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  Sukurtų pasakojimų skaitymas, nauji draugai ir užmegztos naujos 

pažintys, tyrinėjimai ir atradimai liks mūsų atmintyje taip pat kaip ir 

pirmoji mokytoja ar pirmi tikri draugai. 
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ĮŽANGA 

 

 
Vadovą sudaro 4 dalys.  

Pirmojoje dalyje pateikiama nauja mokslinio raštingumo koncepcija, 

atsižvelgiant į naujų technologijų iššūkius ir jų įtaką mokykloje.  

Antroji dalis, "Mokytojų mokslinė kompetencija projekto šalyse”, analizuoja 

projekte dalyvaijančių šalių skirtingas švietimo sistemas, susijusias su 

ikimokyklinio ugdymo aktualijomis ir mokytojo stažuotojo mokslinę 

kompetenciją, atsižvelgiant į pradinį mokytojų rengimą ir tolesnį tęstinį mokymąsi, 

kurį jie įgyja tobulindamiesi.  

Trečioji dalis - pasiūlymas kaip pagerinti mokslo pažinimą ankstyvosiose 

ugdymo stadijose. Pateikiamas praeityje naudojamų mokslo metodų istorinis 

pristatymas, taip pat naujos metodikos aprašymas, kurio pagrindu CSIC rengė 

mokytojus jau daugelį metų. Šioje dalyje yra pristatomi 2 metodologiniai 

pasiūlymai tokiomis temomis: "Iš ko yra sudarytas pasaulis" ir "Archeologija 

klasėje”.  

Ketvirtajame skyriuje "Rekomendacijos gerinti mokslinį ugdymą 

ankstyvajame amžiuje" pateikiama baigiamoji analizė ir meditacija su pasiūlymais 

ir rekomendacijomis, kaip gerinti mokslo dėstymą mokykloje, laikant jį tikra 

bendro Europos kultūros paveldo dalimi. 
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PIRMOJI DALIS: 

Nauja mokslinio raštingumo sąvoka 

1.1. Mokslo samprata Europoje: mokslinis raštingumas 

 

Informacijos amžius 

 

Vienas iš šiuolaikinės visuomenės bruožų yra lengva prieiga prie 

informacijos, bet ji nevisada garantuoja jos didaktinę kokybę. Išsilavinę žmonės 

suvokia rašytinio žodžio svarbą ir tai laiko praeities laikų reliktu, kai mokymosi 

procese buvo naudojamasi knygomis, kuriose informacija buvo gerai 

kontroliuojama. Dėl šios priežasties mokytojams nėra būtinybės mokiniams diegti 

stiprų kritinį mąstymą, jei mokymosi pagrindas yra knyga, bet tai neišvengiama 

skaitmeniniame amžiuje, ypač naršant internete. 

Pastaruoju metu vaikų amžius, kurie informacijos ieško internete, vis 

jaunėja. Tai reiškia, kad vaikus reikia mokyti atrinki informaciją. Leidinyje 

“Gamtos mokslų ugdymo gidas“ autoriai Norman G. Lederman ir 

Judith S. Lederman pateikia įdomius faktus apie neigiamą interneto įtaką. 

Statistiniai duomenys rodo, kad 50% žmonių tiki dvasiomis, 45% - vaiduokliais, 

40% - astrologija ir 30% - raganomis. 

Vaikus reikia išmokyti ne vien naršyti internete ar socialiniuose 

tinklapiuose, bet išmokyti juos atsirinkti reikiamą informaciją, ugdyti moralines 

nuostatas ir vertybes, skatinti kritinį mąstymą. 
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Skaičiau apie tai internete; tai turi būti tiesa. 

 

 

Žinių poreikis visuomenėje 

 

Šiuolaikinė visuomenė pripažįsta, kad mokslo ir technologijų plėtra lemia 

ekonomikos plėtrą ir socialinę pažangą. Šis įsitikinimas kelia gyventojų 

susidomėjimą mokslo žiniomis net jei aprašymai yra suprantami tik paviršutiniškai. 

Šiame vadove bendras terminas "Mokslas" yra naudojamas kalbant apie 

matematines žinias, inžineriją, mokslą ir technologijas,nes neįmanoma (ir net 

nenaudinga) bandyti atskirti jų poveikio mokslo istorijai, nes ir pati visuomenė jų 

neskiria.  

