
 

BIOTECHNOLOGIJOS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA  
GAMTOS MOKSLŲ MOKYTOJAMS  

1. Teikėjas 

1.1. Teikėjo rekvizitai (kodas, 
adresas, pašto indeksas, telefonas, 
faksas, el.paštas, atsiskaitomoji 
sąskaita) 

Viešoji įstaiga „Nacionalinė moksleivių akademija“ 
Įm. kodas: 300628321 
Buveinės adresas: Gedimino pr. 9, 3 aukštas, NVO Avilys, 
LT-01103 Vilnius 
Registracijos adresas: Rimvydo g. 18 – 44,  
LT-50242 Kaunas 
Tel. numeris pasiteiravimui: +370 677 68899 
Sąskaitos numeris: LT13 7300 0100 9898 8225 
Internetinės svetainės adresas: www.nmakademija.lt 
El. pašto adresas: info@nmakademija.lt 

2. Programos pavadinimas, tipas (lygis) 

Biotechnologijos kvalifikacijos tobulinimo programa gamtos mokslų mokytojams 
Nacionalinio lygio programa. 

3. Programos rengėjas(-ai) 

dr. Jurga Turčinavičienė, Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto docentė, grupės vadovė 
dr. Vaida Šeputienė, Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto vyr. mokslo darbuotoja, 
dr. Eglė Mažeikė, ThermoFisher Scientific mokslo darbuotoja  
dr. Vitalijus Karabanovas, Vilniaus universiteto Onkologijos instituto mokslo darbuotojas  
Raimondas Šiukšta,  Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto doktorantas  
Vytautas Kulvietis, Vilniaus universiteto Onkologijos instituto doktorantas 
Miglė Tomkuvienė,  Vilniaus universiteto Biotechnologijos instituto jaunesnioji mokslo 
darbuotoja   
Jonita Stankevičiūtė, Vilniaus universiteto Biochemijos instituto tyrėja  
Julija Baniukevič, Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto doktorantė,  
Rasa Žemaitaitienė, Vilniaus licėjaus mokytoja ekspertė 

4. Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas) 

Šiuolaikinis gamtos mokslų ugdymas neatsiejamas nuo naujausių technologijų ir mokslo 
pasiekimų naudojimo. Sparčiai besivystantis gyvybės mokslų tyrimų sektorius suteikia naujas 
galimybes ir atsakomybę, todėl šiuolaikinei išsilavinusiai asmenybei ypatingai svarbus 
visapusiškas šiandieninių procesų suvokimas ir gebėjimas kritiškai vertinti aplinką įtakojančius 
veiksnius. Didėjantis specialistų poreikis ir mažas gamtos mokslų studijų krypčių populiarumas 
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skatina ieškoti naujų būdų užtikrinti mokslo ir pramonės vystymąsi Lietuvoje. Šioje kryptyje 
esminis veiksnys – šiuolaikinius poreikius atitinkanti mokytojo kvalifikacija ir domėjimasis 
mokslo naujovėmis. Biotechnologija - vienas iš sparčiausiai besivystančių mokslo sektorių 
Lietuvoje, todėl ši kvalifikacijos kėlimo programa yra svarbus vietinio konteksto pritaikymo 
ugdymo procese pavyzdys.  
Programos paskirtis – suteikti Lietuvos gimnazijų ir progimnazijų gamtos mokslų mokytojams, 
ugdantiems 9-12 kl. mokinius, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų biotechnologijos srityje. 
Programos metu mokytojams suteiktos kompetencijos leis kokybiškai išnaudoti prieinamus 
resursus bei pritaikytą metodinę medžiagą ugdymo programose numatytas temas iliustruoti 
biotechnologiniais pavyzdžiais, leidžiančiais aktualizuoti biologijos, chemijos ir fizikos turinį bei 
didinti jo patrauklumą. Mokymų metu mokytojai įgis ir būtinų praktinių įgūdžių bei diskusijų 
moderavimo bioetiniais klausimais patirties. 
Programa skirta įgyvendinti projekto „Gamtos mokslų mokytojų kompetencijų biotechnologijų 
srityje kėlimo sistemos sukūrimas“ tikslą - sukurti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų gamtos 
mokslų mokytojų kompetencijų kėlimo biotechnologijų srityje sistemą, skatinant tarpdalykinį 
kritinį mąstymą ugdantį mokymo procesą. Programa parengta remiantis Valstybinės švietimo 
strategijos 2003-2012 m. nuostata padėti asmeniui įgyti profesinę kvalifikaciją, atitinkančią 
šiuolaikinį technologijų, kultūros bei asmeninių gebėjimų lygį, ir sudaryti sąlygas mokytis visą 
gyvenimą – nuolat tenkinti pažinimo poreikius, siekti naujų kompetencijų ir kvalifikacijų, 
reikalingų jo profesinei karjerai ir gyvenimo įprasminimui. 
 
