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GAMTAMOKSLINIŲ DALYKŲ MOKYTOJŲ EKSPERIMENTINĖS 

KOMPETENCIJOS TOBULINIMO PROGRAMA 

 
(LEU su partneriais VDU ir ŠU vykdomam projektui „Gamtos mokslų mokytojų 

eksperimentinės veiklos kompetencijos tobulinimas atnaujintų mokymo priemonių ir 9-

12 klasių bendrųjų programų pagrindu“) 

 

        1. Teikėjas 

1.1. Teikėjo rekvizitai (kodas, adresas, pašto 

indeksas, telefonas, faksas, el.paštas, 

atsiskaitomoji sąskaita) 

 

1.2. Teikėjo vardas ir pavardė Lietuvos edukologijos universitetas 

 

     2. Programos pavadinimas, lygis   

GAMTAMOKSLINIŲ DALYKŲ MOKYTOJŲ EKSPERIMENTINĖS KOMPETENCIJOS 

TOBULINIMO PROGRAMA 

 

    3. Programos rengėjas(-ai) 

Lietuvos edukologijos universitetas ir partneriai (VDU, ŠU) 

 

    4. Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas) 

       Siekiant technologijų proverţio, Lietuvoje steigiami saulėtekio (fizinių ir technologijos 

mokslų centras) santaros (Visorių informacinių technologijų parkas), santakos (mokslo ir 

technologijų parkas „Technopolis“) ir jūrinis mokslo ir studijų slėniai. Slėnių steigimas 

artimiausiu metu pareikalaus didesnio kiekio, su universitetiniu išsilavinimu, specialistų, 

kurie susieti su gamtos ir kitais mokslais. Jaunimo studijų pasirinkimą bei mokymosi 

motyvaciją daţniausiai lemia mokykloje pamėgti dalykai ir tuos dalykus mokančių mokytojų 

kompetencija. Todėl būtina ieškoti kelių, kaip stiprinti gamtos mokslų (biologijos, chemijos, 

fizikos) mokytojų kompetencijas, o tuo pačiu ir mokymo kokybę bendrojo ugdymo 

vidurinėse mokyklose bei gimnazijose. Technologijų plėtra vyksta mokslinių tyrimų 

pagrindu, todėl bendrojo ugdymo mokyklose turi būti puoselėjama tiriamojo darbo kultūra. Ji 

formuojasi geros tyrimų bazės ir mokytojų tiriamųjų kompetencijų pagrindu. Gamtos mokslų 

mokymo materialinė bazė šalies bendrojo ugdymo vidurinėse mokyklose buvo atnaujinta 

projekto „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra” įgyvendinimo metu. 

Tačiau, vien infrastruktūros nepakankama, siekiant stiprinti gamtos mokslų dalykų mokytojų 

kompetencijas būtinas ir sistemingas mokytojų kvalifikacijos tobulinimas. Šiai problemai 

spręsti skirtas projektas „Gamtos mokslų mokytojų eksperimentinės veiklos kompetencijos 

tobulinimas atnaujintų mokymo priemonių ir 9-12 klasių bendrųjų programų pagrindu“. 

Projekto vykdymui parengta ši programa. 

        Gamtamokslinių dalykų mokytojų eksperimentinės kompetencijos tobulinimo  programa 

(toliau – kvalifikacijos programa) atliepia šiuolaikines  švietimo aktualijas – greitą šalies 

socialinio ir ekonominio gyvenimo, ugdymo paradigmų  kaitą ir atsiradusias technologines 

galimybes tobulinti gamtamokslinių dalykų edukacinę praktiką bendrojo ugdymo mokyklose 

ar gimnazijose..   
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           5.  Kvalifikacijos programos tikslai ir rezultatai 

 

           5.1. Kvalifikacijos programos tikslas 

 Kvalifikacijos tobulinimo programos tikslas - tobulinti gamtamokslinių dalykų 

mokytojų eksperimentinės veiklos kompetenciją, pasireiškiančią naujais eksperimentinės 

veiklos gebėjimais, kildinamais iš eksperimentinės veiklos ţinių ir vertybinių nuostatų bei 

technologinių galimybių, implikuojant į edukacinę praktiką naujus  eksperimentinės veiklos 

modelius dalykinio ir tarpdalykinio turinio pagrindu.   

 

 5..2 Kvalifikacijos programos rezultatai  

 

Baigę kvalifikacijos tobulinimo programą, gamtamokslinių dalykų mokytojai ţinos ir 

supras: 

 gamtamokslinių tyrimų metodologiją, bendruosius gamtamokslinių tyrimų principus, 

analizės ir sintezės vaidmenį formuluojant tyrimo apibendrinimus, išvadas; 

 modernius gamtamokslinio ugdymo metodus ir technologijas, jų taikymo sąlygas 

edukacinėje praktikoje;  

 naujų eksperimentinės veiklos  priemonių  sudėtį, paskirtį, valdymo pagrindus; 

 kompiuterizuotų realiųjų eksperimentų realizavimo galimybes naudojant naujas 

eksperimentinės veiklos priemones. 

 

Baigę kvalifikacijos tobulinimo programą, mokytojai gebės: 

 pagrįsti gamtamokslinių tyrimų metodologiją, remiantis įvairiomis filosofinėmis, 

pedagoginėmis  nuostatomis, visuminiu poţiūriu apibūdinti bendrąją eksperimentinės 

veiklos struktūrą;  

 taikyti aktyviuosius mokymosi metodus organizuojant mokinių eksperimentinę veiklą; 

 apibūdinti naujų eksperimentinės veiklos  priemonių (NOVA, GLX, spektrofotometro 

ir kt.) sudėtį, paskirtį, valdymo pagrindus; 

 atlikti kompiuterizuotus realius gamtamokslinius eksperimentus,  ieškant individualių 

eksperimentinės veiklos strategijų, kuriant savitus mokymosi organizavimo stilius, 

organizuojant mokymąsi bendradarbiaujant.  

 

Baigę kvalifikacijos tobulinimo programą, mokytojai turės vertybines nuostatas, 

pasireiškiančias: 

 atsakomybe uţ tyrimo rezultatų patikimumą, skaidrią tyrimų rezultatų sklaidą, mokslo 

ir praktikos dialogą; 
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 pareiga uţ mokėjimo mokytis skatinimą; 

 poreikiu bendrauti ir bendradarbiauti, valdyti informaciją, naudojant informacines ir 

komunikacines technologijas. 

 

 5.3. Kvalifikacijos programos tikslų, rezultatų ir juos įgyvendinančių studijų  

turinio sąsajos 

 

 Kvalifikacijos programos tikslai, studijų rezultatai ir programos turinys suderinti 

tarpusavyje (1 lentelė). Jie numatyti atsiţvelgiant į kompleksinį programos tikslų pobūdį - 

programos tiksluose implikuoti specialieji ir bendrieji gebėjimai. Bendrieji gebėjimai 

suformuluoti atsiţvelgiant į Dublino aprašus, Nacionalinės kvalifikacijų sandaros (2010), 

Europos kvalifikacijų sandaros (2008) šeštąjį lygmenį.  
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1 lentelė. Kvalifikacijos tobulinimo programos tikslų, studijų rezultatų ir turinio sąsajos: 

Programos 

tikslai 
Studijų rezultatai  Studijų turinio sritys 

Tobulinti 

gamtamokslinių 

dalykų mokytojų 

eksperimentinės 

veiklos 

kompetenciją, 

pasireiškiančią 

naujais 

eksperimentinės 

veiklos 

gebėjimais, 

vertybinėmis 

nuostatomis. 

Ţinos ir supras: 

 

 gamtamokslinių tyrimų metodologiją, 

bendruosius gamtamokslinių tyrimų 

principus, analizės ir sintezės vaidmenį 

formuluojant tyrimo apibendrinimus, 

išvadas; 

 modernius gamtamokslinio ugdymo 

metodus ir technologijas, jų taikymo sąlygas 

edukacinėje praktikoje;  

 naujų eksperimentinės veiklos  priemonių 

(GLX, NOVA, įvairūs jutikliai ir kt. ) sudėtį, 

paskirtį, valdymo pagrindus. 

 

Gebės: 

 

 pagrįsti gamtamokslinių tyrimų 

metodologiją, remiantis įvairiomis 

filosofinėmis, pedagoginėmis  nuostatomis, 

visuminiu poţiūriu apibūdinti bendrąją 

eksperimentinės veiklos struktūrą;  

 taikyti aktyviuosius mokymosi metodus 

organizuojant mokinių eksperimentinę 

veiklą; 

 apibūdinti naujų eksperimentinės veiklos  

priemonių (NOVA, GLX, įvairūs jutikliai ir 

kt) sudėtį, paskirtį, valdymo pagrindus. 

 apdoroti eksperimentinės veiklos duomenis. 