Kitas demokratinės visuomenės bruožas yra tai, kad piliečiai turi turėti 

mokslinį supratimą, reikalingą suvokti skirtingas galimybes, kurias technologijos 

gali jiems suteikti. Branduolinė, saulės, vėjo, geoterminė ir iškastinio kuro 
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energija, gyvūnų klonavimas arba transgeninių augalų naudojimas žemės ūkyje yra 

pavyzdžiai, susiję su klausimais, dėl kurių rinkėjai turi gebėti išreikšti savo 

nuomonę. 

 

Vienas iš diskusijų objektų visuomenėje – branduolinė energija. 

 

Esant aukštesnio lygio supratimui, piliečiai turi žinoti ne tik šių technologijų 

ypatybes, bet ir dinamiškus mokslo ir visuomenės santykius: viena vertus, 

technologijos, kurias žmonės nusprendžia taikyti, nustato, kokioje visuomenėje jie 

pasirinko gyventi ir, kita vertus, pasirinktos visuomenės tipas veikia mokslo ir 

technologijų plėtrą ir investicijas. Mokslinio raštingumo sąvoka apibrėžia gebėjimą 

giliau pažvelgti į mokslą ir suformuoti savo nuomonę. Ši sąvoka buvo suformuota 

XXa. viduryje  Jungtinėse Valstijose ir greitai paplito Vakarų pasaulyje.  

Filosofas, visuomenės veikėjas B.Raselas teigė teigė, jog yra du būdai, kaip 

mes atpažįstame objektus: per susipažinimą ir per apibrėžimą. Raselas netgi teigė, 
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jog mes galime suvokti tik tai, ką turime savo jusliniuose duomenyse (sense data) – 

momentiniai spalvos, garso suvokimai, o visa kita – taip pat ir fiziniai objektai 

(kuriuos taip pat apibūdino mūsų turimi jusliniai duomenys) gali būti grindžiami ir 

suvokiami pagal apibrėžimą – tačiau nežinant/ nepažįstant tiesiogiai. Bendrieji 

faktai, anot B. Raselo, reikalingi tam, kad užbaigtų pasaulio vaizdą, tačiau jis 

abejojo dėl neigiamų faktų reikalingumo tam. Raselas aiškino, kad pasaulis 

susideda iš loginių dalių (logical atoms) (kaip tarkim maži spalvų fragmentai) ir jų, 

dalių, savybių. Sujungus kartu tai formuoja dalinius faktus, kurie vėliau, sudėjus, 

formuoja logiškai sudėtingus objektus. Ką mes priimame kaip suvokiamus 

dalykus, aiškinama kaip realybė – pajutimo, empirijos suformuotas loginis 

vertinimas. 

Vėliau B. Raselas sakė, jog skirtumai taip materialaus ir dvasinio pasaulio yra 

susitarimo ar pasirinkimo reikalas. Taip pat abu šiuos pasaulius galime paversti 

neutraliais – tai vėlgi susitarimo reikalas. 

 

Bertranas Baselas (Bertrand Russell britų filosofas, matematikas, eseistas ir 

visuomenės kritikas. 
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Gamtos mokslas ir humanitariniai mokslai 

 

  Ryšys tarp mokslo ir visuomenės išaugo IXa. viduryje ir tam įtakos turtėjo 

to meto didieji mokslininkai. Situacija keitėsi XX a. – ryšys silpnėjo, jautėsi 

atotrūkis ir tam įtakos padarė du Pasauliniai Karai. Susiformavo naujas 

intelektualinis judėjimas, kurio tikslas buvo integruoti mokslą į kultūrą. Ši nauja 

idėja, kur ribos tarp mokslo ir humanitarinių mokslų išnyksta, vis labiau įsiskverbia 

intelektualinėje visuomenėje. Idėjos pasklido ir po kitas šalis, atkreipiant politikų 

dėmesį ES.  

 Programa „Horizontas 2020“ numato tris pagrindines prioritetines sritis, 

atitinkančias strategijos „Europa 2020“ tikslus, kurioms ir bus skiriamas 

pagrindinis ES finansavimas. Tai:   

 Pažangus mokslas („excellent science“), 

  Pramonės lyderystė („industrial leadership“)  

  Visuomenės iššūkiai („societal challenges“).  

