
„STEM from Home“, 19 savaitė. STEM karjera! 
 

STEM karjeros užsiemimo metu susipažinsite su profesijomis mokslo, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse: nu gerai žinomų gydytojų ir 
buhalterių iki mažiau žinomų jūrų biologų ir duomenų analitikų. Tai yra 
tradicinės profesijos, tačiau visoms joms reikia tam tikro lygio STEM 
išmanymo naudojant technologijas, įranga ir sekant pinigų srautus! 
 
Vaikai sužinos apie skirtingus STEM darbus, jų pobūdį ir galės išbandyti 
save vienoje iš ateities profesijų! 

 
Šią savaitę kviečiame suprogramuoti savo darbų sąrašą, susipažinti su 
STEM profesijomis, sukurti ir išmokti reklamuoti savo svajonės darbą bei 
sužaisti STEM „Kas aš esu?“ žaidimą. 

 

 

19 savaitės techninė užduotis – Darbų sąrašas 

 
Įvadas 
Planuoti savo darbus yra svarbu bet kokiai profesijai. Turite sukurti interneto programėlę darbams planuoti. Galėsite 
naudoti šį darbų sąrašą bet kokioms veikloms savo gyvenime: surašyti programavimo gudrybes, kurių norite išmokti, 
vietas, kurias svajojate aplankyti, muziką, kurios norite klausytis (arba groti) arba tiesiog sudaryti pirkinių sąrašą.  

 
Šią veiklą rasite čia. 
 
Ko jums reikės 
Kompiuterio, kuriame veiktų programavimo platforma „Trinket“. 
 
Ko jūs išmoksite 

 Kaip su internetiniu redaktoriumi sukurti ir redaguoti JavaScript kodą. 

 Kaip sukurti savo sugalvotą JavaScript funkcionalumą. 

 Kaip reaguoti į lankytojų veiksmus interneto svetainėje. 

 Kaip naudoti funkcijas kartu ir parašyti profesionalų programinį kodą. 

 Kaip išsaugoti vartotojų apsilankymų informaciją Jūsų interneto 
svetainėje. 

19 savaitės veikla  –  Kokios yra  STEM profesijos? 

 
Yra šimtai įvairių STEM profesijų, apimančių skirtingas verslo šakas ir šalis. Visų profesijų atstovams reikalingos STEM 
žinios, nes daugelis jų naudoja savo darbe kurią nors technologiją ir turi skaičiuoti pinigų srautus.  
 
Šioje užduotyje pateikiami keli mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos srities profesijų pavyzdžiai. Susipažinkite 
su šiais pavyzdžiais ir papildykite juos savo variantais.  
 
Šios veiklos šabloną rasite čia. 

 
 
 
 
 

https://projects.raspberrypi.org/en/projects/cd-intermediate-javascript-sushi
https://trinket.io/
https://ensemble.ent.cgi.com/business/90434/00%20Shared%20Documents/STEM%20from%20Home/What%20are%20STEM%20Jobs%20Activity%20Template.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               

19 savaitės papildoma veikla – Mano svajonės darbo skelbimas! 

 
Jūsų užduotis – sukurti jūsų svajonių darbo skelbimą! Šis darbas gali būti bet kokioje srityje, svarbu, kad įvardintumėte 
jo sąrysius su STEM!  

 
Kurdami Jūsų svajonių darbo reklamą įsitikinkite, kad pateikėte šią informaciją: 
 

 Koks jūsų svajonių darbo aprašymas? 

 Kokias atsakomybes turės prisiimti dirbantis šiame darbe 
žmogus?  

 Kokių įgūdžių reikia šiam darbui? 

 Kokios patirties reikia šiam darbui? 

 Kokios kvalifikacijos Jums reikės šiam darbui? 

 Kur dirbtumėte šį darbą?  

 Kaip šis darbas susijęs su STEM? 
 
Turite pasirinkimo laisvę – nupiešti  darbo skelbimą ranka arba sukurti jį naudojant Word arba PowerPoint taikomasias 
programas! 

 

19 savaitės žaidimas – STEM ‘Kas aš esu?’ 

 
Žaidimo metu susispažinsite su STEM pasauliu ir darbo galimybėmis!  
 
Žaidėjai turi atspėti STEM profesiją užduodami iki 20 klausimų, į kuriuos galima 
atsakyti tik „Taip“ arba „Ne“. 
 