 

Bendroji tyrimo 

metodologija 

 

Matematinis 

tyrimo duomenų 

apdorojimas 

 

Šiuolaikinė 

didaktika 

 

Naujos 

eksperimentinės 

veiklos priemonės 

 

Eksperimentinės 

veiklos rezultatų 

apdorojimas 

 

 

Implikuoti į 

edukacinę 

praktiką naujus  

eksperimentinės 

veiklos modelius 

dalykinio ir 

tarpdalykinio 

turinio pagrindu.    

 

Ţinos ir supras: 

 
 realių ir virtualių eksperimentų realizavimo 

galimybes, naudojant naujas eksperimentinės 

veiklos priemones. 
 

Gebės:  

 

 derinti realius ir virtualius gamtamokslinius 

eksperimentus,  ieškant individualių 

eksperimentinės veiklos strategijų, kuriant 

savitus mokymosi organizavimo stilius, 

organizuojant mokymąsi bendradarbiaujant;  

 atlikti gamtamokslinio turinio 

eksperimentus, naudojant kiekybinių tyrimų 

strategijas, prisiimant atsakomybę uţ tyrimo 

rezultatų patikimumą, skaidrią tyrimų 

rezultatų sklaidą, mokslo ir praktikos 

dialogą; 
 

 

Dalykiniai 

eksperimentai 

 

Tarpdalykiniai 

eksperimentai 

 

Praktinis projektas 
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Programos 

tikslai 
Studijų rezultatai  Studijų turinio sritys 

 mokytis ir mokyti kitus mokėjimo mokytis  

      eksperimentinės veiklos pagrindu; 

     bendrauti ir bendradarbiauti, valdyti      

informaciją, naudojant naujas informacines 

ir komunikacines technologijas. 

 

 

6. Kvalifikacijos programos teisinis pagrindimas 

         6.1. Kvalifikacijos programos atitiktis tarptautiniams teisės aktams.  

        

          Rengiant gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą vadovautasi 

Bolonijos proceso (1999 m. birţelio 19 d.) inicijuotos Europos aukštojo mokslo erdvės 

kvalifikacijų sąranga (2005)
1
, Dublino darbo grupės aprašais (2004), Aukštojo mokslo 

struktūrų suderinimo (Tuning Educational Structuresin Europe) projekto (2003) išvadomis
2
, 

Bendraisiais Europiniais principais mokytojų kompetencijoms ir kvalifikacijoms
3
 (2005), 

Europos kvalifikacijų sandara (2008), Mokymosi visą gyvenimą Europos kvalifikacijų 

sandara (EKS) (2009). Gamtos mokslų dalykų mokytojai, dalyvaudami eksperimentinės 

veiklos kompetencijos tobulinime atnaujintų mokymo priemonių ir 9-12 klasių bendrųjų 

programų pagrindu, turi gebėti rinkti ir interpretuoti eksperimentinius duomenis (tiek atskirų 

gamtos mokslų dalykų, tiek ir tarpdalykinės integracijos srityse), kurių reikia svarbioms 

edukacinėms problemoms spręsti; gebėti taikyti ţinias ir supratimą, formuluoti ir 

argumentuotai pagrįsti sprendimus.  

           

          6.2. Kvalifikacijos programos tikslai atitinka Europos ir Nacionalinėje  

kvalifikacijų     sandaroje aprašytus kvalifikacinius reikalavimus. 

 

Gamtamokslinių dalykų pedagogų eksperimentinės kompetencijos tobulinimo 

programos rezultatai, kaip ir Europos kvalifikacijų sandaros VI lygmens kvalifikacijos, 

orientuojami įgyti naujausių mokymosi srities ţinių, kuriomis grindţiamas tiek originalus 

mąstymas, tiek moksliniai tyrimai; orientuojami į  „gebėjimą, dirbti naujoviškai,<...> 

sprendţiant sudėtingas ir nenuspėjamas specializuotos profesinės veiklos arba mokymosi 

srities problemas <...> tvarkyti ir keisti darbo arba mokymosi aplinką, kuri yra sudėtinga, 

nenuspėjama ir reikalauja naujų strateginių metodų,  imtis atsakomybės uţ naujų profesinių 

ţinių ir praktinės patirties kūrimą ir (arba) uţ strateginės grupės veiklos įvertinimą“. 

                                                 
1 Interaktyvus. Prieiga per internetą adresu: http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/050218_QF_EHEA.pdf 
2 Interaktyvus. Prieiga per internetą adresu: ttp://tuning.unideusto.org/tuningeu arba http://www.rug.nl/let/tuningeu 
3 Interaktyvus. Prieiga per internetą adresu:   www.etuce.homestead.com/ News/June2005/principles_en.pdf 

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/050218_QF_EHEA.pdf
http://www.rug.nl/let/tuningeu
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Atsiţvelgiant į Lietuvos Nacionalinės kvalifikacijų sandaros VI kvalifikacijų lygmens 

reikalavimus, šios programos rezultatai orientuoti į  „savarankiškai atliekamą veiklą, <...> 

pasirenkant uţdavinių atlikimo būdus ir organizuojant atitinkamų ţmonių darbą iškeltiems 

uţdaviniams pasiekti. Kvalifikacija apima gebėjimus planuoti veiklą, analizuoti, fiksuoti 

veiklos rezultatus, teikti ataskaitas“. 

 

6.3. Kvalifikacijos programos tikslai atitinka bendruosius kvalifikacijos 

tobulinimo reikalavimus. 

 

 Gamtamokslinių dalykų pedagogų eksperimentinės kompetencijos tobulinimo 

programos tikslai numatyti atsiţvelgiant į LR Švietimo įstatymą 2011 (Nr. 38-1804), Mokslo 

ir studijų įstatymą 2009 (Nr. XI-242), Nacionalinę darnaus vystymosi strategiją (patvirtinta 

2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160), LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymą 2007 (Nr. 

ISAK-2275)  Dėl mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių 

vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programų . 

 

              7.  Kvalifikacijos tobulinimo programos turinys 

            

              7.1. Kvalifikacijos tobulinimo programos turinį sudaro septyni sandai: bendroji 

tyrimo metodologija, šiuolaikinė didaktika, eksperimentinės veiklos duomenų apdorojimas, 

naujos eksperimentinės veiklos priemonės, dalykiniai eksperimentai (tiriamieji darbai),  

tarpdalykiniai eksperimentai (tiriamojo pobūdţio darbai), praktinis projektas. Šie sandai 

numatyti, atsiţvelgiant į bendrąją eksperimento (tiriamojo darbo) logiką (2 lentelė). 

Eksperimentinio darbo kultūra implikuoja daug dedamųjų: filosofinius paţinimo pagrindus, 

bendrąją eksperimento sampratą, matematinius duomenų apdorojimo metodus, pasitelkiant 

kompiuterines programas ir, galiausiai, pačią tyrimo atlikimo metodiką bei techniką.  

            Mokymosi ciklo pradţioje mokytojai supaţindinami su filosofiniais paţinimo 

pagrindais (Aristotelio, Demokrito, Platono, Bekono, I. Niutono, R. Dekarto idėjos apie 

pasaulio paţinimą), racionalizmo, empirizmo, pozityvizmo filosofija.  Atskleidţiamas 

eksperimento vaidmuo moksliniame realybės paţinime, apibūdinama eksperimentinė sistema 

- eksperimentatorius, eksperimentinis veiksnys; eksperimentinio tyrimo objektas, 

eksperimentinė situacija. Gamtos mokslų dalykų mokytojai supaţindinami su laboratorinių 

eksperimentų (tiriamųjų darbų), kurie mokymo tikslais gali būti atliekami tiek gimnazijose 

tiek ir universitetų mokomosiose-mokslinėse laboratorijose, samprata, privalumais ir 

trūkumais.   
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          Laboratorinis eksperimentas (tiriamasis darbas) – vienas iš mokymosi metodų. Jų 

atlikimas priklauso nuo mokymosi paradigmų. Mokymosi ir sąveikos paradigma grindţiami 

eksperimentai reikalauja tinkamo gamtos dalykų mokytojų pasirengimo. Todėl į mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo programos turinį įtraukiamas sandas Šiuolaikinės didaktikos 

pagrindai.  Jį  nagrinėdami mokytojai susipaţįsta su tarpdisciplininiu (filosofinis, 

psichologinis, pedagoginis, technologinis, socialinis, ekonominis ir nacionalinis) poţiūriu į 

šiuolaikinės didaktikos ugdomąsias galimybes ir kaitą, grindţiamą perėjimu nuo mokymo prie 

mokymosi paradigmos, nuo biheviorizmo prie kognityvizmo ir konstruktyvizmo. 