 Mūsų disciplinai svarbi yra viena iš Horizonto 2020 paprogramių – tai 

Mokslas su visuomene ir visuomenei (Science with and for Society) 8 . Šios 

programos tikslas yra kurti efektyvų bendradarbiavimą tarp mokslo ir visuomenės; 

rasti naujų talentų mokslui, susieti mokslo pažangą su socialine atsakomybe bei 

sąmoningumu. Ši programa bus pagrindinė programos „Horizontas 2020“ dalis, 

kuri kurs pajėgumus ir vystys inovatyvius būdus, kaip sujungti mokslą ir 

visuomenę. Programa stengsis mokslą daryti patrauklesnį (ypač jauniems 

žmonėms), kels visuomenės susidomėjimą inovacijomis ir skatins tolesnes mokslo 

ir inovacines veiklas. Ši programa leis visiems visuomenės dalyviams 

(mokslininkams, piliečiams, politikams, verslininkams, trečiojo sektoriaus 
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organizacijoms) dirbti kartu viso mokslo ir inovacijų proceso metu tam, kad geriau 

suderintų tiek pačius procesus, tiek ir jų rezultatus su Europos visuomenės 

vertybėmis, poreikiais ir lūkesčiais. Šis požiūris yra įvardytas kaip Atsakingas 

mokslas ir inovacijos (Responsible Research and Innovation (RRI)) 

 

 

Pasaulis yra apvalus 

 

 Išnykusios sienos ir užsienio kalbos vartojimas leidžia komunikuoti ir 

bendradarbiauti su žmonėmis, gyvenančiais toli. Tai reiškia, kad socio-ekonominę 

įtaką gali padaryti visi kas prisiliečia prie šalies kultūros ir mokslo. Vaikai turi 

gauti pakankamai daug žinių ir būti supažindinami su inovacijomis, kad jie lengvai 

sugebėtų susidoroti su iššūkiais. Mokslinių tyrimų rezultatai gauti iš užsienio šalių 

gali būti naudingi Europos visuomenei, mokslininkams, piliečiams, politikams, 

organizacijoms, įmonėms. Požiūris įvardytas kaip Atsakingas mokslas ir inovacijos 

(Responsible Research and Innovation (RRI)) yra visa apimantis požiūris į mokslą 

ir inovacijas (R&I). Bendrąja prasme, RRI leidžia numatyti ir įvertinti visuomenės 

lūkesčius mokslo ir inovacijų atžvilgiu. Praktikoje RRI pasireiškia kuriant ir 

įgyvendinant  RRI politiką, kuri:   

 Plačiau įtraukia visuomenę į mokslo ir inovacijų veiklą; 

  Pagerina prieigą prie mokslo rezultatų; 

 Užtikrina lyčių lygybę tiek mokslo procesuose, tiek ir kuriant mokslo turinį; 

  Atsižvelgia į etinius momentus; 

  Skatina formalųjį ir neformalųjį mokslo švietimą. 
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Socialinis mokslo suvokimas 

 

  Šaltojo Karo metu ryšis tarp mokslo ir visuomenės buvo įtakojamas karinių 

projektų. To pasėkoje, debatuose apie mokslą etikai buvo skirtas išskirtinis 

dėmesys. Atsirado baimė, kad tai gali turėti neigiamos įtakos mokslui: finansavimo 

ir interesų mažėjimas tyrinėti gali neigiamai veikti tyrimų rezultatus ir darbo 

našumą. 

 Socialinė suvokimo analizė buvo pristatyta ir išplėtota remiantis sukurtų 

vartotojų modelių ir pritaikyta Jungtinėse Valstijose prieš 50 metų. Šios priemonės 

buvo taikomos vertinant visuomenės požiūrį į mokslą, o taip pat ir socialinį 

suvokimą. Europoje Eurobarometras atlieka tas pačias funkcijas. Rezultatai skiriasi 

Europos šalyse – Danija ir Olandija užima aukščiausią poziciją, tuo metu Ispanija, 

Italija ir Lenkija  - žemiausią. 

 

 1.2. Projekto tikslas: mokyklos misija – mokslinio raštingumo siekimas 

 Mokslinis raštingumas 

 

  

 Terminas mokslinis raštingumas pirmiausia pasirodė amerikiečių spaudoje 

1957 m. Tuo pačiu metu pirmasis dirbtinis Žemės palydovas “Sputnik” ir apskritai 

pirmasis kosminis aparatas buvo sėkmingai išvestas į Žemės geocentrinę orbitą. 