Mokymų trukmė – 64 akad. valandos, iš jų:  

● 28 akad. valandos – teorinės paskaitos; 
● 26 akad. val. – praktiniai užsiėmimai (iš kurių 12 akad. val. – praktiniai mokymai 

laboratorijose); 
● 10 akad. val. – savarankiškas darbas  

Mokymų turinys struktūrizuotas į bendrąją ir dalykines dalis. Bendrąjį įvadą sudaro teorinių žinių 
įvadas ir praktinis bendrasis įvadas, skirtas darbo laboratorijoje įgūdžiams formuoti/gilinti. 
Mokymai orientuoti į trijų sesijų (2/3/2 d.) struktūrą, skiriant pakankamai laiko namų užduočių 
atlikimui ir teorijos įsisavinimui virtualiojoje mokymosi aplinkoje.  

5. Programos tikslas 

Plėtoti ir tobulinti gamtos mokslų mokytojų kompetencijas, susijusias su biotechnologijos 
(temų) mokymu mokykloje bei šio mokslo vystymosi galimybių ir taikymo nuostatų formavimu. 

6. Programos uždaviniai 

1. Suteikti dalyviams žinių, reikalingų biotechnologijos konteksto suvokimui, supratimui ir 
taikymui remiantis biologijos, chemijos bei fizikos mokomuosiuose dalykuose įgytomis žiniomis 
bei gebėjimais. 
2. Supažindinti dalyvius su biotechnologijos vystymosi kryptimis, panaudojimu ir ateities 
perspektyvomis. 
3. Suteikti praktinių gebėjimų naudoti pagrindinius metodus, taikomus biotechnologijoje  
4. Ugdyti dalyvių gebėjimą surasti, atrinkti ir analizuoti įvairiuose šaltiniuose pateiktą 
informaciją ir kritiškai vertinti biotechnologijų taikymo aspektus; 
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7. Programos turinys  

7.1.Programos struktūra ir nuoseklumas (temos, užsiėmimų pobūdis (T-teorija; P- pratybos; S -
savarankiškas darbas) ir trukmė): 

Eil. 
Nr. 

Tema Pobūdis Iš viso 
valandų T P S 

1. Įvadas į programą 1     1 
2. Biotechnologijos apibrėžimas, istorija ir vystymasis 2     2 
3. Bendrosios žinios apie ląstelinius procesus ir struktūras 3     3 
4. Genų inžinerija kaip šiuolaikinės biotechnologijos pagrindas 3 2   5 
5.  Praktinis bendrasis įvadas laboratorijoje I   4   4 
6. Namų užduotis: DNR išskyrimo metodo taikymas pamokoje     4 4 
7. Savarankiško darbo pristatymas ir aptarimas   2   2 
8. Biotechnologijos panaudojimo galimybės 4 2   6 
9. Biotechnologija: saugumas bei etiniai aspektai 2 3   5 
10. Biotechnologijos specialistų poreikis ir darbo specifika 1 1   2 
11. Praktinis bendrasis įvadas laboratorijoje II   8   8 
12. Namų užduotis: biotechnologinio konteksto taikymas 

pamokose 
    6 6 

13. Savarankiško darbo pristatymas ir aptarimas   2   2 
14. Metodiniai biotechnologijos dėstymo patarimai 4 2   6 
15. Biologijos mokytojams:       0 
15.1. Genai ir genomai 3*     3 
15.2. Genų inžinerijos pagrindiniai metodai 3*     3 
15.3. Praktinis genų inžinerijos taikymas 2*     2 
16. Chemijos mokytojams:       0 
16.1. Biomolekulių chemija 3*     3 
16.2. Cheminiai procesai biotechnologijoje 3*     3 
16.3. Alternatyvi energetika 2*     3 
17. Fizikos mokytojams:       0 
17.1. Biomolekulių fizikinės savybių tyrimas 4*     4 
17.2. Nanodalelės ir jų biotechnologinis gavimas 2*     2 
17.3. Alternatyvios energetikos fizika 2*     2 
 Iš viso: 28 26 10 64 

7.2.Turinio apimtis: 

