
 

 

 

 

 

 
  STEAM ugdymas „Romuvos" gimnazijoje 

 
    

      Viena iš prioritetinių gimnazijos veiklos 

krypčių – STEAM ugdymo gimnazijoje 

stiprinimas. Jo esmė yra visybinio ugdymo idėja, 

t.y. racionalus visų dalykų integracijos derinimas 

su atskirų dalykų ypatumais, gimnazistų 

kūrybiškumo skatinimas, į bendrą visumą 

jungiant gamtos, technologijų, inžinerinius, menų 

ir matematikos mokslus. Siekiama ugdymą 

organizuoti orientuojantis į tiriamąją - praktinę 

veiklą. Gimnazistai 

pirmiausia mokomi ne 

atsakyti į klausimą, o jį 

iškelti. Tai nemažas 

galvosūkis  mokiniui, 

turinčiam išmokti tyrinėti 

aplinką, pastebėti, kas 

vyksta sociume, matyti 

ekologines, socialines 

problemas ir surasti net 

kelis jų sprendimo būdus. 

Juk reikia ne tik atsakyti į 

klausimą, bet ir kurti idėjas, surasti tinkamus 

metodus joms įgyvendinti, planuoti, rasti laiko 

nuosekliai atlikti užduotis.  

Gimnazijoje kovo mėnesį šalia jau įrengtų 

Teodoro Grotuso vardo biologijos, chemijos ir 

fizikos laboratorijų atidaryta dar viena 

laboratorija - „Gamtos mokslų eksperimentų 

laboratorija". Joje gimnazistai vykdys 

laboratorinius ir praktikos darbus bei 

eksperimentus, kurie praplečia šių dalykų 

programos rėmus, leidžia giliau suvokti visuminę 

gamtos mokslų esmę. Jau startavo du ilgalaikiai 

eksperimentai: biologijos-fizikos tiriamasis 

darbas „Šviesos spektrinės sudėties įtaka 

kultūrinių augalų augimui" ir biologijos-chemijos 

darbas „Laukinių augalų, pasižyminčių 

fungicidinėmis savybėmis, įtaka vaisių ir 

daržovių sandėliavimui". Eksperimentus atlieka 

trečių klasių mokiniai. Tiriamoji veikla vyksta ir 

už mokyklos ribų. Šiaulių Universitetas suteikė 

galimybę pasinaudoti moderniais technologiniais 

prietaisais, padedančiais atlikti labai svarbius 

biofizikinius tyrimus. 

Mokymas(is) gimnazijoje neįsivaizduojamas 

ir be šiuolaikiško požiūrio į informacines 

technologijas, t.y. gimnazijoje jos vis dažniau 

tampa ne atskiru mokymo objektu, o priemone, 

kuri formuoja mokinių gebėjimą ieškoti 

informacijos ir ją apdoroti, atpažinti ir formuluoti 

įvairias aplinkos problemas (uždavinius), logiškai 

organizuoti ir analizuoti duomenis, pavaizduojant 

juos modeliais, įvertinti problemos sprendimo 

galimybes bei būdus ir 

automatizuoti jos sprendimą 

naudojant šiuolaikines 

technologijas. Mokant 

informacinių technologijų 

skatinama mokinius ieškoti 

ryšių ir glaudžiai 

bendradarbiauti su socialiniais 

partneriais, verslo, 

žiniasklaidos atstovais. 

Gimnazistams skiriamos 

tokios užduotys, kurias 

atlikdami jie turi pasidomėti ir susipažinti su 

realiu gyvenimu: savo šeimos biudžeto 

paskirstymu, mokesčiais, įmonių, žiniasklaidos 

atstovų veikla, savo gyvenama aplinka  - 

gimnazija, kurioje mokosi, miestu, kuriame 

gyvena, ir pan.     Gimnazistai ir jų mokytojai turi 

dar ne vieną idėją. Jas įgyvendinant reikės daug 

kantrybės, pastangų, darbo ir laiko. Atrasti naujų 

aplinkosauginės, socialinės, komercinės 

problemos sprendimo būdų yra nelengvas darbas, 

trunkantis visus mokslo metus, o kartais 

„pasiglemžiantis“ ir vasaros atostogas. Visi, kurie 

nori ir yra neabejingi biologijai, chemijai, fizikai, 

matematikai, technologijoms bei turi pasiūlymų, 

gali įsijungti į įdomią veiką, kuri pateiks daug 

netikėtumų, leis patirti atradimo džiaugsmą . 