Terminas mokslinis raštingumas buvo naudojamas iki 1980 – ųjų metų. 1980 m. 

pabaigoje politinis diskursas apibrėžė mokslo, technologijų ir visuomenės temą 

kaip problemą, kuri galėtų būti išspręsta stiprinant vienos krypties komunikavimo 

pastangas (mokslo ir visuomenės), ir patikrinant įtaką gyventojų žinioms ir 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Dirbtinis_%C5%BEem%C4%97s_palydovas
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDem%C4%97
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pažiūroms atliekant išsamias apklausas (pvz., Eurobarometro). Šios pastangos 

buvo įtvirtintos vadinamojoje Viešojo mokslo suvokimo (Public understanding of 

science) paradigmoje (požiūryje). Šios paradigmos esmė – užpildant visuomenės 

žinių spragas, galima pasiekti piliečių sąmoningumo ir paramos mokslui bei 

technologijoms pažangos. 

 Jungtinių Valstijų Nacionalinis švietimo statistikos centras mokslinį 

raštingumą apibrėžia, kad tai yra visuma žinių ir suvokimo apie mokslinius 

procesus, kuri reikalinga priimant sprendimus, dalyvaujant kultūrinėje ir pilietinėje 

veikloje. Tuo tarpu PISA 2015 sieja gamtamokslinis raštingumą su mąstančio 

piliečio gebėjimu nagrinėti su gamtos mokslais susijusius klausimus ir suprasti 

gamtamokslines idėjas. 

 

 

Kaip apibrėžti mokslinį raštingumą šiame projekte? 

 

Literatūrinio raštingumo pagrindinis tikslas yra suteikti reikiamų žinių, 

kad mokiniai gebėtų skaityti ir rašyti gimtąja kalba. Ispanų meno istorikas ir 

pedagogas Manuelis Bartolomé Cossio turėjo savo nuomonę apie skaitymą. Jis 

teigė, kad svarbiausia yra sužadinti norą skaityti ir tuomet mėgautis skaitant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuelis Bartolomé Cossio 
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 Mokslinio raštingumo interpretacija bėgant laikui keitėsi nuo 

paprasčiausio galėjimo skaityti ir suvokti su moksline problema susijusį straipsnį 

iki šiuo metu akcentuojamo mokslinių principų kasdieniame gyvenime suvokimo ir 

taikymo. Nors pats terminas mokslinis raštingumas kartais nėra labai aiškus, tačiau 

ši problema dėl savo sudėtingumo ir dinamiškumo labai plačiai aptariama ir 

pateikiama daug įvairiausių termino apibrėžimų. 

 Naujas raštingumo modelis turėtų būti mokomas pasirenkant priimtinus 

metodus mokiniams, kad jiems būtų leidžiama mėgautis atliekant eksperimentus, 

taikyti gamtos dėsnius, kurti ir skaityti įvairią literatūrą apie gamtos mokslus. 

Paprastam žmogeliui tai būtų iššūkis, bet su mokiniais dirba profesionalai 

mokytojai.  

 

 

Kokių žinių reikia turėti  

mokinant vaikus mokslinio raštingumo? 

 

 Mokslas – objektyvių žinių apie gamtą ir visuomenę gavimas (objektyvaus 

žinojimo plėtimas, paneigiant ankstesnius nepakankamai objektyvius gamtos ir 

visuomenės modelius arba plečiant, papildant turimas objektyvias, t. y. teoriškai ir 

empiriškai įrodytas žinias), tiriant tikrovę. Mokslu, kaip nuolatinių tyrimų procesu, 

siekiama gauti (kuo daugiau) objektyvių žinių, tiksliau pažinti ir suprasti tikrovę, 

sugebėti prognozuoti ateitį bei panaudoti gautas objektyvias ir praktikoje 

produktyvias žinias technologijose. Mokslinė tyriamoji veikla transformuoja tai, 

kas yra nežinoma ir nesuprantama, į tai, kas yra suprantama ir akivaizdu. Žinios 

įgijamos stebint ir eksperimentuojant, suvokiant svarbiausius dėsnius, nusakant 

dydžius, reikšmes, ryškį.  

