
 1 

 

GAMTAMOKSLINIŲ DALYKŲ PEDAGOGŲ EKSPERIMENTINĖS 

KOMPETENCIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS  

KONCEPCIJA 
 

Gamtamokslinių dalykų pedagogų eksperimentinės kompetencijos tobulinimo programos 

paskirtis, tikslas, rezultatas 

            Gamtamokslinių dalykų pedagogų eksperimentinės kompetencijos tobulinimo  programa 

(toliau – kvalifikacijos programa)  turėtų atliepti šiuolaikines  švietimo aktualijas – ugdymo 

paradigmų  kaitą ir atsiradusias technologines galimybes tobulinti gamtamokslinių dalykų 

edukacinę praktiką bendrojo ugdymo mokykloje.   

           Rengiamos Kvalifikacijos programos tikslas turėtų būti susijęs su  gamtamokslinių 

dalykų mokytojų eksperimentinės veiklos kompetencijos, pasireiškiančios naujais 

eksperimentinės veiklos gebėjimais, kildinamais iš eksperimentinės veiklos žinių ir vertybinių 

nuostatų bei technologinių galimybių, implikuojant į edukacinę praktiką naujus  

eksperimentinės veiklos modelius dalykinio ir tarpdalykinio turinio pagrindu, tobulinimu.   

    Programos tikslas turėtų implikuoti numatomą rezultatą, kurio turinį derėtų išskleisti 

atsižvelgiant į Dublino aprašus, Nacionalinės kvalifikacijų sandaros (2010), Europos 

kvalifikacijų sandaros (2008) šeštąjį lygmenį. Kvalifikacijos programos tikslas turėtų 

atitinkti bendruosius kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus pagal  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).  

            Mokytojų eksperimentinės veiklos kompetencijoje, atsižvelgiant į Dublino aprašus, 

turi būti išryškinami du sandai: žinios ir supratimas bei gebėjimai ir nuostatos. Programos 

turinys turi sudaryti galimybę mokytojams žinoti  ir suprasti: 

 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 (NOVA, GLX, spektrofotometro, įvairių 

jutiklių ir kt.) sudėtį, paskirtį, valdymo pagrindus; 

 kaip praktiškai taikyti tyrinėjimu grindžiamo mokymosi lygmenis; 

 realių ir virtualių eksperimentų realizavimo galimybes, naudojant naujas eksperimentinės 

veiklos priemones. 

          Baigę kvalifikacijos programą, mokytojai turėtų gebėti: 
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 pagrįsti gamtamokslinių tyrimų metodologiją, remiantis įvairiomis filosofinėmis, 

pedagoginėmis  nuostatomis, visuminiu požiūriu apibūdinti bendrąją eksperimentinės 

veiklos struktūrą;  

 taikyti aktyviuosius mokymosi metodus, organizuojant mokinių eksperimentinę 

veiklą; 

 apibūdinti naujų eksperimentinės veiklos  priemonių (NOVA, GLX, spektrofotometro, 

įvairių jutiklių ir kt.) sudėtį, paskirtį, valdymo pagrindus; 

 efektyviai organizuoti mokyklinius tiriamuosius darbus, taikant tyrinėjimu grindžiamo 

mokymosi lygmenis; 

 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 už 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. 

           Kvalifikacijos programa turi turėti aiškų teisinį pagrindimą. Rengiant 

kvalifikacijos programą reikėtų vadovautis  Bolonijos proceso (1999 m. birželio 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 Europiniai principais 

mokytojų kompetencijoms ir kvalifikacijoms
3
 (2005), Europos kvalifikacijų sandara (2008).  