 

Vidurinio ugdymo skyriaus vedėja  

Kristina Gerčaitė     
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      Biblioteka – informacinis centras 
     

 

 Kiekvienais mokslo metais atsižvelgiant į mokytojų, mokinių, kitų 

specialistų rekomenduojamą pasiūlą bei poreikius, susijusius su švietimu 

bei asmenybės tobulėjimu, gimnazijos bibliotekoje turtinamas vadovėlių, 

grožinės, programinės, mokslinės literatūros fondas. 2015 metais 

atnaujintas 1-4 klasių vadovėlių fondas: 1 klasių mokiniams nupirkti nauji 

biologijos, 3 klasių – rusų kalbos, 4 klasių – istorijos vadovėliai. Dailės 

kabinetui nupirkti nauji  dailės vadovėliai 1-2 klasei. 2016 m. sausio 

mėnesį visiems ketvirtokams nupirkta papildoma mokymo priemonė 

„Matematika prieš egzaminą“. 

Didelis dėmesys kasmet skiriamas Metų knygos rinkimų organizavimui. Spalio mėnesio pabaigoje 

nupirktos visų lietuvių autorių knygos (po 2 egzempliorius), pretenduojančios tapti geriausiomis paauglių, 

suaugusiųjų bei poezijos kategorijose. Lapkričio mėnesį bibliotekos fondas papildytas naujausia lietuvių bei 

užsienio autorių grožine ir programine literatūra. Jos nupirkta už 2000 eurų. 2016 metams užsakyti 

spaudiniai: „Iliustruotasis mokslas“, „Iliustruotoji istorija“, „Nacionalinė geografija“, „Panelė“, 

„Psichologija tau“. Gruodžio mėnesį gimnazijos bendruomenė tradiciškai buvo pakviesta dalyvauti labdaros 

akcijoje „Knygų Kalėdos“. Jos metu  bibliotekos fondas papildytas lietuvių ir užsienio autorių grožiniais 

kūriniais. 

Visa gimnazijos bendruomenė kviečiama nepamiršti literatūros klasikos, domėtis naujausiais leidiniais, 

aktyviai skaityti bei dalintis savo kultūrine patirtimi. Skaitykloje ir bibliotekoje rengiami informaciniai 

stendai, ekspozicijos skatina domėtis kultūrinėmis kiekvieno mėnesio aktualijomis  - kūrėjų jubiliejiniais 

metais, įsimintinomis datomis, šventėmis. Bibliotekos – gimnazijos informacinio centro – durys atviros 

kiekvienam. 

 

Bibliotekos vedėja Angelė Aleknienė 

 

 

Projektinė veikla II pusmetį 
 

 
        Šiuolaikinis moksleivis turi būti pasirengęs 

mokytis visą likusį gyvenimą, greitai reaguoti į 

visuomenės pokyčius, būti iniciatyvus, lankstus ir 

verslus. Gimnazijos mokiniai ir mokytojai 

aktyviai dalyvauja 

įvairiuose 

respublikiniuose, 

Šiaulių savivaldybės 

finansuojamuose 

projektuose bei patys 

inicijuoja mokyklinius 

projektus, kurie skatina 

mokinius gilinti tam 

tikrų mokomųjų dalykų 

žinias ir gebėjimus bei  

pamokoje įgytas žinias 

taikyti įvairiuose naujuose kontekstuose. Daug 

dėmesio skiriama mokinių kūrybai, saviraiškai, 

tiriamajai veiklai. 

Gimnazijos moksleiviai ir mokytojai nuolat 

aktyviai dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose 

mokyklų partnerysčių projektuose. Gimnazijos 

bendruomenė tęsia tarptautinio Nordplus Junior 

projekto „Praktinių metodų taikymas kiekvieno 

mokinio pažangai” veiklas. Rudenį projekto 

dalyviai susitiko Norvegijoje, kur pristatė 

praktinius metodus, taikomus per geografijos bei 

užsienio kalbų pamokas netradicinėse erdvėse, o 

balandžio 22-30 dienomis mūsų gimnazijoje 

laukiame svečių iš Suomijos ir Norvegijos. Šio 

susitikimo metu  dalinsimės 

patirtimi, kaip efektyviau 

sieti matematikos, 

informatikos ir gamtos 

mokslų mokymą su 

gyvenimu. Vasario mėnesį 

gimnazijoje lankėsi 

mokyklų vadovai iš 

Latvijos, Suomijos, Estijos, 

Švedijos ir  Farerų salų, nes 

gimnazijoje vyko Nordplus 

tinklų projektas NBSN, 

kurio metu buvo dalijamasi gerąja tarptautine 

patirtimi ir užmegztas bendradarbiavimas su 

Liepojos mokykla. 
      Gimnazijos bendruomenė nuolat dalyvauja 

švietimo mainų paramos fondo finansuojamuose 

projektuose. Jau antrus metus gimnazijos 

bendruomenė vykdo Erasmus+ strateginių 

mokyklų partnerysčių projektą „EUapps 4us“, 

kuriame bendradarbiaujame su mokyklomis iš 

Ispanijos, Turkijos ir Norvegijos ir kuriame 
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telefonines mokomąsias programėles, kurios 

padės mokiniams gilinti įvairių dalykų žinias. 

