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GAMTAMOKSLINIŲ DALYKŲ MOKYTOJO KNYGOS IX- XII KLASEI 

KONCEPCIJA 
 

I. Bendrosios nuostatos 
 

Naujai rengiama gamtamokslinių dalykų  mokytojo knyga (toliau – mokytojo knyga) IX-XII 

klasei savo turiniu atitiks Lietuvos bendrojo ugdymo  mokyklų Bendrąsias programas ir ugdymo 

planus. Knygoje numatyta aprašyti gamtamokslinių dalykų mokymosi organizavimo sistemą, 

eksperimentinės veiklos ir tarpdalykinių ryšių pagrindu. 

 

II. Knygos struktūra 

 

    Gamtamokslinių dalykų mokytojo knygą sudarys trys dalys: mokytojo knyga fizikos mokytojui, 

mokytojo knyga biologijos mokytojui, mokytojo knyga  chemijos mokytojui.  

     Mokytojo knygos struktūra ir turinys išplaukia iš mokytoj knygos paskirties – ugdyti IX- XII 

klasės mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas modernios eksperimentinės veiklos ir 

tarpdalykinių ryšių pagrindu.  Eksperimentinė veikla ir tarpdalykiniai ryšiai yra mokymosi 

organizavimo principai, kurie įgyvendinami dalykinio ir sociokultūrinio turinio, apibrėţto 

bendrosios programose, pagrindu. Rengiama mokytojo knyga yra visiškai nauja ir neturinti analogų 

tiek Lietuvoje, tiek uţsienio šalių mokymo organizavimo praktikoje, nes ji laiduos visiškai naują 

gamtamokslinių dalykų mokymosi modelį. Jo esmę sudarys neintegruotas gamtamokslinių dalykų 

mokymasis su stipriai išreikštais tarpdalykiniais ryšiais eksperimentinės veiklos pagrindu. 

     Mokytojo knygą fizikos, chemijos, biologijos mokytojui sudarys bendri ir dalykinio turinio 

skyriai. 

     Numatoma ši bendrųjų skyrių tematika:  

 Įvadas 

 Bendrųjų ir dalykinių kompetencijų samprata 

 Mokymosi metodai kaip mokinių bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymo veiksnys 

 Tyrinėjimu grindţiamas mokymasis 

 Eksperimentinė veikla-gamtamokslinių dalykų mokymosi pagrindas 

 Tarpdalykinių ryšių paieška gamtamokslinių dalykų turinyje 

 Tarpdalykiniai eksperimentai 
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     Mokytojo knygose numatoma įtraukti po vieną skyrių dalykinės tematikos: fizikos mokytojo 

knygoje – fizikos eksperimentai, biologijos mokytojo – biologijos eksperimentai, chemijos 

mokytojo- chemijos eksperimentai. 

     Mokytojo knygos skyrių struktūra numatoma dvejopo pobūdţio, atsiţvelgiant į jų pobūdį: 

teoriniai, praktiniai.  Teoriniai skyriai:    

 Bendrųjų ir dalykinių kompetencijų samprata 

 Mokymosi metodai kaip mokinių bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymo veiksnys 

 Tyrinėjimu grindţiamas mokymasis 

 Eksperimentinė veikla-gamtamokslinių dalykų mokymosi pagrindas 

Šie skyriai susidės iš teorinio pobūdţio temų ir praktinių uţduočių, klausimų. Kiekvienos temos 

pradţioje numatoma pateikti svarbiausias temos sąvokas. 

 

Praktinio pobūdţio skyriai: 

 Tarpdalykinių ryšių paieška gamtamokslinių dalykų turinyje 

 Tarpdalykiniai eksperimentai 

 Dalykiniai (fizikos, chemijos, biologijos) eksperimentai 

Šių skyrių temos susidės iš trijų dalių: 1) teorinė temos apţvalga, 2) praktiniai temos 

įgyvendinimo modeliai, 3) uţduočių sąsiuvinio naudojimo patarimai.  

Mokytojo knygos pabaigoje bus pateiktos informacinės priemonės, padedančios orientuotis 

informacijos paieškoje: turinys, rodyklės, šaltiniai, literatūros sąrašai. 

