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STEAM įgyvendinimo inovacijos šiuo metu aktualios daugeliui šalių. STEM (Gamtos mokslai, 

technologijos, inžinerija ir matematika – angl. Science, Technology, Engineering and Math) 

pasaulyje buvo pripažintos kaip esminės XXI amžiaus mokymosi sritys. Vėliau į šių mokslų sritis 

įtraukti menai kaip kūrybiškumo plėtojimo prielaida, STEM išplečiant į STEAM. Nuo 2017 m. 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje atsirado dar vienas inovatyvus požiūris. D. Kashin 

pasiūlė į ikimokyklinį ugdymą papildomai integruoti skaitymą ir rašymą, kadangi tai labai padidina  

informacijos prieinamumą vaikams, bei santykius su kitais, t.y. komunikavimą, kurį praplečia 

inovatyvių komunikavimo priemonių naudojimas. STEAM praplečiamas į STRREAM (Science, 

Technology, Engineering, Arts, Reading/writing, Relationships and Math) . Taip praplėstos XXI 

amžiaus vaikų mokymosi sritys, orientuotos į inovatyvius ugdymo būdus, sudaro prielaidas įgyti 

visus Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų apraše (2014) numatytus pasiekimus ir ugdytis 

Priešmokyklinio ugdymo bendrojoje programoje (2014) numatytas kompetencijas.  

STEAM prasideda nuo ankstyvos vaikystės. Galima teigti, kad STEAM ugdymas(is) vyksta 

natūraliai kiekvieną dieną, kai vaikai žaidžia, tyrinėja, išbando naujus dalykus, įgyja naujų žinių ir 

gebėjimų, kaupia vertingą patirtį. STEAM gebėjimai įgyjami per įvairias vaikams įprastas veiklas, 

dažniausiai – žaidimą, kuris vis dar yra pagrindinė šio amžiaus tarpsnio vaikų veikla. Žaisdami vaikai 

plėtoja gebėjimus pažinti ir suprasti pasaulį.  STEAM ugdymas(is) vyksta nuolat – ir spontaniškoje, 

ir specialiai organizuotoje vaikų veikloje. Tai – ir formų, dydžių, medžiagų būvių, spalvų tyrinėjimas, 

ir naujų kūrimas, jas maišant, tirpinant. Tai – ir aplinkoje randamų daiktų pažinimas juos ardant, 

konstruojant, perkonstruojant, projektuojant ir sprendžiant kylančias problemas. Tai – ir pilių 
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statymas iš sniego ar kartoninių dėžių, ir „parduotuvių“, „autoserviso“, statybų ar kt. žaidimai, ir 

skysčių ar kitų medžiagų pilstymas į įvairius indus, mišinių darymas ir t. t. Imdamiesi kasdienės 

veiklos, vaikai natūraliai ugdosi STEAM gebėjimus ir įgūdžius, taiko STEAM žinias bei patirtį, net 

jei tai nėra įvardijama. Tyrinėdami aplinką maži vaikai patiria pažinimo džiaugsmą ir pasitenkinimą, 

kurį teikia ieškojimai, atradimai, problemų sprendimas. Suaugusieji gali paskatinti STEAM gebėjimų 

plėtotę, sukurdami vaikams palankesnes ugdymosi sąlygas ir platesnes galimybes  – pritaikydami 

ugdymo įstaigos vidaus ir lauko aplinką, išnaudodami už įstaigos ribų esančias erdves (parkus, 

muziejus, observatorijas, jaunųjų technikų, robotikos ar kt. mokyklas, žemdirbių ūkius ir pan.), 

teikdami vaikams užduotis, medžiagą ir priemones, skatinančias ieškoti, tyrinėti ir atrasti. Kadangi 

STEAM veikla yra interaktyvi ir grįsta tyrinėjimais, ji suteikia daugiau galimybių aktyviai dalyvauti 

įvairių interesų ir polinkių, charakterių ir temperamentų, skirtingų gebėjimų vaikams, taip pat 

kitakalbiams vaikams, vaikams iš nepalankios sociokultūrinės aplinkos ar turintiems raidos ir (ar) 

emocijų bei elgesio sutrikimų. STEAM veiklose kiekvienas vaikas gali rasti sau vietą. Tyrimai, be 

kita ko, rodo, kad ankstyvoji STEAM patirtis ir būsima sėkmė mokykloje yra tarpusavyje susijusios 

teigiamu ryšiu.                            