Praeitais metais gimnazijoje vyko projektinis 

susitikimas, kuriame dalyvavo partneriai iš 

Turkijos, Norvegijos ir Ispanijos, o šių metų 

gegužę 5 mokiniai ir 2 mokytojai vyks į 

projektinį susitikimą Barselonoje. 

Projektai taip pat padeda ugdyti mokinių 

gebėjimus taikyti naujas technologijas mokyme ir 

realiame gyvenime. Šio tikslo siekia mokiniai 

vykdydami eTwinning projektą „SMART (a- 

Mokymas)“ kartu su bendraamžiais iš 

Portugalijos.  

      Norintys dalyvauti projektinėje veikloje 

kviečiami kreiptis į projektų koordinatorę 

D.Nemeikienę. 

Projektų koordinatorė Diana Nemeikienė 

 

                                                                            

Esame kartu 
                                                     

Ateidami į gimnaziją mokiniai tikisi čia rasti profesionalius ir supratingus mokytojus, įdomias pamokas, 

jaukią aplinką. Džiugu, kad šiuos mokinių lūkesčius gimnazijai pavyksta išpildyti. Tai žinome ir galime 

drąsiai teigti, nes gimnazijoje įprasta klausti mokinių nuomonės – anketomis, pokalbių metu klasėje ar 

individualiai. Kaip tu galvoji? Ką reikėtų keisti? O gal geriau būtų daryti taip...? Gimnazistų ir jų tėvų 

atsiliepimai, pasiūlymai yra reikšmingi ir svarūs stiprinant įvairiausias gimnazijos sritis.  

Natūralu, jog bendruomenė iškelia ir tobulintinus dalykus. Vis dar aktualūs pamokų lankomumo, 

mokymosi motyvacijos klausimai. Gimnazistų ugdymo(si) pažanga, sėkmė  yra susijusi  su jų mokymusi, tad 

minėtų sunkumų sprendimas aktualus mums visiems. Mokiniams siūloma ne tik individuali pagalba, 

motyvavimas pamokose, bet ir karjerai skirti renginiai - pažinti save, suprasti, kas svarbiausia mokantis, 

suvokti savo tikslus. Taip pat organizuojamos veiklos mokymosi motyvacijai stiprinti. Visgi būtina ir Jūsų, 

tėvų,  pagalba. Kviečiame Jus prisidėti prie bendro tikslo – dažniau užsukti į gimnaziją aptarti, kaip sekasi 

Jūsų dukrai/sūnui, laiku pastebėti jam iškylančius sunkumus, rasti laiko jaukiems pokalbiams namuose apie 

vaiko norus. Bendraudami, palaikydami vieni kitus daug greičiau galėsime pasidžiaugti šauniais pasiekimais. 

 

Psichologė Inga Maslauskienė 
 

     Karjeros planavimas            
 

Vaiko  gyvenimo sėkmę lemia ne tik geri valstybinių egzaminų rezultatai, teisingas studijų 

pasirinkimas, laiku gauta informacija, bet ir gebėjimas planuoti savo karjerą. Gimnazijoje didelis dėmesys 

skiriamas mokinių karjeros ugdymui, bendrųjų karjeros ir verslumo kompetencijų plėtojimui. Karjeros 

koordinatorė Ingrida Saunorienė akcentuoja, kad labai svarbu dar mokyklos suole pradėti planuoti savo 

karjeros kelią. Pažinti save, išsiaiškinti, kokia veikla labiausiai tinka, 

pasirinkti tinkamą tolimesnio mokymo įstaigą ir studijų programą, mokėti ir 

žinoti, kaip pateikti save darbdaviui - štai 4 sėkmingos karjeros planavimo 

žingsniai. Gimnazijoje   organizuojami  susitikimai su  įvairių profesijų ir 

mokymo įstaigų atstovais, buvusiais mokiniais, kurie suteikia mokiniams 

reikalingą informaciją ir padeda apsispręsti. Mokiniai, dalyvaudami įvairiose 

išvykose į darbo centrus, verslo įmones, organizacijas, geriau susipažįsta su 

profesijų pasauliu. Tiems, kurie nori geriau pažinti save, visada atviras 

Karjeros centras,  kuriame galima atlikti įvairius asmenybės ir profesinio 

tinkamumo testus. Mokiniai ir jų tėveliai gali atvykti pas karjeros 

koordinatorę Ingridą Saunorienę ( 105 kab.) individualioms konsultacijoms, 

pokalbiams.  

Labai svarbu, kad  renkantis gyvenimo kelią vaikas ir šeimoje susilauktų 

palaikymo, paskatinimo, tėvai padėtų apsispręsti, patartų, išklausytų.  