Analizuojamos naujos ugdymo technologijos (interaktyvus, refleksyvus, konstruktyvistinis ir 

kt. mokymasis), atskleidţiami esminiai šiuolaikinės didaktikos bruoţai, sudaromos prielaidos 

gilintis į gamtos mokslų dalykų didaktikos problemas. Mokytojai supaţindinami su naujais 

edukacinės aplinkos vertinimo ir kūrimo aspektais, esminių mokinio bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų ugdymo prielaidomis, atliekant laboratorinius, tiriamojo pobūdţio, 

eksperimentus. Nagrinėjant sandą  Šiuolaikinė didaktika, nagrinėjami įvairūs mokymosi 

organizavimo principai, išplėtojama tarpdalykinių ryšių principo  samprata. Gvildenami 

integracinių ryšių lygmenys: tarpdalykinė, vidinė, sociokultūrinė integracija. Integravimo 

būdai: integravimas reiškinio pagrindu, paralelinė integracija, sąvokų, metodų integracija.  

             Viena iš svarbiausių laboratorinio eksperimento (tiriamojo darbo) dalių – atliekamų 

matavimų tikslumas bei gauto rezultato apdorojimas ir įvertinimas. Tam skirtas  sandas 

Eksperimentinės veiklos rezultatų apdorojimas. Jame supaţindinama su eksperimentinių, 

tiriamojo pobūdţio, darbų atlikimu, gautų duomenų matematiniu apdorojimu ir pateikimu, 

matavimo paklaidų ir rezultatų įvertinimu. Pateikiama  pagalbinė medţiaga, reikalinga dirbant 

gamtos mokslų dalykų tiriamojo pobūdţio (praktikumo) darbus. Aptariamos tiesioginių 

matavimų pilnutinės paklaidos bei netiesioginių matavimų paklaidos. Pateikiama konkrečių 

paklaidų skaičiavimo pavyzdţių. Supaţindinama su  kompiuterinėmis duomenų apdorojimo 

programomis (Excel, Statistica, SPSS). Atkreipiamas dėmesys į tinkamą eksperimentinių 

rezultatų uţrašymą, lentelių sudarymą ir jų pildymą, rezultatų grafinį vaizdavimą bei darbo 

galutinės ataskaitos parengimą.   

          Mokykloje, mokant gamtos mokslų pagrindus, vienas iš svarbiausių mokymo metodų 

yra laboratorinis eksperimentas (tiriamasis darbas). Sėkmingam šio metodo naudojimui yra 

būtinos mokymo priemonės, atitinkančios šių dienų mokslo ir technologijų reikalavimus. Tik 

mokymas su šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis, gali padidinti mokinių mokymosi 

motyvaciją bei norą susieti savo ateitį su gamtos mokslais ir ateityje tapti patiems naujų 

technologijų kūrėjais. Kita vertus, kad toks tikslas būtų pasiektas, gamtos mokslų dalykų 

mokytojai turi gerai išmanyti naująsias mokymo priemones ir darbo metodiką su jomis. Naujų 
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eksperimentinės veiklos priemonių apţvalgos sande gamtos mokslų dalykų mokytojai bus 

supaţindinti su Gamtos mokslų kompiuterinės laboratorijos NOVA 5000 sudėtimi, paskirtimi 

bei eilės jutiklių funkcijomis. 

            Uţsakytas papildomas jutiklių komplektas prie aukščiau minėtos laboratorijos, leis 

išplėsti tiriamųjų darbų spektrą nagrinėjant gamtamokslines tematikas. Integraciniams 

klausimams spręsti galės būti naudojamas modernus mokyklinis spektrofotometras. Be to, čia 

pristatomi biologijos, chemijos ir fizikos dalykų priemonių rinkinių komplektai,  (jų sudėtis ir 

paskirtis), kurių pagrindu bus vykdoma šių dalykų mokytojų eksperimentinės kompetencijos 

tobulinimo programa.   

         Dalykinių eksperimentų sandas susideda iš trijų dalių. Čia pristatomi biologijos, 

chemijos ir fizikos dalykų mokytojams skirti dalykiniai eksperimentai (tiriamieji darbai), 

kurie  parengti pagal naująsias mokymo priemones.  Dalykinių eksperimentų  ugdymo sritys 

bei tiriamojo darbo temos atitinka LR Viduriniojo ugdymo Bendrąsias programas  ir apima 9-

12 klasių mokymo turinio pirmąjį ir antrąjį koncentrus. Gamtos mokslų mokytojai, atlikdami  

dalykinius eksperimentus, pagal  pedagogų eksperimentinės kompetencijos tobulinimo 

programą, pagilins ţinias ir supratimą bei patobulins profesines eksperimentinės (tiriamosios) 

veiklos kompetencijas. 

         Rengiant eksperimentinių (laboratorinių) darbų aprašus (gamtos mokslų dalykų 

mokytojo knyga ir laboratorinių darbų aplankai (sąsiuviniai) mokytojams) bei vykdant 

mokytojų mokymus, bus bandoma išryškinti tyrinėjimu grindţiamo mokymosi lygmenis:  

                    1. Patvirtinantis tyrinėjimas. Šį tyrinėjimo lygmenį atitinka klasikiniai 

laboratoriniai darbai. Mokinys ţino laboratorinio darbo temą, darbo eigą ir laboratorinio 

darbo rezultatą. Pavyzdţiui, atlikdamas laboratorinį darbą apie kūno laisvojo kritimo 

pagreičio skaičiavimą, ţino, kad turi gauti atsakymą 9,8 m/s
2
. Tokio pobūdţio laboratoriniai 

darbai neskatina mokinių kūrybingumo, tačiau ugdo bei tobulina eksperimentinės veiklos 

gebėjimus. 

             2. Struktūruotas tyrinėjimas. Šį tyrinėjimo lygmenį atitinka klasikiniai 

laboratoriniai darbai, kurių rezultatas iš anksto nėra ţinomas. Pavyzdţiui, mokiniai matuoja 

spyruoklės standumo koeficientą, medţiagos tamprumo modulį. Tokio pobūdţio 

laboratoriniai darbai sudaro galimybę abejoti gauto rezultato patikimumu, sudaro sąlygas 

diskusijai grupėse. Jie efektyvūs, kai laboratorinį darbą atlieka 3-5 mokinių grupė. 

            3. Koordinuotas tyrinėjimas. Šį tyrinėjimo lygmenį atitinka netradiciniai 

laboratoriniai darbai.  Juos atliekant mokiniams ţinoma tyrimo tema (problema), tačiau 

neţinoma tyrimo eiga. Mokiniams galėtų būti pateikiamos tik reikalingos priemonės darbui 

atlikti. Darbo eigą mokiniai turėtų pasirinkti (numatyti) patys. Efektyvus darbas grupėse, 
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kadangi ugdomi komunikaciniai gebėjimai ieškant teisingo darbo eigos būdo. Koordinuoto 

tyrinėjimo darbai skatina mokinių komunikavimą, informacijos paieškas, derinimą.  

           4. Atviras tyrinėjimas. Šį tyrinėjimo lygmenį atitinka tiriamieji (laboratoriniai) 

darbai, kai mokiniams pateikiama tema (problema), bet jie neţino nei darbo eigos, nei darbo 

rezultato, nei priemonių iškeltai problemai spręsti. Tai aukšto kūrybingumo reikalaujantys 

darbai. Atliekant gamtamokslinio turinio tiriamuosius (laboratorinius) darbus, galima 

mokiniams situaciją palengvinti. Pavyzdţiui, padėti mokiniams, diskutuojant, geriau suprasti 

pačią problemą ir patekti priemonių komplektą, iš kurio jie turėtų atsirinkti reikiamas 

priemones. 

