
„STEM from Home“, 20 savaitė. CGI! 
 
 

Tikimės, kad Jums patiko 20 savaičių trukmės STEM programa!  

 
Šio paskutinio užsiėmimo metu norėtume, kad pademonstruotumėte 
savo gebėjimus ir įgūdžius, įgytus visų užsiėmimų metu. 
Domėdamiesi STEM Jūs tuo pačiu sužinojote ir apie mūsų įmonės 
veiklą! 
 
Šią užsiėmimų savaitę pakviestume vaikus pristatyti savo užsiėmimų 
metu sukurtų darbų portfolio, sužaisti CGI bingo žaidimą, sužinoti 
įdomių faktų apie CGI ir sukurti CGI darbo skelbimą. 
 

20 savaitės techninė veikla – Projektų portfolio! 

 
Įvadas 
Jums reikės sukurti visų 20 užsiėmimų metu padarytų 
projektų portfolio, išmokti sukurti nuorodas ir įterpti 
šaltinius. 
 
Ko jums reikės 
Kompiuterio, kuriame veiktų programavimo platforma 
„Trinket“. 
 
Ko jūs išmoksite 
Šio projekto metu Jums reikės surašyti tekstines 
nuorodas į kitas interneto svetaines ir sudaryti išteklių 
sąrašą puslapyje. Taip pat turėsite įterpti Trinket ir 
Scratch projektus į savo interneto puslapį. Šią veiklą 
rasite čia. 

 
 

20 savaitės veikla – CGI matematikos Bingo! 

 
Sudalyvaukite CGI matematikos bingo žaidime ir patikrinkite savo matematikos žinias bei sužinokite 
daugiau apie CGI! 
 
Žaidime gali dalyvauti iki 8 žaidėjų! Vedėjas skaitys klausimus, o žaidėjai bandys išspręsti užduotis ir 
užpildyti Bingo žaidimo lapą. Laimi žaidėjas, pirmas užpildęs teisingai visą Bingo lapą!  
 
Galima rinktis iš dvejų Bingo žaidimo variantų. 
 
Pirmą CGI matematikos Bingo žaidimo variantą rasite čia.  
 
Antrą CGI matematikos Bingo žaidimo variantą rasite čia. 

 

 

20 savaitės t ir iamoji  veikla –  Apie CGI!  

 
CGI yra pasaulinė IT įmonė, Lietuvoje joje dirba daugiau nei 200 
darbuotojų. Įmonė turi savo padalinių Kanadoje, Jungtinėje 

https://trinket.io/
https://projects.raspberrypi.org/en/projects/project-showcase
https://ensemble.ent.cgi.com/business/90434/00%20Shared%20Documents/STEM%20from%20Home/CGI%20Bingo%20(primary).pdf
https://ensemble.ent.cgi.com/business/90434/00%20Shared%20Documents/STEM%20from%20Home/CGI%20Bingo%20(Secondary).pdf


Karalystėje, Europoje, JAV ir Azijoje. Mes kuriame sudėtingus 
sprendimus klientams iš įvairių verslo sričių.  
 
Jūsų tikslas – ištirti CGI! Kokį darbą atlieka CGI? Kas yra CGI 
klientai? Kokius radote linksmus ir įdomius faktus apie CGI?  
 
Šios veiklos šabloną rasite čia.                            

20 savaitės papildoma veikla – Sukurkite CGI darbo skelbimą! 

 
CGI Lithuania dirba daugiau nei 200 darbuotojų, kurie atlieka įvairius darbus. Ir nors CGI yra  IT 
įmonė, ne kiekvieno darbuotojo darbo pobūdis yra techninis! 
 
Sukurkite CGI darbo skelbimus šioms pareigoms: 

 

 Projektų vadovas 

 Programuotojas 

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

 Koks šio darbo aprašymas? 

 Kokias atsakomybes turės prisiimti dirbantis šiame 
darbe žmogus?  

 Kokios patirties reikia šiam darbui? 

 Kokios kvalifikacijos Jums reikės šiam darbui? 
 
Turite pasirinkimo laisvę – nupiešti  darbo skelbimą ranka arba sukurti jį naudojant Word arba 
PowerPoint taikomasias programas! 
 

 

  

Nuotraukas su grotažymėmis #STEMfromHome ir #ExperienceCGI taip pat galite skelbti „Twitter“, 
„LinkedIn“ arba „Facebook“ platformose, nepamirškite pažymėti mus!   

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

„STEM from Home“ tapo prieinama visiems!  
 

https://ensemble.ent.cgi.com/business/90434/00%20Shared%20Documents/STEM%20from%20Home/About%20CGI.pdf
https://twitter.com/CGI_UKNEWS
https://www.linkedin.com/company/cgi/
https://www.facebook.com/CGI.UK/


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
https://twitter.com/CGI_UKNEWS
https://www.linkedin.com/company/cgi/
https://www.facebook.com/CGI.UK/
mailto:luke.kittow@cgi.com