Bendroji dalis pristatanti skirtingų mokslų bendrą indėlį į biotechnologijos vystymą ir jų 
tarpusavio ryšius.  
Programos bendrosios, dalies turinyje pristatomos klasikinės biotechnologijos istorinis vystymasis 
ir reikšmė bei moderniosios biotechnologijos pramonės įtaka šiuolaikinės visuomenės gyvenimui ir 
subalansuotai bei aplinkosaugiškai atsakingai ekonominei plėtrai. Akcentuojamas biotechnologijos 
taikymas kasdieniniame gyvenime ir šios sritie vystymo perspektyvos. Papildomai suteikiama 
profesinio orientavimo žinių. Ši dalis susideda iš teorinio bendrojo įvado ir praktinių mokymų 
dalies.  
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1.1. Teorinis bendrasis įvadas: 
1 tema. Biotechnologijos apibrėžimas, istorija ir vystymasis 
Biotechnologijos srities apibrėžimas ir ryšys su kitais mokslais. Istorinė biotechnologijos vystymosi 
perspektyva ir reikšmė žmogaus gyvenimui bei visuomenės raidai nuo Egipto civilizacijos laikų iki 
šių dienų. Klasikiniai maisto produktų (sūrių, duonos, fermentuotų gėrimų) gamybos procesai. 
Fermentacijos bei rūgimo procesų panaudojimo pavyzdžiai iliustruojant lietuvių tradiciniais 
receptais ir išmintimi. Selekcijos žemdirbystėje reikšmė ir genetinis šio proceso pagrindas. 
Mikrobiologijos mokslo raida, antibiotikų atradimas ir reikšmė. Šiuolaikinės biotechnologijos 
sritys, jų atsiradimas siejant su DNR struktūros ir funkcijų išaiškinimu. Šiuolaikinės 
biotechnologijos produktai. Trumpa Lietuvos biotechnologijos pramonės apžvalga.   
 
2 tema. Bendrosios žinios apie ląstelinius procesus ir struktūras  
Ląstelės sandara. Genai ir genomas kaip organizmų savitumą ir savybes lemiantys veiksniai. 
Nukleorūgščių (DNR ir RNR) sandara ir struktūra. Genų organizacija: eukariotų ir prokariotų 
genų struktūra. Replikacijos ir nurašymo (transkripcijos) procesai. Baltymo sintezė - genetinio kodo 
realizavimo procesas. Baltymai, jų struktūra ir funkcijos siejant su cheminėmis aminorūgščių 
savybėmis.  
 
3 tema. Genų inžinerija kaip šiuolaikinės biotechnologijos pagrindas 
Plačiausiai šiuolaikiniuose biotechnologiniuose procesuose naudojami organizmai, jų išskirtinės 
savybės ir pritaikymas. Klonavimo procesas ir jo esmė. DNR modifikuojantys baltymai – įrankiai, 
leidžiantys manipuliuoti DNR seka ir kurti naujų savybių turinčius baltymus. Genų inžinerijos 
metodai: ląstelių transformacija, polimerazinė grandininė reakcija, DNR sekoskaita ir mutagenezė, 
konkrečių genų paieška, genų raiškos tyrimai. Bioinformatika ir jos pasiekimai.  
Šios temos sudėtyje numatomas praktinis-kūrybinis užsiėmimas „Naujo biotechnologinio produkto 
kūrimas“. 
 
4 tema. Biotechnologijos panaudojimo galimybės 
Biotechnologijos sričių produktai, reikšmingiausiai keičiantys šiuolaikinio žmogaus gyvenimą. 
Žmogaus sveikata ir biotechnologija: užkrečiamų ligų kontrolė ir diagnostika, antibiotikai, genų 
terapija, dirbtinis apvaisinimas, kamieninės ląstelės, transplantacija. Aplinka ir biotechnologija: 
biologinė kenkėjų kontrolė, nykstančių ir išnykusių rūšių išsaugojimas, aplinkos teršalų valymas. 
Atsinaujinančių anglies šaltinių panaudojimas įvairių žaliavų ir energijos (etanolio, metano, 
vandenilio) gamybai biotechnologijos metodais. Maisto trūkumo problemų sprendimas 
biotechnologiniais būdais. Kitos biotechnologijos panaudojimo žemės ūkyje galimybės.  
Šios temos sudėtyje numatomas praktinis-kūrybinis užsiėmimas, susietas su ankstesniu praktiniu 
užsiėmimu 3 temoje „Biotechnologinių priemonių taikymas darniai besivystančiame pasaulyje“.  
 