 

III.  Mokytojo knygos turinys 
 

3.1. Įvadas 
 

Įvade aptariama mokytojo knygos paskirtis, struktūra, pateikiami patarimai kaip naudoti 

mokytojo knygą planuojant ugdymo procesą, kaip ją naudoti gamtamoklsinių dalykų (fizikos, 

chemijos, biologijos) pamokose.  

 

3.2. Bendrųjų ir dalykinių kompetencijų samprata 
 

Šiame knygos skyriuje aptariami kūrybinės visuomenės bruoţai. Kūrybinei visuomenei 

būdingas sudėtingumas, dinamiškumas,  sparti technologijų paţanga. Ji skatina naujos socialinės 

grupės – kūrybinės klasės atsiradimą. Todėl kūrybingumo ugdymas svarbus tiek mokykloje, tiek 

vėlesnėse studijose.  Jis turi paliesti visas veiklos sritis bendro lavinimo mokykloje: ugdymo turinio 
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planavimą ir projektavimą, programų kūrimą; mokymo proceso valdymą; efektyvių edukacinių 

technologijų kūrimą.  

Mokytojo knygoje turėtų būti išryškinama bendrųjų kompetencijų svarba kūrybinėje 

visuomenėje, paaiškinta buitinė, mokslinė kompetencijos samprata. Turėtų būti atskleistas 

kvalifikacijos, kompetencijos, kompetentingumo santykis.  

Mokytojo knygoje reikėtų paaiškinti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų panašumus, 

tarpusavio priklausomybę.  Dalykinės  kompetencijos - tai ţinių, gebėjimų, įgūdţių ir vertybinių 

nuostatų integrali  visuma,  lemianti sėkmingą veiklą konkrečioje ugdymo turinio srityje. 

Bendrosios kompetencijos – lemia sėkmingą veiklą įvairiose sferose.  

Šiame knygos skyriuje reikėtų trumpai detalizuoti atskiras bendrąsias kompetencijas: 

mokėjimo mokytis, paţinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo, asmeninę, socialinę, komunikavimo. 

Turėtų būti pateikiami pavyzdţiai, kaip šios kompetencijos turėtų būti ugdomos dalykinio, 

tarpdalykinio turinio pagrindu, eksperimentinėje veikloje. 

Atskiros bendrosios kompetencijos galėtų būti aprašomos tokiu nuoseklumu: 

 kompetencijos apibrėţtis 

 kompetencijos turinys 

 kompetencijos ugdymo modeliai. 

 

3.3. Mokymosi metodai kaip mokinių bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymo 

veiksnys 

 

Mokytoj knygoje reikėtų pateikti mokymo ir mokymosi metodų sampratas, aptarti jų 

klasifikacijas, metodų pasirinkimo kriterijus. Reikėtų atskleisti aktyviųjų mokymosi metodų 

metodologinius pagrindus: konstruktyvizmas, sąveikos paradigma, humanizmas.  

Mokytojo knygoje reikėtų aprašyti keletą aktyviųjų mokymosi metodų strategijų. 

Tinkamas metodas - Prioritetų nustatymas iš faktų piramidžių. Jo  esmė – mokymas analizuoti 

vadovėlio turinį, sudarant faktų piramides (faktai, susisteminti faktai, išvados, apibendrinimai).  

Grafinio analogijos atvaizdavimo metodas padeda susieti naują informaciją su jau ţinomomis 

sąvokomis. Tai strategija suteikianti mokiniams vaizdinę struktūrą, padedanti analizuoti 

pagrindinius analogijos sakinius. Šis metodas galėtų papildyti kiekvieną eksperimentą tiek 

dalykinį, tiek tarpdalykinį. Ypač šis metodas tinkamas tarpdalykiniams eksperimentams. 

