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Pateikę užpildytą vertinimo formą portalui „STEM School Label“, jūs žengėte svarbų žingsnį,

analizuodami savo mokyklos STEM strategijos būklę. Puiku! Atidžiai perskaitykite savo veiksmų

planą ir sužinokite, kaip galite dar labiau pagerinti su STEM susijusią veiklą savo mokykloje.

Veiksmų plane pateikiami naudingi patarimai ir komentarai, suskirstyti į 7 pagrindines sritis:

instruktavimas, mokymo programos įgyvendinimas, vertinimas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas,

vadovavimas mokyklai ir kultūra, ryšiai, mokyklos infrastruktūra.

STEM mokyklos ženklelis - Veiksmų planas

Mokymas
Mokymo personalizavimas

Puikus būdas apibrėžti mokinių poreikius ir galimybes yra ataskaita, kurią kasmet apie kiekvieną klasės mokinį

turėtų parašyti mokytojas. Ataskaitą būtų galima parodyti ir tėvams. Joje turėtų atsispindėti mokantis kiekvieną

dalyką mokinio įdėtas darbas ir jo pasiekimai. Šie pasiūlymai gali būti Jums naudingi rašant ataskaitą apie mokinį:

https://www.teachingenglish.org.uk/blogs/derek-spafford/report-writing-parents-days ir

https://www.scholastic.com/teachers/blog-posts/genia-connell/101-report-card-comments-use-now/.

Problemų sprendimu ir projektais grindžiamas mokymas

Puiku! Pasidalykite savo sėkmės istorijomis! Tai galite padaryti renginio „STEM atradimų savaitė“ metu:

http://www.scientix.eu/stem-discovery-week.

Tyrinėjimu grindžiamas gamtos ir tiksliųjų mokslų mokymas

Kad mokydami STEM dalykų dar geriau taikytumėte tyrinėjimu grindžiamą gamtos ir tiksliųjų mokslų mokymą,

pasidomėkite šiais internetiniais mokymais! Mokantis labai svarbu kelti klausimus, o gamtos moksluose tikrai yra

ką patyrinėti! Tyrinėjimu grindžiamas gamtos ir tiksliųjų mokslų mokymas naudingas ne tik mokiniams, bet ir

mokytojams dėl daugelio priežasčių. Jis keičia mokymą nuo paprasčiausio informacijos perdavimo iki mokinių

smalsumo ir motyvacijos klausti žadinimo. Taikant tyrinėjimu grindžiamą mokymą mokiniai gali būti atsakingi už

savo mokymosi procesą ir įgyti žinių interaktyviu būdu. Be to, taikant šį metodą mokytojai turi galimybę kitaip

pristatyti ugdymo turinį ir atidžiai stebėti mokinių pažangą. Tyrinėjimu grindžiamas mokymas paverčia klasę

įdomaus mokymosi ir lankstesnio mokymo vieta. Šių internetinių mokymų apie tyrinėjimu grindžiamą gamtos

mokslų mokymą tikslas – tobulinti gamtos mokslų mokytojų pedagogines kompetencijas, jų taikomus metodus,

praplėsti jų supratimą apie gamtos mokslus, padėti plačiau taikyti tyrinėjimu grindžiamą mokymą ir skleisti žinią

apie šį metodą. Daugiau informacijos: http://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/inquiry-based-teaching-

in-life-sciences.

Ugdymo programų pritaikymas
Dėmesys STEM temoms ir kompetencijoms
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Žengiate teisingu keliu. STEM ugdymas Jūsų mokykloje jau tapo įprasta praktika. Kitas žingsnis – į strateginį planą

jį įtraukti kaip tikslą arba veiklos kryptį, kad pabrėžtumėte mokyklos orientavimąsi į STEM dalykus ir siektumėte

nuolat tobulinti savo veiklas. Panagrinėkite Tenesio strateginio plano pavyzdį: „Pagal Tenesio gamtos mokslų

standartus technologijas ir inžineriją reikia integruoti tiek į gamtos mokslus, tiek į kitus dalykus.“

(https://www.tn.gov/content/dam/tn/education/ccte/ccte_stem_strategic_plan.pdf).

Tarpdalykinis mokymas

Puiku! Pasidalykite savo patirtimi su kitais! O Jeigu norite dar labiau išplėsti savo žinias, paskaitykite šį tarptautinio

bakalaureato leidinį apie tarpdalykinį mokymą ir mokymąsi

(https://www.tacomaschools.org/foss/MYP%20Documents1/MYP_Interdisciplinarity.pdf).

STEM mokymo kontekstualizavimas

Taip pat ugdymas turėtų būti planuojamas taip, kad būsimas aktyvus pilietis įgytų gebėjimą mokytis, nuolat pildyti

savo žinių bagažą, spręsti kasdienes problemas ir su pasitikėjimu priimti kasdienius sunkumus. Perskaitykite

šiuos įdomius straipsnius: https://www.telegraph.co.uk/education/universityeducation/10373099/Students-

lacking-real-life-experience-warns-Willetts.html, http://schoolsubscriptions.com.au/the-importance-of-

connecting-classrooms-to-the-real-world/, https://www.careers.govt.nz/articles/why-its-important-for-students-

to-have-real-world-experience/.