5 tema. Biotechnologija: saugumas bei etiniai aspektai 
Genetiškai modifikuoti organizmai, jų kūrimo, naudojimo ir saugumo aspektai. Ekologinė 
biotechnologijos plėtros perspektyva, pokyčių įtaka žmogui ir aplinkai. Žmogaus genomo 
sekoskaita – nauda ir perspektyvos. Lietuvos ir Europos perspektyva genetiškai modifikuotų 
produktų atžvilgiu.  
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Šios temos sudėtyje įeina ir praktinis seminaras: Diskusijų apie biotechnologiją moderavimo klasėje 
ypatumai, patikimų šaltinių paieška ir kritinio vertinimo ugdymas diskutuojant.  
 
6 tema. Biotechnologijos specialistų poreikis ir darbo specifika  
Biotechnologijos srities specialistų Lietuvoje ir užsienyje perspektyvos ir poreikis. Skirtingos šios 
srities specialistų veiklos sritys: moksliniai tyrimai, sveikatos apsauga, gamyba, kitos sritys.  
 
7 tema. Metodiniai biotechnologijos dėstymo patarimai 
Biotechnologinių temų nagrinėjimo specifika ir praktika. Įrodymais grindžiamo ugdymo metodo 
taikymas pamokų metu. Dalykinių temų iliustravimo biotechnologiniu kontekstu pavyzdžiai ir 
praktika. Turinio adaptavimo mokymosi poreikiams specifika ir veiklos organizavimo ypatumai 
biotechnologinio ugdymo kontekste. Neutralaus turinio užduočių formulavimo ypatumai, problemų 
sprendimu grindžiamas mokymas(is). Vadovavimas mokinių tiriamajai veiklai (vadovaujantis 
tiriamųjų aplankų komplektu).  
 
1.2. Praktinis bendrasis įvadas: 
Šioje dalyje siekiama mokytojams suteikti praktinių žinių apie mikroorganizmų panaudojimą 
tikslinio rekombinantinio baltymo sintezei, darbo su mikropipetėmis patirties ir praktiškai 
supažindinti su pagrindiniais tyrimo metodais.  
 
Praktinių gebėjimų ugdymo užsiėmimai molekulinės biologijos laboratorijoje.  
Mokytojai grupėse po 12 ar mažiau asmenų (dėl praktinio mokymo efektyvumo ir ribotos 
laboratorijų talpos) molekulinės biologijos įrangą turinčioje laboratorijoje dalyvaus tokiuose 
mokymuose: 
Praktinis bendrasis įvadas laboratorijoje I: 

● pagrindinių biotechnologijos kabineto prietaisų sandara ir veikimo principai (įvadinis 
instruktažas);  

● darbas su reguliuojamo tūrio mikropipetėmis; 
● geno padauginimas naudojant polimerazinės grandininės reakcijos metodą; 
● DNR fragmentų analizė agaroziniame gelyje; 

Praktinis bendrasis įvadas laboratorijoje II: 
● plazmidinės DNR išskyrimas iš bakterijų ląstelių ir/arba genominės DNR išskyrimas iš 

augalinio audinio (vaisių); 
● DNR hidrolizė restrikcijos endonukleazėmis  ir DNR fragmento įterpimas; 
● bakterinių ląstelių transformavimas; 
● geno raiškos nustatymas (kokybinis); 
● fermentinės reakcijos tyrimas. 

Pateikta laboratorinių darbų visuma sujungia pagrindinius genų inžinerijos metodus ir leidžia 
mokytojams visapusiškai įvertinti šiuolaikinės biotechnologijos metodų galimybes.  
 
Biologijos dalis mokytojams biotechnologijos srityje.  
Biologijos mokytojams skirtos kvalifikacijos kėlimo programos dalyje akcentuojamas gyvų 
organizmų panaudojimas įvairių produktų gavimui ir biologinis šių procesų pagrindas. Aktyviai 
siejant žinias apie molekulių chemines ir fizikines savybes siekiama sudaryti platų gamtamokslinį 
požiūrį į biotechnologinius procesus.  
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1 tema. Genai ir genomai. Organizmai ir jų požymių visuma: genominis požiūris. Genomikos, 
transkriptomikos ir proteomikos sąvokos ir šiuolaikinis požiūris į požymius lemiančius veiksnius. 
Genomų struktūros: baltymus koduojančių ir kitų sekų reikšmė. Genų raiškos reguliacija. Geno 
funkcijos nustatymas. Skirtingų rūšių genomų tarpusavio lyginimas. Ateities genomikos 
perspektyvos.  
 