https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDinios
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 Nepaprastai didelis vaidmuo tenka mokytojui, nes jis turi žinoti pagrindines 

fizinio pasaulio sudedamąsias dalis.  Tyrinėjant, reikia sugebėti priimti tinkamus 

sprendimus, vadinasi, reikia mokėti apskaičiuoti galimybes ir numatyti galimas 

pasėkmes. Tai reikalauja tiek žinių, tiek kūrybinio mąstymo. Kartais reikia gebėti 

išeiti ir iš komforto zonos bei atsidurti situacijoje, kai pasekmės nėra tokios, kokių 

tikėjaisi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojai iš Bydgoszcz skaičiuoja lašus (matematikos mokslo taikymas) 

 

Mokslinis raštingumas tampa svarbus, kadangi reikia sugebėti rasti ryšį tarp 

mokslo ir žmonių, gyvenančių ar dar gyvensiančių tam tikru istoriniu periodu.  
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Kaip gamtos mokslas yra pristatomas ir mokomas mokykloje? 

 

Kokia yra esmė gamtos mokslų ir kaip terminą reikėtų pristatyti mokiniams? 

Apibrėžti terminą yra sunku, o kartais net ir neįmanomą be pavyzdžio. Todėl mes 

ir naudosimės būtent pavyzdžio metodika, kai norėsime išsiaškinti sunkius ar 

naujus terminus. 

Pirmasis pavyzdys – balos susidarymas ir džiūstantys skalbiniai. Vaikai 

iškart padarys išvadą, kad vanduo išgaruoja. Kitas pavyzdys – su drėgna šluoste 

išvalytos grindys ar išplauta stiklinė. Mokiniai žino, kad daiktai iš niekur 

neatsiranda, kaip ir niekur nedingsta be kažkieno pagalbos ar įtakos. Taigi, pirmas 

tikslas pasiektas. 

 

Vaikai tyrinėja vandens garavimą iš balos 
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Keldami klausimus, ieškodami atsakymų ir reflektuodami, vaikai prieina 

išvados, kad vanduo iš balos ir rūbų pateko į atmosferą ir joje jis yra nematomas. 

Vaikai smalsūs, jiems kyla daug klausimų, o mokytojas turi stengtis atsakyti ir 

paaiškinti. 2 metų vaikai suvokia, kad ore yra mažos dalelės (molekulės), kurios 

yra nematomos. Tai mokslinis modelis, kai bandoma paaiškinti tai, kas suvokiama 

protu, bet yra nematoma. Savo suvokimą apie garavimą, kondensavimą vaikai 

pavaizdavo piešiniuose ir naujas terminas molekulės (nematomos dalelės) buvo 

pradėtas vartoti.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molekulės 

 

 Kondensavimo procesui paaiškinti buvo panaudota skardinė (iššimta iš 

šaldytuvo). Vaikai stebėjo, kaip šiltoje patalpoje ant šaltos skardinės atsiranda vis 

daugiau rasos lašelių, jie slenka žemyn, jungiasi su kitais. Savo stebėjimą 

pavaizdavo piešiniuose. Vaikai padarė išvadą, kad vanduo garuoja esant kambario 
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temperatūrai, o kondensacija vyksta esant žemai temperatūrai. Po šių apšilimo 

pratimų buvo lengviau paaiškinti ir vandens apytakos ratą, kai išgaravęs vanduo iš 

balos patenka  į orą ir grįžta atgal į žemę veikiant Saulės šilumai. 

  

Kondensavimo  pavaizdavimas piešinyje 

 

 Modelių ar vaizdinių pagalba paaiškinti moksliniai reiškiniai vaikams 

tampa aiškūs ir jie tada patys sugeba apibūdinti procesus. Tyrinėjimai ir 

eksperimantavimas pasidaro patrauklios veiklos, kurios skatina domėtis ir ieškoti 

atsakymų į iškylančius klausimus. 

 Gebėjimas įsivaizduoti supaprastintus fizikinius reiškinius ir procesus 

formuoja žmogaus suvokimą, pažinimą, panašiai kaip ir dirbtinis intelektas, kai 

gyvų organizmų nervų sistemoje  kuriami supaprastinti teoriniai modeliai. 
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Ką turėtų žinoti mokytojas? 