Kvalifikacijos programos tikslai turi atitikti Europos ir Nacionalinėje kvalifikacijų 

sandaroje aprašytus kvalifikacinius reikalavimus. Programos rezultatai, kaip ir Europos 

kvalifikacijų sandaros VI lygmens kvalifikacijos, turėtų būti orientuojami įgyti naujausių 

mokymosi srities žinių, kuriomis grindžiamas tiek originalus mąstymas, tiek moksliniai 

tyrimai; orientuojami į  „gebėjimą, dirbti naujoviškai,<...> sprendžiant 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 už naujų profesinių žinių ir praktinės patirties 

kūrimą ir (arba) už 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: http://www.unideusto.org/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.unideusto.org/tuningeu
file:///D:/Aplanku%20projektas/Projekto%20vykdymas/Nuveikti%20darbai/www.etuce.homestead.com/%20News/June2005/principles_en.pdf
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Atsižvelgiant į Lietuvos Nacionalinės kvalifikacijų sandaros VI kvalifikacijų lygmens 

reikalavimus, šios kvalifikacijos programos rezultatai turėtų būti orientuojami į  

„savarankiškai atliekamą veiklą, <...> pasirenkant uždavinių atlikimo būdus ir organizuojant 

atitinkamų žmonių darbą iškeltiems uždaviniams pasiekti. Kvalifikacija apima gebėjimus 

planuoti veiklą, analizuoti, fiksuoti veiklos rezultatus, teikti ataskaitas“.  

 

Kvalifikacijos programos turinys 

                Kvalifikacijos programos turinį galėtų sudaryti septyni sandai: bendroji tyrimo 

metodologija, matematinis tyrimo duomenų apdorojimas, šiuolaikinė didaktika, naujos 

eksperimentinės veiklos priemonės, dalykiniai eksperimentai,  tarpdalykiniai eksperimentai, 

praktinis projektas. Šie sandai numatyti, atsižvelgiant į bendrąją ekperimento logiką. 

Eksperimentinio darbo kultūra implikuoja daug dedamųjų: filosofinius pažinimo pagrindus, 

bendrąją eksperimento sampratą, matematinius duomenų apdorojimo metodus, pasitelkiant 

kompiuterines programas, mokymosi organizavimo klausimus ir pačią tyrimo techniką.  

            Mokymosi ciklo pradžioje mokytojai turėtų būti supažindinami su filosofiniais 

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

apie pasaulio pažinumą, racionalizmo, empirizmo, pozityvizmo filosofija  Atskleidžiamas 

eksperimento vaidmuo moksliniame realybės pažinime, apibūdinama eksperimentinė sistema: 

eksperimentatorius, eksperimentinis veiksnys; eksperimentinio tyrimo objektas, 

eksperimentinė situacija. Mokytojai turėtų būti supažindinami su laboratorinių eksperimentų 

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

universitetų mokomosiose-mokslinėse laboratorijose, samprata, privalumais ir trūkumais.   

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

atlikimas priklauso nuo mokymosi paradigmų. Mokymosi ir sąveikos paradigma grindžiami 

eksperimentai reikalauja tinkamo mokytojų pasirengimo. Todėl į mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo turinį turėtų būti įtraukiamas sandas Šiuolaikinės didaktikos pagrindai.  Jį  

nagrinėdami mokytojai turės galimybę susipažinti  su tarpdisciplininiu (filosofinis, 

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

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

mokymosi paradigmos, nuo biheviorizmo prie kognityvizmo ir konstruktyvizmo. Turėtų būti 

analizuojamos naujos ugdymo technologijos (interaktyvus, refleksyvus, konstruktyvistinis ir 

kt. mokymasis), atskleidžiami esminiai šiuolaikinės didaktikos bruožai, sudaromos prielaidos 

gilintis į dalyko didaktikos problemas. Mokytojai turėtų būti supažindinami su naujais 

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

kompetencijų ugdymo prielaidomis, atliekant laboratorinius eksperimentus. Manome, kad 
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nagrinėjant sandą  Šiuolaikinė didaktika, turėtų būti  nagrinėjami įvairūs mokymosi 

organizavimo principai, o ypač išplėtojama tarpdalykinių ryšių principo  samprata. Turėtų 

būti gvildenami integracinių ryšių lygmenys: tarpdalykinė, vidinė, sociokultūrinė integracija. 

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

integracija. Rengiant tiriamųjų (laboratorinių) darbų aprašus mokytojams, turėtų būti 

išryškinti ir tyrinėjimu grindžiamo mokymosi lygmenys. 