2 tema. Genų inžinerijos pagrindiniai metodai. Genų klonavimas - genų kopijų padauginimo ar 
perkėlimo technologijos. Pagrindinės raiškos sistemos: prokariotai, grybai, augalai, gyvūnai, 
audinių kultūros; jų panaudojimo galimybės ir apribojimai. Klonavimo vektoriai. Restrikcijos 
endonukleazių ir DNR ligazių panaudojimas. Klasikinis klonavimo pavyzdys - eukariotinio geno 
klonavimas į prokariotinius vektorius. Ląstelių transformacijos ir atrankos metodai. Tikslinių genų 
paieška ir DNR bibliotekų konstravimas. Mutantinių ir transgeninių organizmų kūrimo metodai. Ar 
laboratorijoje įmanoma sukurti gyvą ląstelę?  
Nukleorūgščių tyrimo metodai. Nukleorūgščių gryninimo principai. Polimerazinės grandininės 
reakcijos taikymas genų paieškai, dauginimui, modifikavimui, metodo panaudojimas medicinoje ir 
kriminalistikoje. Restrikcinė (DNR hidrolizės) analizė ir jos pritaikymas. Krūvį turinčių dalelių 
tyrimas elektroforezės metodu. Nukleorūgščių hibridizacijos metodai. DNR sekoskaita, genomų 
sekoskaitos strategijos. Genų raiškos tyrimai. Genų nutildymas.  
Baltymų tyrimo metodai. Baltymų sintezė ir gryninimas - valdomo biotechnologinio proceso 
pavyzdys. Baltymų funkcijų tyrimo metodai. Baltymų elektroforezė, imunofermentiniai tyrimų 
metodai ir jų taikymas medicinos diagnostikoje bei moksliniuose tyrimuose. Bioinformatikos 
metodai  nukleorūgščių ir  baltymų tyrimuose.  
 
3 tema. Praktinis genų inžinerijos taikymas. Genų inžinerijos reikšmė medicinai. Paveldimų ligų 
priešlaikinė diagnostika, su tuo susijusios bioetinės problemos. Infekcinių ligų diagnostika ir 
prevencija, naujų vakcinų kūrimas. Žmogaus genų terapija ir jos galimybės. Biofarmacijos 
pramonė ir farmacinių preparatų kūrimas moderniosios biotechnologijos metodais. Transgeninių 
organizmų panaudojimas. DNR tyrimo metodų panaudojimas kriminalistikoje.  
Aplinkos priežiūra ir biotechnologija. Mikroorganizmų panaudojimas aplinkos taršos mažinimui ir 
teršalų nustatymui. Buitinių nuotėkų biologinio valymo procesas, biotechnologinis jo 
patobulinimas. Nykstančių rūšių apsauga ir išnykusių organizmų atkūrimo galimybės.  
Biotechnologija žemės ūkyje ir maisto pramonėje. Pageidaujamų savybių augalų ir gyvūnų 
gavimas klasikinės selekcijos ir moderniosios biotechnologijos metodais. Transgeninių gyvūnų 
panaudojimas žemės ūkyje. Genetiškai modifikuotų augalų (pvz.: javų, sojos, ryžių, pomidorų, 
bulvių) išskirtinės savybės, jų kūrimo istorijos ir naudojimo problemos. Ekologinis genetiškai 
pakeistų organizmų kultivavimo aspektas. Atsparumas kenkėjams, didesnis derlingumas – prielaida 
ekologiškesnei žemdirbystei ir galimybė didėjančių žmonijos maisto poreikių patenkinimui. 
Nekontroliuojamo plitimo klausimas ir apsaugos būdai.  
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Chemijos dalis mokytojams biotechnologijos srityje  
Chemijos mokytojams skirtoje dalyje pagrindinis dėmesys skiriamas biotechnologinių procesų 
produktų cheminėms savybėms, jų taikymui cheminės technologijos procesuose ir buityje. Siejant 
su biologijos ir fizikos žiniomis, taip pat nagrinėjama cheminių medžiagų įtaka organizmų augimui 
bei biomolekulių fizikinės savybės.  
 