          Pastaba. Mokykliniai tiriamieji (laboratoriniai) darbai yra iš biologijos, chemijos ir 

fizikos dalykų. Jie yra labai įvairūs ir skirtingi tiek savo tiriamuoju turiniu, tiek sudėtingumu 

bei atlikimo metodika ir technika. Todėl, rengiant mokyklinių tiriamųjų darbų aprašymus, 

kiekvienam dalykui bei atskiram darbui, rekomenduotina derinti laboratorinio darbo tematiką 

ir tyrinėjimo lygmenis. Sudėtinga būtų visų gamtos mokslų dalykų visų tiriamųjų-

laboratorinių darbų aprašymus pateikti pagal visus keturis lygmenis. Todėl, numatyta  pirmąjį 

lygmenį apjungti su antruoju ir trečiąjį su ketvirtuoju lygmeniu. Tuomet pirmojo (apjungus 1 

ir 2) lygmens tiriamasis darbas būtų šiek tiek efektyvesnis uţ klasikinį mokyklinį laboratorinį 

darbą, o antrasis (apjungti 3ir 4) - atitiktų kūrybinį tiriamąjį darbą.  

         Tarpdalykinių eksperimentų sande mokytojai mokomi apibendrintai ir naujai paţvelgti į 

tarpdalykiniais ryšiais grindţiamą mokymo bei mokymosi procesą. Šiame sande siekiama, 

kad būtų integraliai suvokiami gamtoje vykstantys biologiniai, cheminiai ir fizikiniai 

reiškiniai; kad mokytojai gebėtų atrasti jungtis tarp atskirų gamtos mokslų ir tiriamojo darbo 

metu suvoktą visuminę gamtos mokslų sampratą perteikti mokiniams. Sprendţiant 

tarpdalykinės integracijos problemas vyksta (ugdomas) aktyvus bendravimas ir 

bendradarbiavimas tarp atskirų gamtos mokslų dalykų mokytojų. Tarpdalykinių eksperimentų 

turinys atskleidţiamas trimis aspektais: fizikiniu, cheminiu ir biologiniu. 

    Praktinio projekto sandas sudarytas iš dviejų dalių. Pirmasis mokymų ciklas baigiamas 

praktiniu projektu. Pirmoji uţduotis – inovatyvaus gamtamokslinių dalykų mokymosi metodo 

aprašymas. Mokytojai, dirbdami grupėje (naujųjų eksperimentinių priemonių pagrindu), 

paruošia, pritaiko, aprašo ir pateikia atsiskaitymui  tiriamojo darbo (eksperimento) pavyzdį, 

kaip aktyvų ir inovatyvų, mokymo(si) metodą, ugdantį mokinių bendrąsias  ir dalykines 

kompetencijas.  

      Antroji uţduotis – tarpdalykinio turinio eksperimentinės uţduoties kūrimas.  

Mokytojai, dirbdami grupėje, sukuria ir aprašo  tarpdalykinio turinio uţduotį – tiriamąjį 

eksperimentą.  
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2. Lentelė.  Kvalifikacijos tobulinimo programos turinys. 

Eil. 

Nr. 

 

 

Temos 

Teorinė 

dalis 

(val.) 

Praktinė 

dalis 

(val.) 

 

Ugdomos kompetencijos / gebėjimai 

 

I. Bendroji  tyrimų metodologija  

 

 

1. 

 

           Temos struktūra grindţiama mokslinio tyrimo 

logika. Aptariami pagrindiniai mokslinio tyrimo 

principai ir sąvokos: bendrieji tyrimo uţdaviniai ir jų 

realizavimo prielaidos, tyrimo objektas ir mokslinio 

paţinimo problema,  empirinio tyrimo specifika ir jo 

rezultatų samprata. Apibūdinami  empirinių kiekybinių 

duomenų rinkimo ir šių duomenų kokybinės analizės 

metodai.  

          Aptariama metodologijos samprata. 

Metodologija nagrinėjanti: 1) bendramokslinius 

principus ir tyrimo formas; 2) paţinimo būdus ir 

formas; 3) susijusi su tyrimo metodais ir technika.  

         Nagrinėjami filosofiniai mokslinių tyrimų 

pagrindai: Demokrito, Platono, Aristotelio paţinimo 

proceso samprata. Paţinimas grindţiamas stebėjimu 

bei eksperimentu (Bekonas, Niutonas). Dekarto 

racionalizmas.  Empirizmas. Pozityvizmas. 

          Tyrimų rūšys. Trys mokslinių tyrimų ir 

taikomosios veiklos tipai: 1) fundamentiniai moksliniai 

tyrimai; 2) taikomieji moksliniai tyrimai; 3) 

eksperimentiniai tyrimai (plėtra): sistemingi darbai, 

grindţiami tyrimų metu įgytomis ir (arba) praktinės 

patirties ţiniomis ir atliekami siekiant sukurti naujas 

medţiagas, gaminius ir įtaisus.  

 

      1 

 

 
 

Ţinos ir supras: 

 gamtamokslinių tyrimų metodologiją, bendruosius 

gamtamokslinių tyrimų principus, analizės ir 

sintezės vaidmenį formuluojant tyrimo 

apibendrinimus, išvadas. 

 

Gebės: 

 pagrįsti gamtamokslinių tyrimų metodologiją, 

remiantis įvairiomis filosofinėmis, pedagoginėmis  

nuostatomis, visuminiu poţiūriu apibūdinti 

bendrąją eksperimentinės veiklos struktūrą.  
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             Eksperimentinė sistema:  eksperimentatorius, 

eksperimentinis veiksnys, eksperimentinio tyrimo 

objektas, eksperimentinė situacija, eksperimento 

rezultatų rinkimas ir sisteminimas, jų interpretacija ir 

išvados.  Laboratorinių darbų, tiriamojo pobūdţio 

darbų, eksperimentų samprata, privalumai, trūkumai.  

Lauko tiriamasis eksperimentas . 

 

II. Šiuolaikinė didaktika 

 

  

          Temoje Šiuolaikinė didaktika aptariami teoriniai 

ir metodologiniai šiuolaikinės didaktikos pagrindai, 

ryškinamas tarpdisciplininis (filosofinis, psichologinis, 

pedagoginis, technologinis, socialinis, ekonominis ir 

nacionalinis) poţiūris į šiuolaikinės didaktikos 

ugdomąsias galimybes ir kaitą, grindţiamą perėjimu 

nuo mokymo prie mokymosi paradigmos, nuo 

biheviorizmo prie kognityvizmo ir konstruktyvizmo. 

Išryškinamas naujas poţiūris į didaktikos objektą – 

mokymasis suprantamas kaip interaktyvus dinamiškas 

ir individualus procesas, akcentuojamas naujas santykis 

tarp mokinio ir mokytojo – lygiavertė jų sąveika, 

paritetiniai santykiai, suponuojantys viso ugdymo 

proceso (ugdymo tikslų, turinio, principų, formų ir 

metodų, paţangos ir pasiekimų vertinimo) pokyčius. 

Analizuojamos naujos ugdymo technologijos 

(interaktyvus, refleksyvus, konstruktyvistinis ir kt. 

mokymasis), atskleidţiami esminiai šiuolaikinės 

didaktikos bruoţai, sudaromos prielaidos gilintis į 

dalyko didaktikos problemas. Lyginami klasikinės ir 

šiuolaikinės didaktikos pranašumai (šiuolaikinė 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

      

Ţinos ir supras: 

 modernius gamtamokslinio ugdymo metodus ir 

technologijas, jų taikymo sąlygas edukacinėje 

praktikoje.  

 

Gebės:  

 taikyti aktyviuosius mokymosi metodus 

organizuojant mokinių eksperimentinę-

tiriamąją  veiklą. 

 derinti realius ir virtualius gamtamokslinius 

eksperimentus,  ieškant individualių 

eksperimentinės veiklos strategijų, kuriant 

savitus mokymosi organizavimo stilius, 

organizuojant mokymąsi bendradarbiaujant;  
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didaktika nepaneigia klasikinės didaktikos teiginių, bet 

parodo jų kai kuriuos ribotumus dabarties 

psichosocialinėje  situacijoje). Atskleidţiami 

edukacinės aplinkos vertinimo ir kūrimo aspektai, 

esminių mokinio bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

ugdymo prielaidos.  

          Tarpdalykinių ryšių principo  samprata. 

Integracinių ryšių lygmenys: tarpdalykinė, vidinė, 

sociokultūrinė integracija. Integravimo būdai: 

integravimas reiškinio pagrindu, paralelinė integracija, 

sąvokų, metodų integracija.  

 

 

 atlikti gamtamokslinio turinio tiriamuosius   

eksperimentus, naudojant kiekybinių tyrimų 

strategijas, prisiimant atsakomybę uţ tyrimo 

rezultatų patikimumą, skaidrią tyrimų rezultatų 

sklaidą, mokslo ir praktikos dialogą; 

 mokytis ir mokyti kitus mokėjimo mokytis 

eksperimentinės-tiriamosios veiklos pagrindu; 

 bendrauti ir bendradarbiauti, valdyti 

informaciją. 