Eksperimentus galėtų papildyti dar vienas metodas – Idėjų kūrimas remiantis turimomis 

žiniomis. Jis padeda suprasti naują medţiagą, atsiţvelgiant į tai, ką mokiniai ţino, susieja su tuo, 

ko bus mokomasi.  
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Dalykinius eksperimentus galėtų papildyti Sąvokos ir apibrėžimo schemos metodas.  Tai 

metodas, padedantis mokiniams suprasti naujas sąvokas. Sąvokos ir apibrėţimo schemos  - 

pagrindinės struktūros, sutelkiančios mokinių dėmesį į svarbiausius apibrėţimo dėmenis: klasę, 

kategoriją, ypatybes, charakteristikas, iliustracijas, pavyzdţius.  

Mokinių kritinį mąstymą galėtų padėti ugdyti Nuodugnaus klausinėjimo metodas. 

Mokant ir mokantis klausimas kodėl yra svarbiausias, tačiau vis maţiau mokinių mokykloje 

kelia šį klausimą. Nuodugnaus klausinėjimo metodas supaţindina mokinius su formule, 

padedančia atsakyti į klausimą kodėl.  

Mokytojo knygoje galėtų būti paminėtas ir Frayerio metodas, kuris padeda suprasti 

naujų sąvokų prasmę, atskirti ypatybes, vizualiai atskirti galinčius sąvoką  reprezentuoti dalykus 

nuo  dalykų, kuriems stinga kai kurių sąvokos poţymių.  

Mokantis gamtamokslinių dalykų svarbus Kryptingo įsivaizdavimo metodas. Jeigu 

mokiniams padedama įsivaizduoti, tekstas tarsi atgyja, tampa prasmingesnis. Šį metodą galima 

taikyti norint parengti mokinius skaityti tekstą arba padėti jį geriau suprasti perskaičius. 

Kryptingas įsivaizdavimas išryškina aktyvios mokinių vaizduotės svarbą. Vaidmenų ţaidimai, 

įsivaizdavimas ir fantazavimas – natūralūs vaikų ţaidimo elementai, padedantys įsivaizduoti 

reiškinius, vykstančius gamtoje. 

 

3.4. Tyrinėjimu grindžiamas mokymasis 

 

Mokytojo knygoje turi būti atskleisti teoriniai tyrinėjimo pagrindai. Tyrinėjimu grindţiamas 

mokymasis yra vienas iš konstruktyvizmo taikymo edukacinėje praktikoje variantų. 

Konstruktyvizmo poţiūriu ţinios nėra galutinės, nekintamos ir tokios, kurias galima perteikti. 

Ţinojimas iš dalies yra asmeniškas (subjektyvus), o reikšmę konstruoja pats mokinys, remdamasis 

savo patirtimi. Mokytojo knygoje reiktų akcentuoti, kad mokymasis suprantamas kaip interaktyvus, 

dinamiškas ieškojimo procesas, kuriame tyrinėjant bei sąveikaujant su aplinka gimsta naujas 

supratimas apie save patį ir supantį pasaulį. P.A. Kirschner, J. Sweller, R.E. Clark (2006) pastebi, 

kad konstruktyvizmu grindţiamos mokymo organizavimo metodikos edukologinėje literatūroje 

vadinamos įvairiai:  

 Atradimais grindţiamas mokymasis (Discovery learning) (Anthony, 1973; Bruner, 1961);  

 Problemų sprendimu grindţiamas mokymasis (Problem-based learning) (PBL; Barrows & 

Tamblyn, 1980; Schmidt, 1983); 

 Tyrinėjimu grindţiamas mokymasis (Inquiry learning) (Papert,1980; Rutherford, 1964),  
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 Eksperimentais  grindţiamas mokymasis (Experiential learning) (Boud, Keogh, & Walker, 

1985; Kolb & Fry, 1975),  

 Konstruktyvizmu grindţiamas mokymasis (Constructivist learning) (Jonassen, 1991; Steffe 

& Gale,1995). 