1 tema. Biomolekulių chemija. Cheminė DNR ir RNR struktūra, elektrinis krūvis, cheminės 
savybės. Baltymų sandara ir cheminės šoninių grandinių savybės, jų įtaka baltymų struktūrai ir 
funkcijai. Fermentinės reakcijos, jų greitis ir junginių savitoji energija. Fermentų panaudojimas 
cheminėms medžiagoms gauti, fermentinių procesų valdymas. Lipidai, jų struktūros sąsajos su 
savybėmis ir funkcijomis gyvuosiuose organizmuose. Biomolekulių tirpumas, atpažinimo reakcijos. 
Angliavandenių struktūra ir cheminės savybės, jų atpažinimas. Angliavandenių, kaip pagrindinio 
atsinaujinančio anglies šaltinio, savybės ir ištekliai. 
 
2 tema. Cheminiai procesai biotechnologijoje. Fermentacija ir etanolio gamyba. Fermentuoti 
maisto produktai, jų savybės. Anglies dioksido išsiskyrimas fermentacijos proceso metu ir jo įtaka 
terpei bei aplinkai. Pienarūgštis rūgimas, cheminiai terpės pokyčiai sąlygojami mikroorganizmų. 
Biotechnologiniai cheminių medžiagų gavimo pavyzdžiai (acetonas, kt.). Biodegradacija ir 
mikroorganizmų panaudojimas teršalų valymui.  
 
3 tema. Alternatyvi energetika. Biokuro gamyba iš įvairių šaltinių, jo panaudojimas transporto 
sektoriuje. Suminės augalinio biokuro gamybos anglies dioksido sąnaudos įvertinimas. Metano 
dujų biologinis gavimas ir biodujų gavyba, taikymas energetikoje. Dumblių panaudojimas 
vandenilio dujų ir energetiškai naudingų lipidų gamybai. Kiti energetiškai vertingų cheminių 
junginių gavybos panaudojant gyvuosius organizmus, būdai.  
 
Fizikos mokytojams biotechnologijos srityje 
Šioje fizikos dalyką mokykloje dėstantiems mokytojams skirtoje dalyje bus suteiktos žinios apie 
moderniosios biotechnologijos srityje naudojamus fizikinius tyrimo metodus, alternatyvios 
energijos gavybos panaudojant gyvuosius organizmus būdus bei nanotechnologijos pagrindus.  
 
1 tema. Biomolekulių fizikinės savybės ir jų tyrimas. Erdvinės biomolekulių struktūros ir 
sąveikos, lemiančios jų susidarymą. Fizikiniai metodai molekulinėms sąveikoms tirti (pagal fizikos 
šakas):  
Skenuojančio zondo mikroskopija: biomolekulių vaizdinimas, mechaninės savybės ir 
mikromanipuliacija. Optinis ir magnetinis pincetas: veikimo principai ir taikymas molekulinių jėgų 
tyrimuose. Chromatografijos metodai, izoterminio titravimo kalorimetrija, difuziniai metodai 
biomolekulių tyrimams, mikrofluidika. Proteominiai analizės metodai: elektroforezė ir masės 
spektrometrija; elektroporacija, magnetinių jėgų, elektrinės varžos ir talpos mikroskopija. Optiniai 
biomolekulių sąveikos ir dinamikos tyrimai: mikroskopijos rūšys (fluorescencinė, konfokalinė, 
daugiafotoninė ir kt.), sklaidos metodai, bioliuminescencija. Spektroskopijos metodai: sugerties, 
fluorescencijos, poliarizacijos, magnetinio rezonanso. 
 
2 tema. Nanodalelės ir jų biotechnologinis gavimas. Nanobiorobotikos pagrindai. Molekuliniai 
mechaniniai komponentai, biomolekulių nanomašinos. Dirbtinis mechaninis eritrocitas 
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„respirocitas“. Biomimetika. Nanodalelės ir jų biotechnologinis gavimas. Nanodalelių fizikinės 
savybės ir jų taikymas in vitro ir in vivo.  Biooptoelektroniniai mikro ir nanosensoriai. DNR, 
baltymų, ląstelių biolustai. Laboratorija ant lusto (Lab on chip). Nanomedicinos pagrindai. 
 
3 tema. Alternatyvios energetikos fizika. Biokuro gamyba iš įvairių šaltinių, jo panaudojimas 
transporto sektoriuje. Suminės augalinio biokuro gamybos anglies dioksido sąnaudos įvertinimas. 
Metano dujų biologinis gavimas ir biodujų gavyba, taikymas energetikoje. Dumblių panaudojimas 
vandenilio dujų ir energetiškai naudingų lipidų gamybai.  
Dirbtinės fotosintezės sistemos ir fizikiniai metodai jų tyrimams.  Biomolekulių taikymas saulės 
baterijų gamyboje.   