 

 

III. Eksperimentinės veiklos rezultatų apdorojimas  

 

          Šioje programos dalyje supaţindinama su 

eksperimentinių (tiriamųjų) darbų atlikimu, gautų 

duomenų matematiniu apdorojimu ir pateikimu, 

matavimo paklaidų ir rezultatų įvertinimu. Pateikiama  

pagalbinė medţiaga, reikalinga dirbant gamtos 

mokslų tiriamojo pobūdţio praktikumo darbus. Tuo 

tikslu analizuojamos pagrindinės dydţių matavimo 

sąvokos; matavimų klasifikacija:  tiesioginiai 

matavimai, netiesioginiai matavimai; matavimų 

vienetai; tarptautinė vienetų sistema; dešimtainiai 

kartotiniai ir daliniai vienetai.  

           Labai svarbi eksperimentinio tyrimo duomenų 

apdorojimo dalis – taisyklingi apytiksliai 

skaičiavimai. Ypatingas dėmesys skiriamas matavimų 

paklaidoms. Supaţindinama su paklaidų klasifikacija: 

      

     2 

         

         1 

 

    Ţinos ir supras: 

 

  eksperimentinio (tiriamojo) darbo parengimo bei 

atlikimo logiką;  

 apytikslius skaičiavimus; 

 matavimų paklaidų klasifikaciją, jų skaičiavimo 

metodus bei taikymo galimybes; 

 rezultatų pateikimo bei apiforminimo taisykles ir 

būdus. 

 



 13 

didelės paklaidos, sisteminės ir atsitiktinės; 

absoliutinės ir santykinės; matuojamojo dydţio  

aritmetiniu vidurkiu; matavimų dispersija. 

Analizuojamos tiesioginių matavimų atsitiktinės 

paklaidos:  vidutinė kvadratinė paklaida, aritmetinio 

vidurkio vidutinė kvadratinė paklaida, vidutinė 

aritmetinė paklaida,  atsitiktinių paklaidų įvertinimas, 

atsitiktinės atskaitymo paklaidos; tiesioginių 

matavimų sisteminės paklaidos. Aptariamos 

tiesioginių matavimų pilnutinės paklaidos bei 

netiesioginių matavimų paklaidos. Pateikiama 

konkrečių paklaidų skaičiavimo pavyzdţių. 

Tobulėjant informacinėms technologijoms, vis 

didesnis dėmesys skiriamas kompiuteriniam duomenų 

apdorojimui. Supaţindinama su  kompiuterinėmis 

duomenų apdorojimo programomis (Excel, Statistica, 

SPSS).  

          Nemaţiau svarbi eksperimentinio darbo dalis – 

taisyklingas eksperimento būdu gautų rezultatų 

pateikimas ir darbo apiforminimas. Todėl tinkamas 

dėmesys skiriamas eksperimentinių rezultatų 

uţrašymui,  lentelių sudarymui ir jų pildymui, 

rezultatų grafiniam vaizdavimui bei darbo ataskaitos 

parengimui.   

 

 

 

Gebės: 

 

 tinkamai parinkti reikiamas priemones 

konkretiems biologijos, chemijos ir fizikos  

eksperimentams atlikti; 

 

 tinkamai atlikti eksperimentinius duomenų 

matavimus; 

 taikyti matematinių skaičiavimų apvalinimo 

taisykles, apdorojant tyrimo duomenis; 

 tinkamai įvertinti tiesioginio ir netiesioginio 

matavimo paklaidas; 

 tinkamai uţrašyti eksperimento rezultatus, 

sudaryti ir uţpildyti duomenų lenteles, grafiškai 

atvaizduoti rezultatus; 

 kvalifikuotai vertinti rezultatus, daryti išvadas 

bei apibendrinimus; 

 tinkamai parengti eksperimentinio (tiriamojo) 

darbo ataskaitą. 
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IV. Naujos eksperimentinės veiklos priemonės 

 

   

    1. 

   

    2. 

    3. 

    4. 

    5. 

    6. 

    7. 

    8. 

    9. 

   10. 

 

 

 

 

 

 

    11. 

    12. 

 

Gamtos mokslų kompiuterinė laboratorija su 15 jutiklių 

priedu (5). 

Mikroskopas su integruota mikroskopo kamera(1). 

Mikroskopas mokiniui(6). 

Mikroskopinių preparatų rinkinys mokytojui(6) 

Biologijos priemonių rinkinys(6). 

Chemijos priemonių  rinkinys mokiniui (I rinkinys)(6). 

Chemijos priemonių  mokiniui (II rinkinys)(6). 

Chemijos priemonių rinkinys klasei(1). 

Cheminių medţiagų rinkinys(1). 

Fizikos  priemonių rinkiniai su informacijos kaupimo 

įrenginiu:  

 Rinkinys tyrimams kinematikos ir dinamikos 

tematika;  

  Įrenginys dujų dėsniams tirti;  

  Rinkinys tyrimams elektrodinamikos 

tematika.;  

  Geigerio (radioaktyvaus fono) skaitiklis. 

Elektronikos rinkinys(1). 

 

      1,5 

  

Ţinos ir supras: 

 

 Gamtos mokslų kompiuterinės laboratorijos NOVA 

5000 sudėtį, jos sudėtinių dalių paskirtį ir funkcijas. 

 Kompiuterinės laboratorijos priedų sudėtimi, jų 

komponentų paskirtimi. 

 Biologijos mokymo komplekto sudėtį ir paskirtį. 

 Chemijos mokymo komplekto sudėtį ir paskirtį. 

 Fizikos mokymo komplekto sudėtį ir paskirtį. 
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    13.   

    14. 

    15. 

Rinkinys geometrinei ir banginei optikai(1). 

Spektrofotometras USB650-VIS-NIR(1). 

Kompiuteris (1). 

 

 

V. Dalykiniai eksperimentai 

 

 

Klasė 

 

Ugdymo sritis ir tiriamojo darbo pavadinimas 

Laiko 

sąnaudos   

(akad.val.) 

 Ţinios ir supratimas. 

Gebėjimai 

 

Biologijos mokytojams skirti dalykiniai eksperimentai 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9-12 

 

 

 

 

 

Ţmogaus sveikata; Medţiagų apykaita ir pernaša. 

1. Ţmogaus kraujas ir kraujotakos sistema. 

 

2. Ţmogaus virškinimo sistema. 

 

3. Medţiagų pernaša augaluose. 

 

4. Ţalingi įpročiai lemia ţmonių sergamumą. 

 

 

Homeostazė ir organizmo valdymas ir 

Ląstelė – gyvybės pagrindas: 

1. Ląstelių sandaros, cheminės sudėties ir funkcijų 

ypatumai. 

 

     

       

       4 

        

       4 

       

       4 

   

      3  

     

 

 

         

       6 

  

Biologijos dalyko mokytojai pagilins ţinias ir 

supratimą, patobulins profesines kompetencijas: 

 

 Supras gamtamokslinių tyrimų metodologiją, 

bendruosius gamtamokslinių tyrimų principus, analizės 

ir sintezės vaidmenį formuluojant tyrimo 

apibendrinimus bei išvadas; 

 Ţinos naujų eksperimentinės veiklos  priemonių sudėtį, 

paskirtį, valdymo pagrindus; 

 Supras realių ir virtualių eksperimentų realizavimo 

galimybes, naudojant naujas eksperimentinės veiklos 

priemones; 
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2.Ląstelių gyvybinė veikla, peveldimumas ir 

kintamumas   

 

3. Ląstelių sandaros ir dauginimosi ypatumai 

 

4. Organizmo sistemų homeostazė 

 

 

 

 

             

     

       3 

      

      

      3 

 

      6 

 

         

 

 

 

Gebės: 

 

 Gebės taikyti šiuolaikinius gamtamokslinio ugdymo 

metodus ir technologijas, suvoks jų taikymo sąlygas 

edukacinėje praktikoje; 

 Gebės pagrįsti tyrimų metodologiją; apibūdinti 

eksperimentinės veiklos struktūrą; atlikti eksperimentus, 

naudojant kiekybinių tyrimų strategijas; 

 Gebės panaudoti informacines technologijas 

biologinių procesų modeliavimui ir statistinei 

analizei; 

 Ugdysis tyrinėjimu grindţiamo mokymo(si) 

kompetenciją bei eksperimentinės veiklos pagrindu 

gebės mokytis ir mokyti kitus. 