Vertinimas
Formuojamasis ugdomasis vertinimas

Sveikiname! Pasidalykite savo patirtimi – parašykite tinklaraščio įrašą! Daugiau apie formuojamojo vertinimo

pranašumus sužinokite šiuose mokymuose: http://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/keyconet.

Personalizuotas vertinimas

Puiku! Taikote ne tik projektinį mokymąsi, bet ir kitus puikius metodus. Toliau galite pabandyti grįžtamąjį ryšį

mokiniams suteikti vaizdo įrašais. Daugiau apie šio metodo pranašumus skaitykite čia:

https://www.educationdive.com/news/students-and-teachers-are-more-receptive-to-video-feedback/524242/.

Darbuotojų profesinis tobulėjimas
Aukštos kvalifikacijos specialistai

Puiku! Interaktyvaus ir formuojančio proceso metu, kai mokytojai apibrėžia savo mokymosi poreikius, išsikelia

tikslus, išbando idėjas ir stebi pažangą, tobulinamos kompetencijos, susijusios su specializuotomis STEM sričių

žiniomis, ir įgyvendinamas tęstinis profesinis tobulinimasis. Perskaitykite šį straipsnį apie profesinio tobulinimosi

bendruomenes ir jų vaidmenį: https://www.irex.org/insight/how-professional-learning-communities-can-

strengthen-teachers-professional-development. Būdami profesinio tobulinimosi bendruomenės dalimi, mokytojai

sulauks reikiamos pagalbos pamokose taikydami naujus mokymo metodus.

Parama pedagoginiam personalui (mokykloje dirba mokytojų padėjėjai)
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Mokytojams padedantys darbuotojai, pavyzdžiui, pedagogai-psichologai padeda užtikrinti, kad mokiniai mokytųsi

saugioje ir jiems palankioje aplinkoje. Skatindami tėvus ir šeimos narius įsitraukti į mokymą, jie padeda kurti

pozityvius, pasitikėjimu grįstus santykius su mokiniais ir pagerinti mokyklos klimatą. Jie turi specializuotų žinių ir

tiek mokytojams, tiek mokiniams suteikia pagalbą, kurios reikia rengiant ir vykdant STEM projektus. Apie

mokytojams padedančius darbuotojus skaitykite čia: https://www.cambslearntogether.co.uk/school-

improvement/school-support-staff/.

Profesinis tobulėjimas

Mokyklos vadovai turėtų atsižvelgti į mokytojų ir mokyklos bendruomenės poreikius, taip pat pagalvoti apie savo

tobulinimosi poreikius ir mokykloje iškeltus ugdymo prioritetus, kad ugdymo kokybė būtų nuolat gerinama. Minčių

apie tai pasisemkite „Scientix“ internetiniuose mokymuose (http://www.scientix.eu/live/moocs).

Vadovavimas mokyklai ir mokyklos kultūra
Vadovavimas mokyklai

Panašu, kad vadovaudami savo mokyklai jau sukaupėte nemažai patirties. Jeigu norite dar labiau išplėsti savo

žinias apie lyderystę, pasidomėkite šiais internetiniais mokymais. Pagrindinė jų mintis: „Kiekvienas puikus

mokytojas kiekvienoje geroje mokykloje nuolat stengiasi sukurti geresnes sąlygas mokiniams. Kaip tikimės, kad

mūsų mokiniai mokysis visą gyvenimą, taip mes, mokytojai, turime nuolat mokytis ir tobulintis.“

(https://www.edx.org/course/launching-innovation-schools-mitx-microsoft-education-11-154x-1)

Glaudus mokyklos darbuotojų bendradarbiavimas

Jeigu norite, kad tėvai aktyviau dalyvautų STEM projektuose, apsilankykite projekto ESPRIT svetainėje ir

pasisemkite idėjų, kaip juos įtraukti. Projekto ESPRIT (angl. Fostering Equitable Science through Parental

Involvement and Technology) metu naudojant internetinę mokymosi bendradarbiaujant platformą „Flipgrid“

(flipgrid.com) mokytojai kartu su tėvais ir vaikais atlieka užduotis. Taip tėvai įsitraukia, o mokinių mokymosi

rezultatai pagerėja. Tyrime atkreipiamas dėmesys į tai, kaip dalyvavimas projekto veiklose veikia 1) mokytojų

taikomus gamtos ir tiksliųjų mokslų mokymo metodus, 2) pagrindinės mokyklos mokinių gamtos ir tiksliųjų

mokslų mokymosi rezultatus, požiūrį į STEM ir susidomėjimą mokslu ir 3) tėvų požiūrį į dalyvavimą mokyklos

veikloje ir pagalbą vaikams mokantis gamtos ir tiksliųjų mokslų. https://vimeo.com/266412430.

Įtrauki kultūra

Puiku! Pasidalykite savo patirtimi su nacionaline ir tarptautine mokytojų bendruomene. Tai galite padaryti

„Scientix“ bendruomenėje feisbuke (https://www.facebook.com/groups/ScienceTeachersEurope/) arba

„Scientix“ tinklaraštyje (http://blog.scientix.eu/category/scientix/).