            Tarpdalykiniai eksperimentai turėtų būti konstruojami bendrųjų programų pagrindu, 

atlikus išsamią bendrųjų programų turinio analizę, mokyklinių gamtamokslinių vadovėlių 

turinį. Atskaitos tašku  turėtų būti pasirenkami atskiri gamtamokslinių dalykų  skyriai. Jų 

pagrindu išskiriamos svarbiausios temos ir sąvokos, kurių pagrindu galima integruoti įvairių 

gamtamokslinių dalykų turinį. Tarpdalykinio pobūdžio sąvokų pagrindu suformuluojama 

tarpdalykinė problema, numatoma eksperimento tema, atsižvelgiant į gautų naujųjų priemonių 

galimybes.  

             Viena iš svarbiausių laboratorinio eksperimento dalių – tikslus matavimas bei gautojo 

rezultato apdorojimas ir įvertinimas. Tam skirtas  sandas Eksperimentinės veiklos rezultatų 

apdorojimas. Jame pagilinamos mokytojų žinios apie eksperimentinių (laboratorinių) darbų 

atlikimą, gautų duomenų matematinį apdorojimą ir pateikimą, matavimo paklaidų ir rezultatų 

įvertinimą. Pateikiama  pagalbinė medžiaga, reikalinga dirbant gamtos mokslų praktikume. 

Analizuojamos pagrindinės dydžių matavimo sąvokos; matavimų klasifikacija:  tiesioginiai 

matavimai, netiesioginiai matavimai; matavimų vienetai; tarptautinė vienetų sistema; 

dešimtainiai kartotiniai ir daliniai vienetai. Labai svarbi tyrimo duomenų apdorojimo dalis – 

taisyklingi apytiksliai skaičiavimai. Todėl pateikiamos skaičių apvalinimo taisyklės, 

matematinių skaičiavimų apvalinimo taisyklės. Ypatingas dėmesys skiriamas matavimų 

paklaidoms, jų klasifikacijai. Nagrinėjaimi konkrečių paklaidų skaičiavimo pavyzdžiai. 

Tobulėjant kompiuterinei technikai, vis didesnis dėmesys skiriamas kompiuteriniam duomenų 

apdorojimui. Supažindinama su  kompiuterinėmis duomenų apdorojimo programomis (Exel, 

Statistica, SPSS). Nemažiau svarbi eksperimento dalis – taisyklingas rezultatų pateikimas ir 

darbo apiforminimas. Todėl tinkamas dėmesys skiriamas eksperimentinių rezultatų 

užrašymui,  lentelių sudarymui ir jų pildymui, rezultatų grafiniam vaizdavimui bei darbo 

ataskaitos parengimui.   

 

 

Kvalifikacijos programos turinio planavimas 

              Sudarant eksperimentų (tiriamųjų darbų) sąrašą, būtina atsižvelgti į laiko sąnaudas, 

skirtas vienam eksperimentui. Tik žinant jas, galima planuoti numatomų eksperimentų 
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skaičių. Be to, sudarant numatomų eksperimentų sąrašą, reikia atsižvelgti ir į bendrųjų 

programų turinį. Pagal kiekvienos klasės (9-12 klasė) programą turėtų būti numatomas 

panašus eksperimentų skaičius. Per gamtamokslinių dalykų mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo laiką numatomų atlikti eksperimentų skaičius ir jų tematika turėtų būti planuojama 

susiejant visus komponentus: laiko sąnaudas, skirtas vienam eksperimentui ir bendrųjų 

programų turinį (1 lentelė).  

              Sudarant kvalifikacijos tobulinimo programos turinį, būtina atsižvelgti į mokytojų 

eksperimentinės veiklos kompetencijų ugdymą (žinios, gebėjimai, vertybinės nuostatos). 

Todėl fizikos, chemijos, biologijos dalykinių eksperimentų tematikos planavimo lentelės bus 

papildomos skiltimi „mokytojų eksperimentinės veiklos kompetencijos“. Tais pačiais 

principais vadovaujantis sudaromos ir tarpdalykinių eksperimentų planavimo lentelės (2 

lentelė).  