 

 

 

 

Chemijos mokytojams skirti dalykiniai eksperimentai 

 

 

 

 

  

 

Šiuolaikiniai tyrimo metodai (LEU) 

 

 

 

        1,5 

         

  

Chemijos dalyko mokytojai pagilins ţinias ir 

supratimą, patobulins profesines kompetencijas: 
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 9-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oksidacijos-redukcijos reakcijos ir jų taikymas: 

1. Oksidacijos redukcijos reakcijos, titravimas 

(oksalato jonų, baliklio ir geleţies jonų 

nustatymas). 

2. Kietųjų ir skystųjų medţiagų tirpimo šiluminių 

efektų nustatymas(tyrimas). 

Rūgštys ir bazės:(LEU) 

1. Rūgštys ir jų savybės   

2. Šarmai: tirpalų ruošimas, savybės, pavojus 

aplinkai.  

3. Buferiniai tirpalai ir jų savybės 

 

Gyvybės chemija:(LEU) 

1. Angliavandenių cheminės savybės 

2. Reakcijos baltymams ir aminorūgštims  

 

Cheminių reakcijų energetiniai efektai: 

1. Tirpalų savybės: elektrolitai ir neelektrolitai.  

2. Cheminės reakcijos greičio nustatymas 

 

3. Cheminės reakcijos greičio priklausomybė nuo 

temperatūros, medţiagų prigimties, koncentracijos, 

          

         1 

          

 

          1 

 

          

          5,5 

          3 

           

          3 

           

           

          2 

          1 

          

          

         2 

        1,5 

          

          2 

 dalyko turinio planavimo ir tobulinimo srityje; 

 šiuolaikinių ugdymo(-si) technologijų ir mokymo(-

si) metodų, informacinių technologijų naudojimo 

bei tikslingo jų taikymo; 

 mokymo(-si) tikslų bei uţdavinių formulavimo, 

parenkant mokymo(-si) metodus, tinkamus 

mokymo(-si) tikslams pasiekti; 

 kūrimo aplinkos, padedančios mokiniui patirti 

paţinimo dţiaugsmą, sudominant mokinius 

mokomuoju dalyku bei juos motyvuojant. 

 

Gebės: 

 taikyti aktyviuosius mokymosi metodus 

organizuojant mokinių eksperimentinę veiklą; 

 apibūdinti naujų eksperimentinės veiklos  

priemonių sudėtį, paskirtį, valdymo pagrindus; 

 derinti realius ir virtualius gamtamokslinius 

eksperimentus; 

 atlikti gamtamokslinio turinio eksperimentus, 

naudojant kiekybinių tyrimų strategijas, mokslo 

ir praktikos dialogą; 
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9-12 

     

 

 

 

 

 

 

katalizatoriaus, paviršiaus ploto. 

4. Grįţtamosios reakcijos pusiausvyros konstanta. 

5. Endoterminės ir egzoterminės reakcijos. 

 

Organinių junginių sandara ir savybės: 

1.  Organiniai junginiai  ir jų įvairovė. 

 

2. Organinių junginių rūgštinės ir bazinės savybės. 

 

3. Būdingosios organinių junginių funkcinių grupių 

reakcijos. 

 

4. Organinių junginių gryninimas. 

 

Oro ir dirvoţemio tarša, pagrindiniai taršos 

šaltiniai, maţinimo būdai, ekologizavimo 

problemos, jų sprendimo būdai 

 

 

          

          1 

          1 

          

          

 

         1 

 

         2 

           

          2 

      

         1        

        

 

         1,5 

         

 

 

           

 

 mokytis ir mokyti kitus mokėjimo mokytis 

eksperimentinės veiklos pagrindu; 

 bendrauti ir bendradarbiauti, valdyti 

informaciją; 

 organizuoti tiriamuosius darbus gamtos mokslų 

kompiuterinėje laboratorijoje, praplės 

mokyklinio  chemijos kurso tiriamųjų darbų 

tematiką; 

   gebės panaudoti informacines technologijas 

cheminių procesų modeliavimui ir jų analizei. 

 

 

 

Fizikos mokytojams skirti dalykiniai eksperimentai 

 

   

 
 

Judėjimo ir jėgų paţinimas. Energijos ir fizikinių 
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  9-12 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

procesų paţinimas: 

 

1. Kinematikos dėsnių tyrimas 

2. Jėgų veikiamo kūno judėjimo dėsnių tyrimas 

3. Tvarumo dėsnių tyrimas 

4. Mechaninių svyravimų ir mechaninių bangų 

tyrimas 

5. Šiluminių reiškinių tyrimas 

6. Dujų dėsnių tyrimas 

 

Elektra ir magnetizmas: 

 

1. Nuolatinės srovės dėsningumų tyrimas 

 

2. Elektromagnetinės indukcijos  tyrimas 

 

3. Elektrinių reiškinių puslaidininkiniuose   

elementuose tyrimas  

 

Svyravimai ir bangos: 

1. Geometrinės optikos dėsnių patikrinimas 

 

2. Optinių atvaizdų ir optiniai prietaisų tyrimas 

 

3. Banginių šviesos savybių tyrimas 

 

4. Jonizuojančios spinduliuotės matavimo principai 

     

        

         2 

         3 

         3 

        2 

 

         3 

         3 

 

          

       3 

         

       2 

 

       3 

         

        

         

        2 

       

        3 

         

        2 

         

        2 

Fizikos dalyko mokytojai pagilins ţinias ir 

supratimą, patobulins profesines kompetencijas: 

 

Žinos ir supras: 

 naujos fizikinės eksperimentinės įrangos paskirtį ir 

panaudojimo galimybes; 

 informacijos kaupimo, apibendrinimo ir atvaizdavimo 

ekrane elektroninių įrenginių paskirtį ir panaudojimo 

galimybes; 

 naujų kompiuterizuotų fizikos eksperimentų/ 

tiriamųjų darbų iš mechanikos, šilumos, elektros ir 

magnetizmo, optikos, moderniosios fizikos skyrių 

atlikimą ir jų taikymo galimybes mokomajame 

procese; 

 kad keičiantis tradicinio realaus eksperimento 

atlikimo technikai, keičiasi ir jo atlikimo metodika. 

 

Gebės: 

 taikyti naują fizikinę eksperimentinę įrangą 

mokomajame procese; 

 kvalifikuotai parengti ir organizuoti fizikos dalyko 

temų tiriamųjų darbų atlikimą, panaudojant naujas 

eksperimentines priemones; 
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 panaudoti naujų informacijos kaupimo, apibendrinimo, 

rekodavimo ir atvaizdavimo elektroninių įrenginių 

galimybes bei būdus, organizuojant mokinių 

eksperimentinę veiklą;  

 parengti interfeisą matavimui su vienu, dviem ar 

keliais sensoriais; 

 atlikti reikiamus veiksmus, pateikiant tyrimo 

duomenis skaitmeniniame, rodikliniame, 

grafiniame, lenteliniame ir skaičiuoklio displėjuje 

(ekrane); 

 nustatyti duomenų rinkimo daţnį; 

 pertvarkyti kurio nors fizikinio dydţio 

priklausomybės nuo laiko grafiką,  į šio dydţio 

priklausomybės nuo kito (ne laiko) dydţio grafiką, 

į laiko ašį ( x-ų ašį) savarankiškai įvedant 

duomenis;  

 dirbti su programine įranga; 

 prognozuoti, numatyti, braiţant eskizus ir, 

analizuojant duomenis, lyginti juos su faktiniais 

realaus laiko grafikais; 

 analizuoti duomenis, tinkamai pasirenkant 
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matematinį modelį pagal gautų eksperimentinių 

duomenų išsidėstymą; 

 tinkamai įvertinti eksperimento rezultatus, jų 

patikimumą, daryti išvadas bei apibendrinimus. 

 

 

 

 

VI. Tarpdalykiniai eksperimentai 

 

 

 

 

 

 

9-12 

 

1.Optiškai aktyvių medţiagų tyrimas 
 

 Fizikinis aspektas - šviesos šaltinis, šviesos 

stipris, difrakcinė gardelė, spektras, šviesos 

lūţimas ir atspindys, šviesolaidis, šviesos 

sugertis, šviesos intensyvumas. 