      Mokytojo knygoje reikėtų aprašyti  šiuos mokymosi modelius, pateikiant praktinių pavyzdţių, 

ypač išplėtojant problemų sprendimu grindţiamą mokymąsi.  Problemų sprendimo gebėjimai yra 

svarbus bendrųjų kompetencijų (paţinimo, mokėjimo mokytis, iniciatyvumo ir kūrybingumo, 

asmeninės, socialinės, komunikavimo) komponenetas.  Jie gali būti sėkmingai ugdomi 

tarpdalykinio turinio pagrindu (PISA, 2003; Seçkin, & Gözütok, 2010; Barnes, 2011).  Manoma, 

kad mokant gamtamokslinių dalykų problemų sprendimą geriausiai laiduoja eksperimentais 

grindţiamas mokymas (Hubbard, 2001, Pierce, 2008). Toks mokymas gali būti realizuojamas 

taikant įvairias strategijas, metodus, turinį (Moskovitz & Kellog, 2011). Problemines mokymosi 

situacijas galima sukurti remiantis integruotu turiniu. Kiekvienoje tarpdalykinio pobūdţio 

mokomojoje situacijoje mokiniams tenka perkelti ţinias iš vieno dalyko į kitą (horizontalus 

perkėlimas). Tuomet tenka įveikti psichologinės inercijos sąlygojamus prieštaravimus tarp savo 

prigimtimi dalykinių ţinių ir jų tarpdalykinio panaudojimo naujose mokymo situacijose. Vieno 

dalyko ţinių perkėlimas į kito dalyko turinio mokomąją situaciją, suteikia toms ţinioms naujumo 

pobūdį, sudaro problemines situacijas, skatina spręsti problemas, kūrybiškai mąstyti, ieškoti 

informacijos (Frensch, & Funke, 1995; Kirschner, Sweller & Clark, 2006).  

Mokytoje knygoje reikėtų apţvelgti teisinius tarpdalykinio ugdymo veiksnius. Lietuvoje 

švietimo politikos lygmeniu, nuolat diskutuojama, kaip mokyti gamtos mokslų, nes juos sieja 

bendrų sąvokų bei sampratų, metodologinių principų, bendrų praktinių problemų sprendimų 

jungtys. Integruotas mokymas, tarpdalykiniai ryšiai akcentuojami ugdymo tobulinimui skirtuose 

dokumentuose: Lietuvos švietimo koncepcijoje (1992),  Pradinės ir pagrindinės mokyklos 

bendrosios programos (2008) Vidurinės mokyklos bendrosios programos (2011), Valstybinės 

švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatos ir jos įgyvendinimo programoje, Bendrojo lavinimo 

ugdymo turinio formavimo, įgyvendinimo, vertinimo ir atnaujinimo strategijoje (2006). Šalyje 

vykdomi ES SF projektai, susiję su mokymo turinio tobulinimu.Vykdant projektą Ugdymo turinio 

IKT pagrindu kūrimas ir diegimas remiantis integruoto gamtos mokslų kurso 5-6 klasės mokiniams 

pavyzdžiu (2006-2008) buvo sukurta atvira virtuali integruoto turinio mokymosi aplinka
1
, skirta 5-6 

klasių mokiniams. Šiuo metu šalyje vykdomas projektas Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-

                                                           
1
 Interaktyvus, prieiga per internetą adresu: http://mkp.emokykla.lt/gamta5-6/ 

 

http://mkp.emokykla.lt/gamta5-6/
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8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas
2
. Jis ypač  akcentuoja mokinių bendrųjų kompetencijų 

ugdymą. 

 

 

    3.5. Eksperimentinė veikla-gamtamokslinių dalykų mokymosi pagrindas 

 

Mokytojo knygoje turėtų būti aptariami filosofiniai paţinimo pagrindai (Aristotelio, Dekarto, 

Platono, Bekono, I. Niutono, R.Dekarto idėjos apie pasaulio paţinumą), racionalizmo, empirizmo, 

pozityvizmo filosofija.  Atskleidţiamas eksperimento vaidmuo moksliniame realybės paţinime, 

apibūdinama eksperimentinės sistema (eksperimentatorius, eksperimentinis veiksnys; 

eksperimentinio tyrimo objektas, eksperimentinė situacija). Mokytojai turėtų būti supaţindinami su 

trimis mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos tipais: 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. Galiausiai, mokytojo knygoje turėtų būti pateikiama laboratorinių 

eksperimentų samprata, privalumai, trūkumai, nagrinėjami laboratorinio eksperimento eiga, 

duomenų apdorojimo būdai, mokytojai turėtų būti supaţindinami su matematinės statistikos 

pagrindais, kai duomenys išreikšti santykių skale.    