 

 Įrodžius įgimtą vaikų gebėjimą panaudoti turimas mokslo žinias, turime 

kalbėti ir apie informaciją, kurią mokytojai turi perteikti klasėje. Turi būti parengta 

metodika, leidžianti įvertinti mokytojų žinias ir veiklos rezultatus. Mokytojai turėtų 

žinoti ne tik tai, kaip mokslinės žinios yra pagrįstos gamtos reiškiniais ir 

panaudojamos laboratorijose (eksperimentavimas), bet ir tai, kaip šios žinios 

keičiasi kartu su mokslo istorija. 

 Šis procesas, kaip socialinis reiškinys mokslininkų tarpe, buvo 

nagrinėtas Kuhh, o jo pozicija, kad žinių konstrukcijos yra formuojamos 

subjektyvaus patyrimo, o mokymasis vyksta remiantis asmeninėmis teorijomis bei 

turimu supratimu yra  panaši į Pieget.  

 Mokytojas turi pasirinkti tinkamus metodus. Metodas – tai sąmoningai 

pasirinktas veikimo būdas užsibrėžtas tikslui pasiekti; tikslinių veiksmų ir 

priemonių visuma. Reikia atkreipti dėmesį į dekonstrukciją – vienos prasmės 

nebuvimą (Derrida ir  Feyerabend). F.Bacon kritikavo scholastinę logiką bei 

silogistinį metodą ir akcentavo praktinę mokslinio patyrimo svarbą. F. Beikono 

racionalizmo kritika padėjo formuotis klasikinei naujųjų laikų gamtotyrai. Pagal 

Feyerabend, moksle viskas yra tinkama kol tai naudinga. F.Bacon metodai ir 

mąstymas nėra nepriimtini – tai vieni iš būdų kuriant mokslinį raštingumą. Mes 

neturėtume manyti, kad senosios teorijos yra nenaudingas. Priešingai, daugelis iš jų 

yra toliau taikytinos. 
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Mokytojų apmokymai (SciLit projektas, Madridas) 

  

 Matematika yra reikšminga pasaulio mokslo, technologijų ir žmogaus 

kultūros dalis. Ji yra svarbus abstrakčiojo dedukcinio ir indukcinio, empirinio-

patyriminio, eksperimentinio pažinimo instrumentas. Matematikos dalykui tenka 

išskirtinė reikšmė ugdant mokinių gebėjimus skaičiuoti, logiškai mąstyti ir 

formalizuoti, lavinant jų vaizdinį, erdvinį ir tikimybinį mąstymą, analitinio bei 

sintetinio suvokimo ir pažinimo galias. Žinomų matematikos sąvokų, matematinių 

modelių, metodų, ryšių įvairioms situacijoms analizuoti supratimas ir taikymas 

kiekvienam mokiniui sudaro prielaidas ne tik pažinti pasaulį, perimti šimtmečiais 

susiformavusią žmogaus mąstymo ir veiklos kultūrą, bet ir padeda jam tiek 

praktinėje veikloje, tiek kasdieniame gyvenime. Matematika yra susijusi su fizika. 

Reikia išmanyti fiziką, kad galėtume paaiškinti chemiją, biologiją, geologiją. Šio 

projekto veiklų metu jaučiamas ryšis tarp įvairių mokslų. 
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Mokytojai diskutuoja apie stratigrafiją 

 

 

Veiklos vertinimas 

 

 Šiame projekte dalyviai sutarė, kad jie įsivertins save po atliktų 

apmokymų. Dalyviams buvo pateikti klausimynai (Lederman) pirmo susitikimo 

metu. Darbai, aprašai, vertinimai yra pateikti 2 vadovuose:  

1. Iš ko sudarytas pasaulis?  

2.  Archeologija klasėje. 
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Mokytojo vaidmuo 

 

Kadangi žinios nėra paveldimos, tai mokytojai privalo jas perduoti iš kartos į 

kartą, pasirenkant pačius priimtiniausius būdus. Jei žinios nebus perduodamos, tai 

mes turėsim sugrįžt į Akmens amžių. Mokinys turi pasitikėti mokytoju, o mokytojo 

funkcijos yra – ugdyti, teikti žinias, instruktuoti, motyvuoti. Vaikai mokytis 

pradeda nuo pat kūdikystės – išmokta skaityti, rašyti, atlikti matematinius 

veiksmus. Jie yra žingeidūs, domisi juos supančiu pasauliu ir atlikdami pirmuosius 

eksperimentus geba išreikšti savo emocijas. 