 Cheminis aspektas - parinkti chemiškai gryną 

medţiagą, paruošti skirtingų koncentracijų 

tirpalus gradavimo grafikui sudaryti; 

 Biologinis aspektas  - optiškai aktyvių 

biologinių medţiagų (gliukozė, fruktozė) kiekio 

nustatymas gyvybiškai svarbiuose 

biologiniuose substratuose (grūduose, 

 

     

     

       2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

  

Mokės ir ţinos:  

 apibendrinti ir naujai paţvelgti į tarpdalykinę 

integraciją  mokymo ir mokymosi procese;  

 kurti atviras, su gyvenimu susietas lanksčias ir 

efektyvias edukacines ir mokymo(si) aplinkas bei 

programas,  

 naujai planuoti ir organizuoti pamokas, taikant 

inovatyvius mokymo ir mokymosi metodus, 

šiuolaikines priemones bei technologijas;  

 nuolat plėtoti ir atnaujinti didaktinę kompetenciją, 

padedant mokiniui aktyviai veikti, formuojant vientisą 

gamtos supratimą, besiremiantį mokslo ţiniomis, kad 
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vaisiuose, darţovėse).  

2. Vandens fizinių, cheminių ir biologinių savybių 

kompleksinis tyrimas (projektinis darbas). 

 Fizikinis aspektas – vandens elektrinis 

laidumas; virimo temperatūra; uţšalimo 

temperatūra; šiluminis plėtimas; vandens 

savitoji šiluma; 

 Cheminis aspektas - drumstumas; Cheminės – 

pH, šarmingumas, ištirpęs O2 (jodometrinio 

titravimo metodu), NH4
+
, NO3 , Ca

2+
, Cl ; 

 Biologinis aspektas - mikrobiologinės įvairovės 

vandenyje identifikavimas mikroskopiniais 

tyrimais ir pasinaudojant mikroskopinių 

preparatų pavyzdţiais, Brauno judėjimas.  

3.Vaisių ar darţovių natūralių sulčių biocheminių ir 

fizinių savybių tyrimas. 

 Fizikinis aspektas – sulčių elektrinis laidumas; 

 Cheminis aspektas - skirtingų vaisių/darţovių 

natūralių sulčių arba skirtingų gamintojų tos 

pačios rūšies vaisių/darţovių sulčių parametrai 

(rūgštingumas, pH, angliavandenių kiekio 

 

 

 

      

 

     

       2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

      2 

 

 

 

mokinys gebėtų pasinaudoti šiuolaikinėmis 

informacinių ir edukacinių technologijų teikiamomis 

galimybėmis. 

 

   Ugdomi gebėjimai ir kompetencijos:  

 ugdysis gamtos mokslų integravimo, bendravimo 

bei bendradarbiavimo su kitų dalykų mokytojais 

sprendţiant problemas, kompetenciją; 

 integraliai suvoks gamtoje vykstančius biologinius, 

fizikinius ir cheminius reiškinius, gebės įţvelgti ir 

atrasti jungtis tarp gamtos mokslų; 

 gebės tarpdalykiniais ryšiais grindţiamą mokymą 

realizuoti edukacinėje praktikoje ir taikydami 

veiksmingus gamtamokslinio mokymosi metodus 

mokiniams perteikti visuminę gamtos mokslų 

sampratą arba, remdamiesi mokinių įgytomis kitų 

dalykų ţiniomis, siūlys patiems ieškoti sąsajų; 

 gebės tinkamai parengti priemones ir parinkti 

jutiklius ir metodus konkrečiam tiriamajam darbui 

atlikti. 
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nustatymas Bertrano metodu, gliukozės 

nustatymas). Sudedamosios dalys – vanduo ir 

jame ištirpusių medţiagų koncentracijos (pagal 

koncentraciją sultys skirstomos į koncentruotas, 

gėrimą ir nektarą). 

 Biologinis aspektas – apyvaisio sandara, 

sultingieji vaisiai ir darţovės, vaisių/darţovių 

sulčių maistinė ir energinė  vertė. 

 Sociokultūrinis aspektas (vartotojo kultūros 

ugdymas) – gebėjimas pasirinkti prekyboje 

siūlomas sultis pagal koncentraciją bei maistinę 

jų vertę. 

4. Dujų savybių tyrimas  

 Fizikinis aspektas – laisvoji dujų difuzija; dujų 

slėgis, temperatūra, tūris, masė, molinė masė; 

dujų savitoji šiluma;  

 Cheminis aspektas – dujų gavimo būdai; dujų 

atpaţinimo reakcijos; dujų tirpumas vandenyje; 

 Biologinis aspektas – dujų tirpumas vandenyje 

ir organizmo skysčiuose, ląstelinis kvėpavimas, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      2 
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dujų apykaita plaučiuose, kraujo ląstelių 

(eritrocitų) savybė prisijungti O2, CO2, CO, 

augalų transpiracijos (garinimo pro lapus) 

procesas. 

5.Tirpalų savybės  

 Fizikinis aspektas – elektrolizė; elektrinis 

laidumas; šiluminis laidumas; savitoji šiluma. 

 Cheminis aspektas – medţiagų tirpumas; 

tirpumo priklausomybė nuo temperatūros, 

medţiagų koncentracijos; tirpumo kreivės; 

buferiniai tirpalai; endoterminės, egzoterminės 

reakcijos; joniniai, nejoniniai tirpalai;  

 Biologinis aspektas – kraujas ir kiti organizmo 

skysčiai, difuzija ir osmosas ląstelėse, 

mikroelementai augaluose. 
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VII. Praktinis projektas 

 

  

          Įvykdę pirmąją programos dalį, dirbdami 

grupėse aktyviais ir inovatyviais metodais bei 

naudodamiesi naujomis eksperimentinės veiklos  

priemonėmis, mokytojai paruošia ir pritaiko ugdymo 

proceso programoje po vieną tiriamojo darbo 

(eksperimento) pavyzdį (jo atlikimo metodiką), kaip 

aktyvų ir inovatyvų mokymo(si) metodą, ugdantį 

mokinių bendrąsias  ir dalykines kompetencijas. 

         Mokytojai, dirbdami grupėje,  sukuria 

tarpdalykinio turinio uţduotį – tiriamąjį eksperimentą. 

 

 

     5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      5 

  

Gebės: 

 atlikti gamtamokslinio turinio eksperimentus, 

naudojant kiekybinių tyrimų strategijas, 

prisiimant atsakomybę uţ tyrimo rezultatų 

patikimumą, skaidrią tyrimų rezultatų sklaidą, 

mokslo ir praktikos dialogą; 

 mokytis ir mokyti kitus mokėjimo mokytis 

eksperimentinės veiklos pagrindu; 

 bendrauti ir bendradarbiauti, valdyti 

informaciją. 
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8. Kvalifikacijos programos sandara 

 

3 lentelė. Kvalifikacijos tobulinimo programos vykdymas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kvalifikacijos programa  vykdoma dviem ciklais.  Pirmasis ciklas – 30 valandų ir antrasis ciklas – 30 valandų (3 lentelė).  

Pirmąjį mokymų ciklą sudaro teorinė ir praktinė dalis. Teoriniams eksperimentinės veiklos pagrindams skiriamos  7 val., praktiniams pagrindams 

– 23 val.(iš kurių 5 val. bus skiriama savarankiškam mokytojų darbui).  

 

                                                 
A- auditorinės valandos 
S- savarankiškam darbui skirtos valandos 

V –bendras valandų skaičius 

Dalykas Studijų apimtis per sesiją Dėstytojas 

I sesija II sesija 

 A
1
 S

1
 V

1
 A

2
 S

2
 V

2
  

Bendroji tyrimų 

metodologija 

1 0 1 0 0 0  

Šiuolaikinė didaktika 1,5 0 1,5 0 0 0  

Eksperimentinės veiklos 

rezultatų apdorojimas 

3 0 3,0 0 0 0  

Naujų eksperimentinių   

veiklos priemonių apţvalga 

1,5 0 1,5 0 0 0  

Dalykiniai eksperimentai 18  18 15 0 15  

Tarpdalykiniai 

eksperimentai 

   10 0 10  

Praktinis projektas 0 5 5 0 5 5  

Iš viso kvalifikacijos 

programoje 

25 5 30 25 5 30 Iš viso programoje: 

 60 val. (iš jų - 10 val. skirta 

savarankiškiems praktiniams 

projektams). 
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Pirmojo programos ciklo sandų turinys  ir jiems skiriamas laikas: 

1. Eksperimentinės veiklos metodologiniai pagrindai. (1val.). 

2. Šiuolaikinės didaktikos metodologiniai pagrindai ir gamtos mokslų dalykų didaktikos     

problemos: modernių mokymo metodų ir technologijų naudojimas, organizuojant 

mokinių eksperimentinę(tiriamąją) veiklą, naujųjų mokymo priemonių pagrindu.(1,5 

val.). 

3. Eksperimentinės veiklos rezultatų apdorojimas (matematinės statistikos pagrindai,  

kompiuterinės duomenų apdorojimo programos). (3val.). 