1 lentelė. Fizikos, chemijos, biologijos dalykinių eksperimentų tematikos planavimo 

lentelė (žiūr. Programoje 2 lentelė) 

 

Klasė Tiriamojo (laboratorinio) darbo 

pavadinimas  

Laiko 

sąnaudos 

(akad. 

val.) 

Mokytojų eksperimentinės 

veiklos kompetencijos 

9-12 1   

2  

3  

9-12 1   

2  

3  

 

 

2 lentelė. Tarpdalykinių eksperimentų planavimo lentelė 

 

Klasė Tiriamojo (laboratorinio) 

darbo pavadinimas  

Laiko sąnaudos 

(akad. val.) 

Mokytojų eksperimentinės 

veiklos kompetencijos 

9-12 1   

2  

3  

9-12 1   

2  

3  

 

 

Kvalifikacijos tobulinimo programos turinyje turėtų atsispindėti jos turinio ir 

mokytojų eksperimentinės veiklos kompetencijų sąsajos, praktiniams užsiėmimams ir 

savarankiškam darbui skirtas laikas. Šios sąsajos bus geriau atskleistos  kvalifikacijos 
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programos turinio pateikime (žiūr. Programa 2 lentelė)  žemiau pateiktos lentelės forma 

(3lentelė). 

3 lentelė. Kvalifikacijos tobulinimo programos turinys 

Nr. 

 

Temos Teorinė 

dalis 

(val.) 

Praktinė 

dalis 

(val.) 

Ugdomos kompetencijos / 

gebėjimai 

I. Bendroji  tyrimų metodologija  

1. Temos struktūra grindžiama 

mokslinio tyrimo logika. Aptariami 

pagrindiniai mokslinio tyrimo 

principai ir sąvokos: bendrieji 

tyrimo uždaviniai ir jų realizavimo 

prielaidos, tyrimo objektas ir 

mokslinio pažinimo 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) pažinimo būdus ir 

formas; 3) susijusi su tyrimo 

metodais ir technika.  

Nagrinėjami filosofiniai mokslinių 

tyrimų pagrindai: Demokrito, 

Platono, Aristotelio pažinimo 

proceso samprata. Pažinimas 

grindžiamas 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, grindžiami tyrimų 

metu įgytomis ir (arba) praktinės 

patirties žiniomis ir atliekami 

siekiant sukurti naujas medžiagas, 

gaminius ir įtaisus.  

Eksperimentinė sistema 

( eksperimentatorius, 

eksperimentinis veiksnys, 

eksperimentinio tyrimo objektas, 

eksperimentinė situacija). 

 Laboratorinių, tiriamojo pobūdžio, 

eksperimentų samprata, privalumai, 

 

      1 

 

        
Žinos 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 požiūriu 

apibūdinti bendrąją 

eksperimentinės 

veiklos struktūrą.  
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trūkumai.  Lauko tiriamasis 

eksperimentas . 

Pagal 3 lentelę pateikiamas visų programos skyrių turinys: bendrosios tyrimų 

metodologijos, šiuolaikinės didaktikos,  eksperimentinės veiklos rezultatų  apdorojimo, 

susipažinimo su naujomis eksperimentinės veiklos priemonėmis, dalykinių eksperimentų 

(fizikos, chemijos, biologijos mokytojams), tarpdalykinių eksperimentų, praktinio projekto.  

 

Mokymosi organizavimas 

Programą galėtų sudaryti dvi dalys: teorinė ir praktinė. Teoriniams eksperimentinės 

veiklos pagrindams galima skirti 7 val. Praktinei daliai – 53 val. Praktinė dalis galėtų būti 

skirstoma į du poaibius: dalykiniai eksperimentai ir tarpdalykiniai eksperimentai. 

 

         Programos sandai ir skiriamas laikas 

 

    Pirmojo programos ciklo sandų turinys  ir jam skiriamas laikas turėtų būti toks: 

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 technika ir metodika. (18 val.). 

6. Savarankiškas eksperimentinės veiklos projektinis darbas – 5 val. 

 

     Pirmasis mokymų ciklas turėtų būti baigiamas praktiniu projektu. Jį galėtų sudaryti dvi 

užduotys. Pirmoji užduotis – inovatyvaus gamtamokslinių dalykų mokymosi metodo 

pateikimu. Mokytojai, dirbdami grupėje, (naujų eksperimentinių priemonių pagrindu) 

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

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

kompetencijas.  

