo centras 
Būtina pavedimo paskirtyje nurodyti renginio datą ir pavadinimą. 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mokant iš asmeninių lėšų pavedimą atlikite iš anksto arba turėkite mokėjimo patvirtinimą.  

 

 

FORUMO ORGANIZACINIS KOMITETAS 

Zita Bagamulskienė, fizikos mokytoja, 
Aušra Bogušienė, matematikos mokytoja, 
Jūratė Butkuvienė, Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 
Jūratė Burneikienė, technologijų mokytoja, 
Vaiva Malinauskaitė, muzikos mokytoja, 
Daiva Railienė, informacinių technologijų mokytoja, 
Jurgita Ribikauskienė, anglų kalbos mokytoja, 
Žaneta Sabuckienė, anglų kalbos mokytoja, 
Jurga Skinulienė, anglų kalbos mokytoja, 
Loreta Tamulaitienė, Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos direktorė. 
 

FORUMO KONSLTANTĖ 

Jolanta Lembertienė – Šiaulių miesto Švietimo centro metodininkė.  
Kontaktai: j.lembertiene@siauliai.lt, tel. 841 525 983; +37065225122 

FORUMAS ORGANIZUOJAMAS VYKDANT TARPTAUTINIUS PROJEKTUS 

       ERASMUS+ KA1 „STEM - ateities PIN kodas" 
       ERASMUS+ KA2 „Maths, Technology and Engineering inside the Class" (Matematika, technologijos ir inžinerija 
       klasėje)                         
 

 

 

 

http://www.semiplius.lt/
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