4. Naujų eksperimentinės veiklos priemonių analizė, jų sudėtis ir paskirtis. (1,5val.). 

5. Eksperimentinės veiklos kompetencijų ugdymas modernių technologijų pagrindu: 

dalykinių eksperimentų atlikimo technika ir metodika. (18 val.). 

6. Savarankiškas eksperimentinės veiklos projektinis darbas – 5 val. 

7. Refleksija:  Projekto pristatymas (recenzija, įvertinimo sukūrimas ir t.t.) 

Pirmasis mokymų ciklas baigiamas pirmuoju praktiniu projektu. Pirmojo praktinio 

projekto uţduotis – inovatyvaus gamtamokslinių dalykų mokymosi metodo paruošimas. 

Dirbdami grupėje  mokytojai (naujųjų eksperimentinių priemonių pagrindu) paruošia, pritaiko 

konkrečiai temai ir pateikia atsiskaitymui  tiriamojo darbo (eksperimento) pavyzdį, kaip 

aktyvų ir inovatyvų, mokymo(si) metodą, ugdantį mokinių bendrąsias  ir dalykines 

kompetencijas.  

      Antrojo  programos ciklo sandų turinys: 

1. Eksperimentinės veiklos kompetencijų ugdymas modernių technologijų pagrindu: 

dalykinių eksperimentų technika ir metodika. (15val.) 

2. Eksperimentinės veiklos kompetencijų ugdymas modernių technologijų pagrindu: 

tarpdalykinių eksperimentų atlikimo technika ir metodika. (10 val.)  

3. Praktinis projektas – 5 val. 

4. Refleksija:  Projekto pristatymas (recenzija, įvertinimo sukūrimas ir t.t.) 

 

    Antrasis mokymų ciklas baigiamas antrąja uţduotimi – tarpdalykinio turinio uţduoties 

kūrimas.  Mokytojai, dirbdami grupėje, sukuria ir aprašo  tarpdalykinio turinio uţduotį – 

tiriamąjį eksperimentą.  

   Šiuolaikinio ugdymo paradigmos  grindţiamos programos įgyvendinimo principais :  

integralumo ir sistemingumo, kontekstualumo, prasmingumo, prieinamumo, aiškumo, 

vaizdumo.  
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Integralumo ir sistemingumo principas.  

           Tai tarpusavyje susiję ir vienas kitą papildantys edukaciniai principai, sudarantys 

prielaidas minimaliomis darbo sąnaudomis, neišplečiant ir negilinant mokymo turinio, bet 

panaudojant vidinius mokymo turinio rezervus, pasiekti geresnį mokymosi rezultatą. 

Integralumo principas mokymosi turinyje pasireiškia vidine, tarpdalykine ir sociokultūrine 

integracija.  Vidinę integraciją numatoma laiduoti dalykiniuose laboratoriniuose darbuose, 

naudojant palyginamąsias lenteles, klasifikacines schemas. Platesni vidiniai integraciniai 

ryšiai bus atskleisti atliekant apibendrinamojo pobūdţio eksperimentinius darbus. 

             Tarpdalykinius ryšius numatoma plėtoti pagrindinai tarp šių mokomųjų dalykų: 

chemijos, biologijos, fizikos, matematikos ir informacinių technologijų, fizinės geografijos. 

Ryšiai su matematika aktualūs nagrinėjant mechanikos skyrių: vektoriniai dydţiai, vektorių 

projekcijos, trigonometrinės funkcijos. Ryšiai su fizine geografija svarbūs nagrinėjant 

mechanikos skyrių: vėjo reiškinys, vėjo varos jėga, vėjo jėgainės. Ryšiai su chemija aktualūs 

nagrinėjant molekulinę fiziką ir termodinamiką: degimo procesas, šilumos kiekiai, jų 

apskaičiavimas. Ryšiai su biologijos dalyku aktualūs nagrinėjant geometrinės ir banginės 

optikos bei įvairius spinduliuotės klausimus. 

            Sociokultūrinę integraciją numatoma įgyvendinti šiais aspektais: etnokultūra, Lietuvos 

ir pasaulio biologijos, chemijos ir fizikos mokslo istorija, ekologija, šiuolaikiniai technikos ir 

technologijos  pasiekimai. 

            Kontekstualumo principas.  

           Eksperimentės uţduotys galės būti papildytos uţduotimis iš miesto ir kaimo mokinių 

aplinkos. Gamtamoksliniu poţiūriu interpretuojamos mokiniams aktualios buitinės situacijos. 

Praktinėse uţduotyse atsispindės informacija, apimanti istorines ţinias, etnokultūros 

elementus, šiuolaikinės technikos pasiekimus, praktinius taikymus, naudingus patarimus. 

            Vaizdumo principas.  

            Vaizdumo principas įgyvendinamas derinant realų ir virtualų vaizdumą. Mokomoji 

medţiaga eksperimentams pateikiama pagal nuostatą: sintezė-analizė-sintezė. Tokiu 

mokomosios medţiagos projektavimu siekiama, kad mokiniai objektą iš pradţių suvoktų kaip 

visumą, vėliau išnagrinėtų jo komponentus ir vėl grįţtų prie objekto visumos. 

           Prieinamumo principas. 

           Mokiniai geriau suvokia nagrinėjamus reiškinius, dėsningumus, kai laikomasi 

nuostatos mokant eiti nuo ţinomo prie neţinomo, nuo lengvo prie sunkaus, nuo artimo prie 

tolimo, nuo paprasto prie sudėtingo. Todėl projektuojant uţduočių  turinį, atsiţvelgiama į tai, 

kokias ţinias mokiniai yra įgiję mokantis gamtamokslinių dalykų mokykloje. Numatytos 
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priemonės ir būdai kaip jas papildyti, atsiţvelgiant į naujus Bendrojo lavinimo vidurinės 

mokykjlos ugdymo programų reikalavimus.  

 

   

 

  9. Kvalifikacijos programos rengimo ir jos  vykdymo personalas 

Kvalifikacijos programos rengimo ir jos vykdymo personalas – aukštos kvalifikacijos 

Lietuvos edukologijos universiteto, Kauno Vytauto Didţiojo universiteto ir Šiaulių 

universiteto dėstytojai. Informacija apie kvalifikacijos programos rengimo ir jos vykdymo 

personalą pateikiama 4 lentelėje.  

4 lentelė. Kvalifikacijos programos rengimo ir ją vykdančio personalo sąrašas 

Vardas, pavardė 

Kvalifikacinis ar 

mokslo laipsnis, 

pareigos 

Numatomas 

dėstyti 

dalykas (modulis)
1
 

Mokslinės 

veiklos 

kryptis 

Profesinės veiklos 

(praktinio darbo) 

patirtis metais
2
 

 

1 2 3 4 5 

Kvalifikacijos tobulinimo programos parengimas (programos ir metodinių priemonių: mokytojo 

knygos ir laboratorinių  darbų aplankų  mokytojams parengimas) ir gamtos mokslų dalykų mokytojų 

mokymai pagal parengtą programą 

 

Alfonsas Rimeika 
Docentas, dr. Programos rengimas fizika 26 

Palmira Pečiuliauskienė Profesorė, dr. Programos rengimas 
fizikos 

didaktika 
14 

Arvydas Kanapickas Docentas, dr. 
Programos rengimas 

fizika 16 
Mokytojų mokymai 

Violeta Šlekienė Docentė, dr. 
Programos rengimas fizikos 

didaktika 
20 

Mokytojų mokymai 

Irena Vitėnienė Docentė, dr. 
Programos rengimas 

chemija  16 
Mokytojų mokymai 

Loreta Ragulienė Docentė, dr. 
Programos rengimas fizikos 

didaktika 
16 

Mokytojų mokymai 

Ramutis Klimas Profesorius, dr. 
Programos rengimas 

biologija 10 
Mokytojų mokymai 

Jūratė Sitonytė Docentė, dr. 
Programos rengimas 

chemija 30 
Mokytojų mokymai 

 

Valdas Girdauskas 
Docentas, dr. Mokytojų mokymai fizika 27 

 

Asta Klimienė 
Profesorė, dr. Mokytojų mokymai biologija 10 

 

Agnė Mašalaitė 
Lektorė Mokytojų mokymai fizika 6 

 

Raimundas Ţaltauskas 
Docentas, dr. Programos rengimas fizika 17 

 Docentė, dr. Mokytojų mokymai chemija 13 
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1 2 3 4 5 

Zita Naučienė 

Audronė Gefenienė Docentė, dr. 
Programos rengimas 

chemija 14 
Mokytojų mokymai 

Regina Čekianienė Lektorė 
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