Pirma perskaityta knyga, pirmas draugas ir atradimas liks vaiko atmintyje 

taip pat kaip ir pirmo mokytojo ar draugo vardas. 
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ANTROJI  DALIS: 

Mokslo išsilavinimo lygis 

Europos Sąjungoje 
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ANTROJI  DALIS: 

2. Mokslo išsilavinimo lygis Europos Sąjungoje 

2.1. Įžanga 

  

Mokslo išsilavinimas apima ir nagrinėja mokslą Europos Sąjungos 

ikimokyklinėse ir pradinėse mokyklose Italijoje, Ispanijoje, Estijoje, Lietuvoje ir 

Lenkijoje. 

 

Europos Sąjungos šalys partnerės 
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2.2. Mokslas darželiuose ir pradinėse klasėse Europos Sąjungos šalyse 

 Teisinė sistema 

 

Nuo 1990 metų pagrindinis kai kurių Europos šalių uždavinys buvo 

švietimo sistemos tobulinimas. Vienas iš uždavinių buvo studentų pritraukimas 

studijuoti gamtos mokslus. Taip pat svarbu buvo formuoti teigiamą požiūrį į 

gamtos mokslus. 

Darželiuose ir mokyklose buvo padaryta daug pertvarkų ir kuriamos 

aplinkos vaikų interesams sužadinti. Pagrindiniai pokyčiai: 

 Mokymo programų reformos įgyvendinimas; 

 Partnerysčių tarp mokyklų kūrimas; 

 Mokslinių centrų kūrimas; 

 Projektų, skirtų tolsniam profesiniui tobulėjimui, kūrimas. 

Buvo sukurtos bendros strateginės programos (nuo vaikų iki suaugusiųjų 

švietimo) ir konkrečiai amžiaus tarpsnio grupei skirtos programos. Keletas 

Europos šalių sukūrė specialius projektus į kuriuos buvo įtraukti įvairių grupių 

mokiniai ir mokytojai. Šios naujovės iniciavo mokyklų partnerystę ir mokslo 

centrų steigimą. Buvo pradėtas bendradarbiavimas tarp vyriausybinių institucijų ir 

dėstytojų iš aukštųjų mokyklų. 

 

 

Gamtos mokslų mokytojų ruošimas Europos Sąjungoje 

 

Šiuo metu mokytojų ir mokyklos vaidmuo keičiasi. Mokytojai yra prašomi 

mokyti daugiakultūrėje klasėje, integruoti studentus su specialiais poreikiais, 

naudoti IKT, dalyvauti vertinime ir įtraukti tėvus į mokymosi procesą mokyklose. 
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Bet svarbiausia kompetencija, ruošiant mokytojus, turėtų būti išugdyti gebėjimą  

perduoti informaciją ir žinias apie gamtos mokslus.  

Mokytojai turi nuolat tobulėti, susipažinti su inovacijomis ir taikyti jas savo 

darbe. Mokytojai privalo rasti sprendimus įvairiose situacijoje, atsižvelgiant į 

skirtingus berniukų ir mergaičių interesus ir vengti lyčių stereotipų bendraujant su 

mokiniais. Stiprinti mokytojų kompetencijas ir skatinti mokyti gamtos mokslus yra 

laikomi vienais iš svarbiausių uždavinių. Prancūzija, Austrija ir Jungtinė Karalystė 

(Škotija) yra susikoncentravusios šių uždavinių įgyvendinimui. Mokytojai yra 

raginami tobulintis ir įgyti reikiamas kompetencijas, atsižvelgiant į mokinių 

poreikius. Kalbant apie SciLit projektą, tai šalys partnerės didelį dėmesį skiria 

ugdant mažumas, įvairaus amžiaus ir lyties mokinius, spec. poreikių turinčius 

vaikus, tuo tarpu kitos šalys ugdo talentingus ir išskirtinius mokinius. 

Siekiant skatint mokytis gamtos mokslų, tiesioginis kontaktas turėtų būti 

užmegztas su mokslinių tyrimų institutais ir privačiomis įmonėmis. Geri 

pavyzdžiai - Prancūzijos programa La main à la pâte3, o taip pat Ispanijos CSIC 

mokykloje 4. 