 

Antrąjį programos ciklą galėtų sudaryti  du sandai: 
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1. Eksperimentinės veiklos kompetencijų ugdymas modernių technologijų pagrindu: 

dalykinių eksperimentų technika ir metodika. (15 val.)  

2. Eksperimentinės veiklos kompetencijų ugdymas modernių technologijų pagrindu: 

tarpdalykinių eksperimentų technika ir metodika. (10 val.)  

  

Antrasis mokymų ciklas turėtų baigtis praktiniu projektu (5 val.) – tarpdalykinio turinio 

užduoties kūrimu. Mokytojai, dirbdami grupėje, turėtų sukurti ir aprašyti  tarpdalykinio 

turinio užduotį – tiriamąjį eksperimentą.  

         Programos įgyvendinimo principai išplaukia iš šiuolaikinio ugdymo paradigmų:  

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

vaizdumo. 

Mokymosi organizavimo principai 

                 Pagrindiniai mokymosi organizavimo principai turėtų išplaukti iš šiuolaikinio 

ugdymo paradigmų:  konstruktyvizmo, kognityvizmo, humanizmo. 

            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 turėtų būti  laiduojamas šiomis kryptimis: 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 pobūdžio 

eksperimentinius darbus. 

             Tarpdalykinius ryšius numatoma plėtoti su šiais mokomaisiais dalykais: fizika, 

chemija, biologija,  matematika. Ryšiai su matematika aktualūs nagrinėjant mechanikos 

skyrių: vektoriniai dydžiai, vektorių projekcijos, trigonometrinės funkcijos. 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. 

                       Kontekstualumo principas. Eksperimentus turėtų papildyti užduotys iš miesto ir 

kaimo mokinių aplinkos. Taip pat numatoma gamtamoklsiniu požiūriu interpretuoti 

mokiniams aktualias buitines situacijas. Užduotyse turėtų atsispindėti informacija, apimanti 

istorines žinias, etnokultūros elementus, šiuolaikinės technikos pasiekimus, praktinius 

taikymus, naudingus patarimus. 
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            Vaizdumo principas. Vaizdumo principas bus laiduojamas derinant realų ir virtualų 

vaizdumą. Mokomoji medžiaga eksperimentams turėtų būti pateikiama pagal nuostatą: 

sintezė-analizė-sintezė. Tokiu mokomosios medžiagos projektavimu siekiama, kad mokiniai 

objektą iš pradžių suvoktų kaip visumą, vėliau išnagrinėtų jo komponentus ir vėl grįžtų prie 

objekto visumos. 

           Prieinamumo principas. mokiniai geriau suvokia nagrinėjamus reiškinius, 

dėsningumus, kai laikomasi nuostatos mokant eiti nuo žinomo prie nežinomo, nuo lengvo prie 

sunkaus, nuo artimo prie tolimo, nuo paprasto prie sudėtingo. Šios nuostatos ir bus laikomasi 

sudarant fizikos vadovėlį. Todėl projektuojant užduočių  turinį, bus atsižvelgta į tai, kokias 

žinias mokiniai yra įgiję mokantis gamtamokslinių dalykų mokykloje. Numatytos priemonės 

ir būdai kaip jas papildyti, atsižvelgiant į naujus Bendrųjų mokymo programų reikalavimus.  

           Tiriamųjų (laboratorinių) darbų turinys turi būti parinktas taip, kad jis laiduotų daug 

edukacinių funkcijų: 

 padėti kurti vertybinių nuostatų sistemą (pilietinis, kultūrinis, tautinis tapatumas); 

 ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas; 

 organizuoti tyrinėjimu grindžiamą mokymą ir mokymąsi, individualųjį ir grupinį 

mokymąsi; 

 teikti būtiną mokymuisi medžiagą. Jame pateikta atrinkta, susisteminta, pritaikyta 

medžiaga, kuri užtikrina būtinos žinių bazės sukūrimą. 