8. Tikėtina(-os) kompetencija(-os), kurią(-ias) įgis Programą baigęs asmuo, mokymo(-si) metodai, 
įgytos(-ų) kompetencijos (-ų) įvertinimo būdai 

 
Programoje  
numatoma  
suteikti žinių ir  
supratimo,  
gebėjimų bei  
formuoti  
nuostatas 

Kompetencija (-os) Mokymo 
modelis  
(mokymo(-
osi) metodai  
ir būdai) 

Įgytos (-ų)  
kompetencijos (-ų)   
įvertinimo būdai 

Žinių ir  
supratimo  
įgijimas 
(teorinė 
dalis) 

Dalyko turinio planavimo ir 
tobulinimo: sužinos apie 
biotechnologijos kilmę, vystymąsi, 
šiuolaikinį taikymą ir vystymosi 
galimybes, susipažins su 
pagrindiniais tyrimo metodais ir 
sužinos jų taikymo sritis ir 
galimybes. 
 
Profesinio tobulėjimo: žinos 
patikimus informacijos šaltinius, 
leisiančius nuolat atnaujinti žinias 
apie sparčiai besivystančias 
biotechnologijos sritis. 

Paskaitos, 
aiškinimas,  
diskusijos, 
darbas  
grupėse, 
mokymasis 
virtualioje 
mokymosi 
aplinkoje, 
mokymasis 
per patirtį,  
savarankiška
s darbas 

Suvokimas vertinamas 
atliekant įvairias 
praktines ir teorines 
užduotis, diskutuojant 
bei atliekant 
apibendrinamąsias 
užduotis refleksijos 
metu.. 
Įgytos žinios ir 
supratimas tikrinamos 
bei įvertinamos 
atliekant virtualioje 
aplinkoje įvairias 
užduotis (pvz. testus ir 
kt.) 
 
 

Gebėjimų 
įgijimas 
(praktinė dalis) 

Informacinių technologijų 
naudojimo: gebės taikyti paprastą 
bioinformatikos programą, 
susipažins su genų duomenų 
bazėmis. 
 

Individualių 
ir/ar grupinių 
užduočių 
savarankiškas 
atlikimas 
taikant įgytas 

Praktiniai 
gebėjimai 
vertinami 
analizuojant bei 
lyginant  
gautus praktinių 



 9

Dalyko turinio planavimo ir 
tobulinimo: gebės biotechnologinį 
kontekstą pritaikyti bei konkrečiais 
pavyzdžiais iliustruoti gamtos 
mokslų pamokas, tiriamąjį darbą 
taikys mokinių eksperimentinių 
gebėjimų ugdymui.  
 
Mokymo(si) proceso valdymo: gebės 
įvairiose paieškos sistemose surasti 
reikiamą informaciją ir ją kritiškai 
vertinti, konkrečius procesus imituos 
modeliavimo metodu,  
kritiškai diskutuos apie 
biotechnologijos perspektyvas ir 
galimybes.  
 
Mokinių pasiekimų ir pažangos 
vertinimo: tobulins gebėjimą 
mokinius vertinti formuojamuoju 
vertinimu mokymo(si) procese. 
Mokysis aprašytų tiriamųjų bei 
praktinių darbų vertinimo metodikos. 

žinias.  
Eksperimentinių 
įgūdžių 
lavinimas 
atliekant 
laboratorinius 
darbus. 

darbų rezultatus ir 
išvadas, 
reflektuojant. 

Nuostatų 
įgijimas 
(vertybinių,  
etinių-
profesinių 
nuostatų 
teikimas  
ir įgijimas) 

Suvoks tamprų biotechnologijos 
mokslo ir aplinkos sąryšį, vertins 
mokslo ir inovacijų teikiamas 
perspektyvas ir atsakomybę. 
Nuolat domėsis naujausiais mokslo 
pasiekimais ir jų taikymu 
kasdieniniame gyvenime bei šią 
informaciją kryptingai panaudos 
ugdymo procese. 

Mokymasis  
bendradarbia
ujant,  
diskusijos, 
refleksiją 
skatinančios 
užduotys, 
kūrybinės 
užduotys, 
savarankiška
s darbas. 

Remdamiesi 
mokymuose gauta 
pirmine informacija 
apie biotechnologiją ir 
jos kuriamus 
produktus pasidalins 
mokymosi  
bendradarbiaujant  
patirtimi bei atliks 
apibendrinančias 
užduotis, paremtas 
refleksyviniu 
įsivertinimu. 