 

3.6. Tarpdalykinių ryšių paieška gamtamokslinių dalykų turinyje 

 

Mokytojo knygoje turėtų būti aprašytos vidinių ir tarpdalykinių ryšių paieškų 

metodikos. Gali būti aprašyta Minčių žemėlapio metodika. Ţemėlapis – tai grafinis 

atvaizdavimas. Jo paskirtis – nurodyti kelią į vietą, kurią norima pasiekti. Jis padeda suprasti, 

kaip nagrinėjama informacija yra susijusi su platesniu kontekstu. Ţemėlapis – vaizdinė svarbių 

sąvokų ryšių raiška. Fizikos mokytojo knygoje bazinėmis ţemėlapio sąvokomis galėtų būti 

fizikos sąvokos, chemijos mokytoj knygoje – chemijos sąvokos, biologijos mokytojo knygoje – 

biologijos sąvokos.  Kitaip tariant, tuos pačius ryšius tarp sąvokų galima skirtingai pavaizduoti 

pasirinkus bazinę sąvoką.  Tokiu atveju mokiniams bus sudaryta galimybė susipaţinti su 

įvairiais tų pačių sąvokų modeliais, numatyti galimas jų slinktis.  

Kita metodika, tinkama vidinių, ar tarpdalykinių ryšių paieškai – Lygių žymėjimas. Ši 

metodika yra panaši į Minčių žemėlapį. Skirtumas yra tas, kad numatomi sąvokų lygmenys 

                                                           
2
 Interaktyvus, prieiga per internetą adresu: http://www.upc.smm.lt/projektai/koncentras/ 

 

http://www.upc.smm.lt/projektai/koncentras/
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pagal jų turinio platumą ir gilumą. Mokiniai būtų mokomi skirstyti informaciją į grupes ir 

nustatyti faktų tarpusavio ryšius.  

  Tarpdalykiniai ryšiai gali būti realizuojami taikant Probleminės situacijos metodą. 

Probleminės situacijos gali būti sukuriamos dalykinį (pavyzdţiui fizikos) turinį perkeliant į kitą 

kontekstą (pavyzdţiui, biologijos). Mokytojo knygoje galėtų būti aprašyti probelminių situacijų 

pavyzdţiai. 

Vidiniams ir tarpdalykiniams ryšiams atskleisti tinkamas Struktūuotų užrašų metodas.  

Tai strategija, kuri padeda mokiniams uţsirašyti, kas jiems bus naudinga mokantis. Informacijai 

atvaizduoti pasitelkiamos veiksmingos grafinės schemos. Iš langelių, apskritimų, rodyklių ir 

kitokių vaizdinių priemonių kuriama schema, kuri išryškina konkrečią teksto struktūrą. 

Struktūra gali būti išreiškiama šiais komponentais: prieţastys ir padariniai, panašumai ir 

skirtumai, problema, jos prieţastys, galimi sprendimo būdai ir pan. 

Kuriant tarpdalykinių ryšių modelius, patartina  laikytis šio nuoseklumo: 

• susipažinti su kitų dalykų mokymo turiniu, programomis ir teminiais planais; 

• išsirinkti temas, kurių turinį būtų galima integruoti; 

• pasitikslinti pasirinktų temų sąvokas, dėsnius, kurie padėtų integruoti pasirinktų dalykų turinį; 

• numatyti, kaip ir kiek kitu dalykų sąvokų turinį galima papildyti  konkretaus  reiškinio 

nagrinėjimu; 

• panaudoti per kitų  dalykų pamokas naudojamus vaizdinius, sąvokas, reiškinių  aprašymo būdus 

išlaikant integruoto ir dalykinio mokymo  ribą; 

• atrinkti ir panaudoti atitinkamus, su nagrinėjamu reiškiniu labiausiai susijusius integruojamųjų 

ugdymo programų skyrius; 

• kaupti ir naudoti pamokose informaciją apie mokslo pasiekimus. Sudaryti elektroninę 

informacijos apie naujausius mokslo, susijusio su dėstomu dalyku, kartoteką. Jos pagrindu numatyti 

galimus sociokultūrinės integracijos ryšius. 