Balandžio mėnesį tėveliams bus organizuojami mokymai „Kaip padėti vaikui 

planuoti karjerą?“ Mokymus ves karjeros koordinatorė Ingrida Saunorienė ir 

psichologė Inga Maslauskienė. Mokymų metu tėveliai įgis žinių apie 

šiuolaikinę darbo rinką, perspektyviausias specialybes, informacines interneto svetaines, gaus psichologinių 

žinių, kaip su vaiku bendrauti ir kalbėtis, geriau jį pažinti. Išsamesnė informacija apie mokymus bus 

pateikta TAMO dienyne.  Kviečiame aktyviai dalyvauti. 

Profesijos pasirinkimas yra darbas, tad kuo anksčiau pradėsime dirbti tą darbą, tuo didesnės 

sėkmės sulauksime. 

 

Karjeros koordinatorė Ingrida Saunorienė 
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Pateisinti lūkesčiai 
 

 

  Gyvename intensyviame, dinamiškame, naujausių technologijų pilname pasaulyje. Kiekviena 

diena atveria naujus pažinimo klodus, užduoda įvairius klausimus. Svarbiausia – rasti atsakymus, 

suvokti aplinką, tapti šio pasaulio dalimi. Pirmasis laiptelis, kuris padeda jaunam žmogui sėkmingai 

žengti į priekį – mokykla, tad stengiamės sukurti mokiniams tinkamą aplinką ir atmosferą, 

padedame jiems įveikti visas kliūtis įgyvendinant savo norus ir tikslus. Kiekvienas gimnazijoje 

besimokantis mokinys turi galimybę ugdytis, tobulėti, siekti žinių, plėtoti savo individualius 

gabumus. Vieni jaučia mokslo ir žinių alkį ir, mokytojų padedami, tiesiog stebina savo 

akademiniais pasiekimais įvairiose mokslo srityse, kiti sėkmingai pasiekia privalomą pagrindinį 

lygmenį. Visi turi galimybę ugdytis 

pagal savo gebėjimus. Tai padeda 

jaunam žmogui patikėti savo jėgomis. 

Atsiranda drąsa, noras patikrinti savo 

galimybes, parodyti savo kūrybiškumą.  

Šiais mokslo metais mūsų gimnazistai 

savo laimėjimais dalykinėse 

olimpiadose ir konkursuose ypatingai 

džiugina savo artimuosius, mokytojus, 

draugus. Baigėsi miesto švietimo 

skyriaus organizuotų olimpiadų, 

konkursų turai, kurie parodė, kad 

„Romuvos“ gimnazistai yra puikiai 

parengti ir atstovaus miestui 

respublikinėse olimpiadose. 30 prizinių vietų iškovota iš šių mokomųjų dalykų: lietuvių kalbos, 

biologijos, fizikos, matematikos, chemijos, anglų kalbos, istorijos, technologijų, rusų kalbos, 

ekonomikos, kūno kultūros.  

Gimnazistai dalyvavo ne tik švietimo skyriaus, bet ir Šiaulių universiteto bei kitų mokyklų ar 

gimnazijų organizuotose olimpiadose, konkursuose. Čia vėl juos lydėjo sėkmė – laimėtos 24 

prizinės vietos. Jie turėjo galimybę demonstruoti ne tik akademinius gebėjimus, bet ir atskleisti savo 

kūrybiškumą dalyvaudami sakralinės muzikos festivalyje, pučiamųjų instrumentų orkestrų 

čempionate, įvairiuose kituose kūrybiniuose konkursuose.  

 Nepralenkiamas savo laimėjimais, iškovojęs pirmas vietas chemijos, fizikos, matematikos ir 

antrą vietą biologijos olimpiadoje  - Jokūbas Pelanskis. Apie kitų mokinių laimėjimus informacija 

skelbiama gimnazijos tinklapyje adresu www.romuvosgimn.lt  

 

 Didžiuojamės visais, kurie išbandė save, parodė savo ryžtą ir atkaklumą, kryptingai dirbo 

siekdami tikslų, garsino gimnazijos vardą. Visada reikia prisiminti, kad kiekvieno mokinio 

pasiekimas, kad ir pats minimaliausias, tai džiaugsmas jam, jo tėvams, jo mokytojui. Kiekviena 

maža sėkmė veda į didelę sėkmę – asmeninį vaiko tobulėjimo džiaugsmą. O tai yra svarbiausia.  

   

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui   Vanda Martina Sitnikienė 

   Lietuvių kalbos mokytoja  Rasa Malinauskienė 

 

 

 

Šiaulių „Romuvos“ gimnazija 

Dainų g. 7,  tel. (8-41) 552901        El. paštas romuvos.gim@siauliai.lt 

Svetainė www.romuvosgimn.lt 
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