Ryšiai
Su pramonės įmonėmis

Puiku! Mažiau patirties turinčios mokyklos neabejotinai gali pasimokyti iš Jūsų! Pasidomėkite „STEM Alliance“

iniciatyva „Specialistai grįžta į mokyklą“, kurioje dalyvaudami galėsite pakviesti specialistus apsilankyti Jūsų

mokykloje, taip pat pasidalyti savo patirtimi: http://www.stemalliance.eu/pgb2s_school. Savo sėkmės istoriją

paskelbkite ir „Scientix“ tinklaraštyje: http://blog.scientix.eu/.

https://www.cambslearntogether.co.uk/school-improvement/school-support-staff/
http://www.scientix.eu/live/moocs
https://www.edx.org/course/launching-innovation-schools-mitx-microsoft-education-11-154x-1
https://vimeo.com/266412430.
https://www.facebook.com/groups/ScienceTeachersEurope/
http://blog.scientix.eu/category/scientix/
http://www.stemalliance.eu/pgb2s_school.
http://blog.scientix.eu/


Jūsų pateikta vertinimo forma sudaryta iš daugybės klausimų. Mums taip pat naudinga žinoti, ar

tobulinate savo STEM strategiją srityse, kurios nepaminėtos klausimyne. Mokyklos praktikos

Su tėvais arba globėjais

Galite pakviesti tėvus tapti tėvų tarybos nariais ir aktyviai prisidėti prie mokyklos valdymo ir STEM ugdymo

planavimo. Galbūt minčių Jums kils panagrinėjus „Edutopia“ atvejo tyrimą, kuriame pateikiamas pavyzdys, kaip

tėvai pakviečiami sudalyvauti užsiėmime ir informuojami apie tai, ką jų vaikai mokosi mokykloje. Išsakytas mintis

galite pritaikyti apibrėždami, kas sunkiausia STEM pamokose: https://www.edutopia.org/video/parent-workshops-

strengthening-learning-community.

Su kitomis mokyklomis ir (arba) švietimo platformomis

Pasinaudokite „Scientix“ kontaktų paieškos priemone ir prisijunkite prie kitur vykdomų projektų:

http://www.scientix.eu/community/contact-teachers.

Su universitetais ir (arba) tyrimų centrais

Pasidomėkite projektu „Schools 2.0“, kuris Europos viešojo administravimo inovacijų apdovanojimo kategorijoje

„Švietimo ir tyrimų iniciatyva“ buvo pasirinktas kaip vienas iš trijų inovatyviausių iniciatyvų. Šio projekto tikslas –

daugybei naudotojų, tiek mokinių, tiek mokytojų, sukurti geras nuotolinio ir elektroninio mokymosi sąlygas.

Projekte dalyvavusios septynios pagrindinės mokyklos ir jų filialai optiniu kabeliu buvo prijungti prie interneto ir

„CARNet“ (angl. Croatian Academic and Research Network) tinklo. Mokyklose buvo įrengti belaidžiai tinklai (su

„Eduroam“ ryšio prieigos taškais), todėl mokiniai ir mokytojai naudodamiesi savo planšetiniais kompiuteriais gali

naršyti internete, atsisiųsti skaitmeninius vadovėlius ir naudoti juos vaizdo konferencijoms ir nuotoliniam

mokymuisi. Daugiau informacijos: http://www.scientix.eu/projects/project-detail?articleId=347957.

Su vietos bendruomenėmis

Minčių, kaip toliau tobulinti savo veiklą, Jums galbūt kils pasidomėjus „Escity“ projektu. Juo informavimą apie

mokslą skatinama matyti kaip platesnės kultūros strategijos dalį. Daugiau informacijos:

http://www.scientix.eu/projects/project-detail?articleId=98972.

Mokyklos infrastruktūra
Galimybė naudotis technologijomis ir įranga

Pabandykite naudoti skaitmenines knygas. Taip pat susipažinkite su naudingais patarimais apie IKT naudojimą

visose ugdymo pakopose: https://technologyforlearners.com/ten-outstanding-ways-to-use-ict-across-the-

whole-school-curriculum/.

Aukštos kokybės mokymo priemonės

Pasistenkite susieti mokymo programų temas su tyrimų temomis ir rengti su jomis susijusius projektus. Šį leidinį

bus įdomu paskaityti Jūsų bendruomenės mokslininkams:

https://www.genome.gov/pages/education/mentormanual.pdf
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įrodymus , patvirtinančius tokius pokyčius, galite įkelti naudodamiesi funkcija „Įkelti mokyklos

praktikos įrodymus“ „STEM School Label“ portalo dalyje Mano mokyklos zona. Atminkite, kad

vertinimo formos užpildymas yra tik viena akreditavimo proceso dalis, nes taip pat bus

atsižvelgiama į jūsų įkeltus mokyklos praktikos įrodymus, bendravimą su kitais dalyviais forume ir

jūsų nurodytus konkrečių pavyzdžių tyrimus pagal pateiktą šabloną.
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