 

3.7. Tarpdalykiniai eksperimentai 

 

Tarpdalykinių   eksperimentų turinys turėtų būti kuriamas tik atlikus detalią fizikos, 

chemijos, biologijos programų ir vadovėlių turinio analizę. Galima remtis ankstesnio skyriaus 

(pagal koncepciją 3.6)   rezultatais: Minčių žemėlapio, Lygių žemėlapio ir kitų metodų taikymo 

rezultatais.  Ţemiau pateikiama medţiaga, kurios pagrindu galėtų būti kuriami tarpdalykiniai 

eksperimentai. 

1. Tankis: fizikinis dydis, ar medžiagos savybė? 
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 Tankio sąvoka nagrinėjama „Fizikinių dydžių“ skyrelyje. Per fizikos pamokas tankis 

apibrėţiamas kaip vienetinio tūrio medţiagos masė. Per chemijos pamokas tankis nagrinėjamas tik 

po metų (8 klasėje) ir jis apibrėţiamas kitaip: kiekvienos medţiagos masės ir jos tūrio santykis yra 

pastovus dydis ir vadinamas tankiu. Skiriasi matavimo vienetų naudojimas. Fizikoje – kg/m
3
, 

chemijoje – g/cm
3
.  

Skiriasi prieiga prie tankio sąvokos per fizikos ir chemijos pamokas. Per fizikos pamokas tankis 

apibrėţiamas kaip vienas iš fizikinių dydţių, o per chemijos pamokas – kaip viena iš medţiagos 

savybių. Chemijos vadovėlyje tankio temoje išvardijamos ir kitos fizikinės medţiagų savybės – 

agregatinė būsena, spalva, blizgesys, kvapas, skonis, kietumas, elektrinis ir šilumos laidumas, 

lydymosi ir virimo temperatūra, tankis. 

 

2. Kuo panašus diodo veikimas į osmoso reiškinį ?  

Difuzijos sąvoka fizikos ir chemijos vadovėlyje apibrėţiama skirtingai. Osmoso sąvoka 

fizikos kurse nevartojama. Difuzijos reiškinys per fizikos pamokas dar nagrinėjamas 11 klasėje. 

Osmoso reiškinį, kuris nagrinėjamas per biologijos pamokas, galima palyginti su diodo 

veikimu. Diodas elektros srovę praleidţia tik viena kryptimi. Galima palyginti su puslaidininkių pn 

sandūroje vykstančiais reiškiniais. 

Biologijos vadovėlyje (7 klasė), nagrinėjant difuzijos reiškinį, pateikiami bandymai su 

daţais, rašalu. Difuzija apibrėţiama kitaip nei fizikos vadovėlyje, ir daugiausiai dėmesio skiriama 

difuzijos reiškiniui gamtoje paaiškinti. Vadinasi, labai išryškintas taikomasis difuzijos reiškinio 

aspektas. Difuzija ląstelėse: difuzijos būdu deguonis patenka į ląstelę, o anglies dioksidas 

pašalinamas iš jos. Difuzija plaučiuose: deguonis skverbiasi iš plaučių į kraują, anglies dioksidas – 

iš kraujo į plaučius. Difuzijos būdu maisto medţiagos patenka į ląsteles, ląstelės aprūpinamos 

deguonimi, o iš jų šalinamas anglies dioksidas. Dėl osmoso vanduo organizmuose juda iš ląstelės į 

ląstelę, iš dirvoţemio į augalo šaknies ląsteles. 