Gamtamokslinis ugdymasis ikimokyklinio amžiaus vaikams yra mokymasis kelti klausimus 

apie supantį pasaulį, jį  stebėti, tyrinėti, aiškintis priežasties ir padarinio ryšius, numatyti pasekmes, 

argumentuoti gautus įrodymus. Vaikų domėjimosi centre yra gamtos objektai bei reiškiniai, 

struktūros (pvz., Žemė, Saulės sistema, ekosistemos) ir procesai, sąveikos, energija, kaita, 

paveldimumas. Vaikai kuria teorijas ir įvairias versijas, kad paaiškintų tai, ką mato, ir „renka 

duomenis“, kad išbandytų, patikrintų šias teorijas. Pavyzdžiui, maišydami cukrų arbatoje, vaikai 

pamato, kad jis išnyksta. Remdamiesi šiuo pastebėjimu, jie gali suformuluoti teoriją, kad kai kurios 

medžiagos vandenyje gali išnykti, ištirpti. Tada teorija tikrinama, maišant vandenyje smėlį, žvyrą, 

kruopas, lęšius ir t. t. Įsitikinama, kad ne visos medžiagos yra tirpios, ieškoma priežastinio ryšio, 

atsakymo į klausimus „kas“ ir „kodėl“. Vaikai, kaip ir mokslininkai, stebi, tyrinėja, kelia klausimus 

ir ieško atsakymų.  

Kalbant apie Technologinį ugdymąsi, pirmiausia žvilgsnis krypsta į kompiuterius ar 

mobiliuosius telefonus, tačiau sąvoka „technologijos“ apima ir paprastus įrankius, prietaisus ar 

mechanizmus, padedančius atlikti bet kokį darbą, jį palengvinančius, pavyzdžiui, tai gali būti žirklės, 

ratai, skridiniai, svirtys, krumpliaračiai, buities įranga ir t.  t. Tyrinėdami, žaisdami su šiomis 

priemonėmis, vaikai stebi, nagrinėja ir bando suprasti, kaip jie veikia. Šios  – paprastesnės  – 

technologijos vaikams atskleidžia, kaip įvairūs įrankiai padeda atlikti sudėtingus darbus. Vaikai 
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įžvelgia priežasties ir padarinio ryšį, pavyzdžiui, kaip krumpliaračiais judinamas sudėtingas 

mechaninio laikrodžio mechanizmas arba kaip svirtys ir skridiniai padeda lengviau užkelti krovinį į 

norimą aukštį. Vaikai ugdosi technologinius gebėjimus, išbandydami įvairius daiktų panaudojimo, jų 

veikimo būdus: išardydami ir iš naujo surinkdami (arba perkonstruodami) senus daiktus, prietaisus, 

aiškindamiesi jų veikimo mechanizmą; įvairiomis šiuolaikinėmis technologijomis matuodami 

skirtingų būsenų vandens temperatūrą; susipažindami su garso matuokliu arba mobiliajame telefone 

įdiegta garso matavimo programėle, mokydamiesi savarankiškai ja naudotis ir t.t. 

Inžinerinis ugdymasis vaikams yra medžiagų tyrinėjimas, statinių ir įrenginių projektavimas, 

dizaino sprendimų kūrimas, funkcijų numatymas, konstravimas, statymas, aiškinantis pusiausvyros, 

stabilumo, jungčių ypatumus ir mokantis argumentuoti sprendimus. Projektuodami pilies maketą ar 

Mėnulio miestą, kuris bus statomas smėlio dėžėje, modeliuodami ir gamindami karžygio ekipuotę, 

įrenginėdami basų kojų takus, projektuodami ir iš plastilino lipdydami tikro dydžio Coliukę ir t. t., 

vaikai veikia kaip inžinieriai. Konstruodami kosminį laivą, pakeliamuosius tiltus, „ręsdami“ šulinius, 

pasirinkta technika gamindami laikrodžio maketą, jie sprendžia konstrukcines problemas. 