 
 

9. Programai vykdyti naudojama mokomoji medžiaga ir techninės priemonės: 

9.1. Mokomoji medžiaga 
*Kvalifikacijos kėlimo kursui rengiamos metodinės medžiagos sąrašas bus atnaujintas 2012 m. 
spalio 1 d., parengus konkrečią medžiagą virtualiai mokymosi medžiagai ir kursų vedimui pagal 
projekto „Gamtos mokslų mokytojų kompetencijų biotechnologijų srityje kėlimo sistemos 
sukūrimas“ (finansavimo ir administravimo sut. Nr. VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-004) veiklą Nr. 1.1.2.  
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9.2. Techninės priemonės 

Paskaitų vedimui būtina technika: kompiuteris, projektorius, garso kolonėlės, internetas.  
Laboratorinių darbų atlikimui būtina technika: srovės šaltinis, mikrocentrifuga, svarstyklės, UV 
lempa, termocikleris, termoblokas, DNR elektroforezės apartas, termostatas, reguliuojamo tūrio 
pipečių komplektas, magnetinė maišyklė su kaitinimo funkcija, sūkurinė mėgintuvėlių maišyklė, 
reagentai 

10. Programai rengti naudotos literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašas 

1. Borgerding, L. A., Sadler, T. D.,  Koroly, M. J. (2012) Teachers’ Concerns About 
Biotechnology Education. Journal of Science Education And Technology 
DOI: 10.1007/s10956-012-9382-z (el. publikacija). 

2. European Initiative for Biotechnology Education (http://www.eibe.info) 
3. Furtak, E. M. Formative Assessment for Secondary Science Teachers. Thousand Oaks, 

CA: Corwin, 2009. 
4. Garrett, S. T. (2009) Professional Development for the Integration of Biotechnology 

Education. Magistro darbas. Queensland University of Technology, Australija. 
5. Geoff Petty. Įrodymais grįstas mokymas. Praktinis vadovas. Vilnius: TytoAlba, 2008. 
6. Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ 

(http://www.lietuva2030.lt/images/stories/2030.pdf) 
7. Scott, D. G., Washer, B. A, Wright, M. D. (2006) A Delphi Study to Identify 

Recommended Biotechnology Competencies for First-Year/Initially Certified Technology 
Education Teachers. Journal of Technology Education 17(2). 

8. Sinnes, A. T. (2006) Three Approaches to Gender Equity in Science Education. Nordina 
3: 72-83. 

9. Steele F., Aubusson P. (2004) The Challenge in Teaching Biotechnology . Research in 
Science Education 34:365-387. 

10. Wellington, J., Ireson, G.  Science Learning, Science Teaching. 3rd ed. London: 
Routledge, 2012.  

11. Lektorių darbo patirtis ir kompetencijos  

 (pažymėti X) 
Teikėjo atstovas(-ai)  
Mokytojai  X 
Mokslo ir studijų institucijų dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai X 
Užsienio valstybių dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai ir 
mokytojai 

X 

Viešojo administravimo institucijų vadovai, jų pavaduotojai, 
padalinių vadovai ir specialistai 

 

Jungtinė lektorių grupė X 
Kiti (nurodyti)  
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12. Kvalifikaciniai reikalavimai lektoriams (jeigu nustatyti) 

Lektoriais gali būti specialų mokymo kursą pagal projekto „Gamtos mokslų mokytojų 
kompetencijų biotechnologijų srityje kėlimo sistemos sukūrimas“ (finansavimo ir administravimo 
sut. Nr. VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-004) veiklą Nr.1.3.2 gavę mentoriai, ar prilygintą kvalifikaciją 
turintys asmenys.   

13. Dalyviai: 

13.1. Pasirengimas Programai (praktinės veiklos patirtis ir kompetencija(-os), kurią(-ias) turi turėti 
Programos dalyvis) 
Kompetencija(-os)  

Praktinės veiklos patirtis  

Pildoma, jei programos keliamo tikslo, uždavinių pasiekimui reikalingas tam tikras dalyvių 
pasirengimas, kad programa tenkintų tam tikros dalyvių grupės poreikius. 
 
13.2. Programos dalyvių tikslinės grupės 

 
(Pažymėti X) 

Dalykų mokytojai (nurodyti dalyką)    
biologijos, chemijos, fizikos 

X 

Pradinio ugdymo mokytojai  
Institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio 
ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai 

 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą 
organizuojančių skyrių vedėjai 

 

Mokyklų bendruomenės komandos  
Kiti (nurodyti)   ................................................................  
Pažymimos tos dalyvių tikslinės grupės, kurioms yra skiriama programa 
 
 