 

3. Kreivaeigio judėjimo mechanika bičių šokiuose 

Kreivaeigio judėjimo mechaniką galima papildyti biologijos pavyzdţiais. Galima priminti 

bičių judėjimo trajektorijas, kuriomis šoka bitės: šokis ratu reiškia, kad ţiedai yra arti avilio, 

aštuoniukė rodo, kad ţiedai yra tolėliau.  
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3.8. Dalykiniai eksperimentai 

 

 

  

 
 

IV.  Mokytojo knygos rengimo principai 
 

 Pagrindiniai principai yra šie: integralumo ir sistemingumo, kontekstualumo, prasmingumo, 

prieinamumo, aiškumo, vaizdumo. 

 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 vadovėlyje bus laiduojamas šiomis kryptimis: vidine, tarpdalykine ir 

sociokultūrine integracija.  Vidinę integraciją numatoma laiduoti skyrelių viduje, naudojant 

palyginamąsias lenteles, klasifikacines schemas. Platesni vidiniai integraciniai ryšiai bus atskleisti 

baigus nagrinėti atskirus fizikos skyrius, panaudojant minėtas integracinių ryšių raiškos formas. 

 Tarpdalykinius ryšius numatoma plėtoti su šiais mokomaisiais dalykais: matematika, 

chemija, biologija, informacinėmis technologijomis ir fizine geografija.  Fizikos ir  biologijos 

tarpdalykinis ryšys ypač aktualus nagrinėjant geometrinės optikos bei radioaktyvumo klausimus. 

Ryšys su informacinėmis technologijomis grindţiamas  naujausiais fizikos mokslo pasiekimais 

medţiagotyroje, tiesiogiai  lemiančiais spartų  informacinių technologijų vystymąsi. Sociokultūrinę 

integraciją numatoma laiduoti šiomis kryptimis: etnokultūra, Lietuvos ir pasaulio fizikos mokslo 

istorija, ekologija, šiuolaikiniai technikos pasiekimai. 

 Kontekstualumo principas. Mokytojo knygoje turėtų būti  pateikiami pavyzdţiai iš miesto 

ir kaimo mokinių aplinkos. Taip pat numatoma fizikiniu poţiūriu interpretuoti mokiniams aktualias 

buitines situacijas. Svarbu akcentuoti  informaciją, apimančią istorines ţinias, etnokultūros 

elementus, šiuolaikinės technikos bei technologijos pasiekimai, jų praktinius taikymus, naudingus 

patarimus. 

 Vaizdumo principas. Vaizdumas padeda geriau suvokti nagrinėjamus reiškinius. Todėl 

mokytojo knygoje reikėtų aptarti modernių mokymosi priemonių teikiamą vaizdumą, iliustracijas, 

jas suderinti  su pateikiama mokomąja medţiaga.  
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Mokomoji medţiaga turėtų būti 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. 

 Aiškumo principas. Mokomoji medţiaga turėtų būti pateikiama glaustai, laikantis 

naujausių fizikos terminijos reikalavimų. Skaitomo teksto aiškumą turėtų padidinti poligrafinės 

priemonės: spalvos, šriftas, rėmeliais išryškinti svarbiausi mokymo turinio elementai: sąvokų 

apibrėţimai, dėsniai, formulės ir pan.  

 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. Šios nuostatos ir reikėtų laikytis sudarant mokytojo 

knygą. Todėl projektuojant kiekvienos naujos  temos  turinį, reikėtų atsiţvelgta į tai, kokias ţinias 

mokiniai yra įgiję mokantis fizikos pagrindinėje mokykloje. Numatyti priemones ir būdus kaip jas 

papildyti, atsiţvelgiant į naujus Bendrųjų programų reikalavimus.  

 

V.  Eksperimentinio turinio temų  rengimo principai 
 

Fizikos eksperimentai gali būti pateikiami tokiu nuoseklumu: 

1. Temos pavadinimas formuluojamas klausimo forma. 

2. Sąvokų ţinynas. Pagrindinės fizikos, chemijos, biologijos sąvokos, susiję su tema. 

3. Trumpas fizikinių, cheminių, biologinių reiškinių paaiškinimas. 

4. Eksperimento atlikimo paaiškinimas, pageidautina pateikti daugiau nei vieną atlikimo būdą. 

5. Paklaidų skaičiavimo paaiškinimas. 

6. Kontrolinės dalykinio ir tarpdalykinio turinio uţduotys. 
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