Sugalvodami ir išbandydami daiktų pritaikymo kitoms, nenumatytoms funkcijoms galimybes, 

projektuodami ir piešdami, kirpdami ar kitaip gamindami snaiges, jie taiko inžinerijos principus. 

Kadangi inžinerija padeda formuoti tiek realų, tiek virtualųjį pasaulį, tai  – ideali sritis, leidžianti 

pritaikyti ir neformalią, ir formalią mokymosi aplinką. Išnaudotinos ir robotikos – žaismingos ir 

patrauklios disciplinos, padedančios ugdyti inžinerijos, informatikos, matematikos ir kitus gebėjimus, 

teikiamos galimybės. Vaikų inžinierinių gebėjimų ugdymuisi itin svarbi domėtis ir problemiškai 

mąstyti skatinanti aplinka, tradicinės ir netradicinės priemonės, leidžiančios vaikams statyti, 

konstruoti, išbandyti savo statinių tvirtumą, savarankiškai priimti sprendimus, susidoroti su 

sunkumais, įveikti nesėkmes.  

Menas susijęs su stebėjimu, tyrinėjimu, apmąstymu, refleksija ir žengia koja kojon su 

technologijomis, inžinerija ir matematika. Domėjimasis, aktyvus ir savarankiškas tyrinėjimas bei 

atradimai yra meninių gebėjimų ugdymo pagrindas. Piešdami, tapydami, lipdydami, šokdami, 

vaidindami ar muzikuodami, vaikai stebi, suvokia, išgyvena, kuria. Meninės raiškos priemonėmis 

vaikai vaizduoja tikrus daiktus, įvykius, išreiškia jausmus. Galima teigti, kad meno pamatas – juslinis 

tyrinėjimas. Tapydami vaikai gali, pavyzdžiui, pajusti (lytėti, užuosti) dažus, regėti, kaip maišant 

dažus keičiasi spalvos, gali dailės priemonėmis pavaizduoti tylą; eksperimentuoti, spalvindami 

vandenį eglių spygliais, apelsino žievelėmis, šermukšnio uogomis; spalvinti vieni kitų pėdas, ant jų 

piešti veidukus; papuošti bendrą plakatą arba atskirą darbelį šviečiančiais dažais, blizgiais klijais, 
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spalvota folija ir t. t. Dar prieš pradėdami skaityti ar rašyti, vaikai savo mintis, supratimą ir 

išgyvenimus geba išreikšti dailės, teatro, muzikos, kitų meno šakų priemonėmis. Ilgainiui į savo 

meninę kūrybą įtraukia simbolius: kuria šmaikščius, išradingus ženklus, parenka jiems žaismingus 

pavadinimus; kuria lapelius su perskaitytų knygų pavadinimais, veikėjų vardais, įdomiais knygose 

rastais žodžiais, autorių pavardėmis; puošia medį skaitytų kūrinių veikėjais – pieštais, lipdytais, 

sukonstruotais ir t. t. Tyrimai rodo, kad ankstyva meninė patirtis skatina pažinimo raidą, kelia vaikų 

savivertę ir stiprina pasitikėjimą savo jėgomis.    

Matematika nėra vien skaičiai ir skaičiavimas. Vaikai atranda matematiką, vartodami sąvokas 

„daugiau“ ir „mažiau“, žaisdami su įvairių formų, dydžių, tūrių daiktais, nustatydami atstumą, 

ieškodami galimų sprendimų ir pan. Matematika yra priemonė, kurią vaikai naudoja kiekvieną dieną. 