Kortelėje yra surašytos 24 profesijos, susijusios su STEM. Savo nuožiūra galite šį 
sąrašą papildyti.  
 
Šios veiklos šabloną rasite čia. 

 

 
 
Kas yra „STEM from Home“? 
 
CGI „Home from Home“ programa siūlo savaitinius STEM veiklų paketus 6–14 metų vaikams, įskaitant praktines STEM 
veiklas ir konkursus. Įtraukite savo vaikus, skelbkite nuotraukas ir laimėkite prizų! 
  
Mes suprantame sunkumus, su kuriais susiduria nariai, kai tenka derinti nuotolinį darbą ir vaikų priežiūrą. Siekdama 
padėti, CGI kas savaitę skelbia gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija ir matematika (angl. Science, Technology, 
Engineering and Maths, STEM) pagrįstas veiklas ir konkursus, kad jūs galėtumėte dirbti namuose su savo vaikais. Veiklos 
yra skirtos 6–14 metų mokiniams, tačiau dalyvauti gali visi! 
 

https://ensemble.ent.cgi.com/business/90434/00%20Shared%20Documents/STEM%20from%20Home/STEM%20Who%20Am%20I.pdf


Veiklos apima visus STEM aspektus, įskaitant programavimą, aplinkos tvarumą, robotiką ir galimybę vaikams sužinoti 
viską apie CGI! 
  

„STEM from Home“ tapo prieinama visiems!  
 
Dalinkitės šia programa „Twitter“, „LinkedIn“ ir „Facebook“ platformose su savo šeima, draugais ir klientais. Taip pat 
galite atsisiųsti el. laiško šabloną, kad pristatytumėte programą klientams. Savaitinius el. laiškų šablonus, skirtus 
savaitės temai pristatyti klientams, taip pat bus galima kiekvieną trečiadienį rasti „STEM from Home“ „CynerGI“ 
puslapyje. 
 
Mums taip pat būtų labai malonu, kad ir išoriniai dalyviai skelbtų savo geriausias nuotraukas su grotažymėmis 
#STEMfromHome ir #ExperienceCGI apie STEM projektus „Twitter“, „LinkedIn“ ir „Facebook“ platformose. Geriausi 
įrašai bus paskelbti mūsų socialinių tinklų kanaluose. 

 

 

Norėdami gauti daugiau informacijos ar papildomos pagalbos dėl STEM veiklų dirbant nuotoliniu būdu, 
kreipkitės į Luke Kittow. 

 

Programos medžiagą parūpino organizacija „Raspberry Pi“. Programa naudoja „Scratch 3“. Medžiagos naudojimas šioje programoje yra licencijuotas pagal 
tarptautinę viešąją licenciją „Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0“. Medžiagą naudokite pagal licenciją. Licencijos kopiją rasite čia. Į paketą įeinanti 

medžiaga jums pateikiama „tokia, kokia yra“, be jokių garantijų ar sąlygų, nei išreikštų, nei numanomų. CGI neprisiima jokios atsakomybės už jokią žalą, 
išlaidas ar sąnaudas, patirtas ar atsirandančias dėl medžiagos naudojimo šioje programoje. Dėkojame, kad perskaitėte šią pastabą. Tikimės, kad jūsų vaikams 

patiks mūsų „STEM at Home“ programa. 

 

 

https://twitter.com/CGI_UKNEWS/status/1245354128064360449?s=20
https://www.linkedin.com/posts/cgi_stemfromhome-stem-experiencecgi-activity-6651119942584324096-_cSY
https://www.linkedin.com/posts/cgi_stemfromhome-stem-experiencecgi-activity-6651119942584324096-_cSY
https://ensemble.ent.cgi.com/business/90434/00%20Shared%20Documents/STEM%20from%20Home/STEM%20from%20Home%20launch%20(client%20email%20template).msg
http://portal.ent.cgi.com/ab/corp/csr/org/uk/Pages/stem-from-home.aspx
http://portal.ent.cgi.com/ab/corp/csr/org/uk/Pages/stem-from-home.aspx
https://twitter.com/CGI_UKNEWS
https://www.linkedin.com/company/cgi/
https://www.facebook.com/CGI.UK/
mailto:luke.kittow@cgi.com


 