Užduotys, skatinančios matematinį mąstymą, pavyzdžiui: aptariama, kokias geometrines figūras 

primena rasti (matyti) daiktai ar objektai; tyrinėja centimetrinę juostelę ar liniuotę, įvairias 

svarstykles, talpas, termometrus, kitus matavimo prietaisus ir įrenginius; matuoja draugų ar kieme 

esančių objektų šešėlių ilgius; stato pilis iš įvairiausių formų (kartono dėžių, lentučių ir pan.), jas 

skaičiuoja, matuoja pilių aukščius ir t. t. Vykdomos veiklos, kurios skatina vaikus mokytis 

matematikos sąvokų, tyrinėjant objektų formą, dydį, sekas, tūrius ir atstumus, skaičiuojant, 

grupuojant, klasifikuojant, lyginant, atliekant kitas mąstymo operacijas. 

STEAM ugdymui ikimokyklinėse įstaigose gali būti kuriamos mobilios laboratorijos, tačiau 

siūloma maksimaliai išnaudoti įvairias aplinkas. Svarbu, kad būtų sukurta laikinoji ar stacionari 

tyrimų erdvė, kurioje vaikai kartu su pedagogu galėtų eksperimentuoti, stebėti, tyrinėti. STEAM 

ugdymui realiose ir simuliacinėse laboratorijose galima organizuoti įvairias veiklas, kurios skirtos 

supažindinti, sudominti, įtraukti į aktyvią veiklą, plėtoti kompetencijas. Tyrimai rodo kad vaikai 

daugiausiai apie gamtą, technologijas, inžineriją, sužino būdami aplinkoje, kuri skatina patirti, 

tyrinėti, eksperimentuoti, kai bendradarbiauja su suaugusiaisiais, kurie kelia klausimus, atkreipia 

dėmesį, skatina domėtis. Todėl svarbu, kad ikimokyklinėje įstaigoje esantys vaikai kasdienėse 

veiklose turėtų galimybes būti lauke, atviroje erdvėje, kurioje būtų pakankamai iššūkių, tyrinėjimo 

objektų ir įvairovės. Vaikų aplinkoje turėtų būti gamtos objektų – medžių, krūmų, žolės, akmenų, 

apie kurių savybes galėtų sužinoti stebėdami, tyrinėdami. Taip pat svarbu, kad būtų tikrų objektų, 

kuriais galima būtų manipuliuoti –rąstų, šakų, audeklo atraižų, smėlio, pagalių, taip pat darbo įrankių, 

tokių kaip kastuvai, šluotos – manipuliuodami šiais dideliais objektais vaikai susipažįsta su fizikos 

dėsniais - atranda gravitaciją, trintį, perpranta konstrukcinius sprendimus. Jei vaikai turi galimybę 

naudoti įvairias sistemas, kurios apima judėjimą – vėjo, vandens, smėlio, rutuliukų – gali tyrinėti su 
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judesiu susijusius dėsnius. Galimybė analizuoti įvairius mechanizmus įgalina susipažinti su 

inžineriniais sprendimais. Gyvąjį gamtos pasaulį pažinti įgalina ikimokyklinės įstaigos kieme esantys 

augalai, galimybė dalyvauti juos prižiūrint, vabalų pasaulio tyrinėjimas, galimybė prižiūrėti naminius 

gyvūnus, rūpintis laukiniais gyvūnais (inkilų kabinimas, paukštelių maitinimas žiemą). Ankstyvame 

amžiuje STEAM ugdymas itin svarbus, nes vyksta ne tik intensyvi vaiko kognityvinė raida, bet ir per 

patirtį bei išgyvenimus plėtojasi vaiko socialinė emocinė sveikata, be to, per praktinę veiklą tvirtėja 

smulkioji ir stambioji motorika. Kokybiškas bendravimas su suaugusiaisiais ar vyresniais vaikais yra 

toks pat svarbus, siekiant, kad vaikas suprastų pasaulį ir sveikai vystytųsi, kaip ir turtinga materialioji 

aplinka. Pažindamas materialųjį pasaulį, vaikas mokosi kalbos, ugdosi socialinius ir bendravimo 

gebėjimus. STEAM sudaro sąlygas vaikams kelti klausimus ir formuluoti problemas, kurias galima 

nagrinėti, pasitelkiant technologijas, inžineriją, meną ir matematiką.   
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