Švietimo centrai ir kitos institucijos taip pat prisideda prie mokytojų 

neformalaus mokymosi ir suteikia vertingų patarimų mokytojams. Airijoje, 

Ispanijoje, Prancūzijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Slovėnijoje, Suomijoje, Švedijoje, 

Jungtinėje Karalystėje ir Norvegijoje tokios paslaugos mokytojams yra teikiamos. 

 

 

Tęstinės gamtos mokslų mokytojų studijos 

 

 Pedagoginės žinios ir dalyko išmanymas turi įtakos kiekvienai mokytojų 

profesinio tobulinimo programai (teachers’ professional development (TPD)).  
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 Airijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Slovėnijoje, 

Suomijoje, Norvegijoje ir Jungtinėje karalystėje mokytojai turi galimybę tobulintis 

ir Švietimo Ministerija skiria dėmesį. Mokytojai gali dalyvauti įvairiuose 

apmokymuose, seminaruose, neformaliose studijose ir siekti įgyti reikiamų žinių ir 

kompetencijų.  

 

2.3. Mokslas Italijoje, Ispanijoje, Estijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje 

Teisinė sistema 

 

 

Italijoje, Ispanijoje, Estijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje ikimokyklinis ir pradinis 

ugdymas turi panašumų. Estijoje ir Lenkijoje lankyti mokyklą vaikai pradeda 

būdami septynių metų, tuo tarpu Lietuvoje, Italijoje ir Ispanijoje nuo 6 metų. 

Visose nurodytose šalyse mokslas yra privalomas iki vaikui sueina 16 -17 metų. 

Lenkijoje privalomas mokymasis mokykloje pradedamas nuo 6 metų, o 

2015 m. buvo įvestas visuotinis ugdymas vaikams nuo 4 metų, o 2017 m. – nuo 3 

metų. Tėvai savo ruožtu moka už vaiko maitinimą ir papildomas pamokas, jeigu 

vaikas darželyje mokosi ilgiau nei 5 valandas per dieną. Ispanijoje ir Italijoje 

vaikams iki 3 metų numatyta galimybė lankyti vaikų darželį. Ikimokyklinis 

mokymas privalomas 3–6 metų amžiaus vaikams. Pastarasis dalinai yra remiamas 

valstybės. Estijoje tiek kaimo, tiek miesto teritorijoje gyvenantiems vaikams yra 

sudaromos sąlygos lankyti darželį toje teritorijoje kur jie gyvena. Vaikai gali 

lankyti darželį nuo 1,5 metukų iki 7m. Lietuvoje situacija yra panaši kaip ir 

Estijoje, darželio lankymas nėra privalomas, bet į priešmokyklinę grupę tėvai 

vaikus privalo užrašyti ir ugdymas tampa privalomas. Lenkijoje lopšelio grupėje 

vaikai ugdomi iki 3 metų, o ikimokyklinis ugdymas yra skirtas vaikams nuo trejų 

iki šešerių metų. 
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Šiose šalyse gamtos mokslai yra integruoti į kasdienę veiklą: stebėjimai, 

eksperimentavimai. 

 

 ITALY  SPAIN  ESTONIA  LITHUANIA  POLAND  

Pradinė 

mokykla 

6-11 6-12 7-16 7-11 7-15 

Lentelė 1. Pradinis ugdymas. Mokinių amžius. 

 

Pradinėje mokykloje vaikai mokosi skaityti, rašyti, matematikos, geografijos 

ir gamtos mokslų. Gamtos mokslų turinys susideda iš: 

 Gamtos 

 Socialinių mokslų.  

 

 

 

Italija 

 

Italijoje vaikų švietimas – privalomas. Italijos konstitucija nurodo, kad 

privalomas yra aštuonmetis išsilavinimas. Tačiau pabrėžia, kad mokyti, ugdyti ir 

lavinti vaikus yra tėvų pareiga bei teisė.  

Italijoje privaloma mokyklų vertinimo sistema įsigaliojo 2014/2015. Yra 

atliekami testai ir INVALSI testo rezultati yra apdorojami ir vertinami. Nuo 

2015/2016 metų vykdomas mokyklų veiklos kokybės išorinis vertinimas. 

Formuojamasis mokykloje vykstančių procesų vertinimas, teikiantis informaciją, 

mokyklos veiklai koreguoti ir jos rezultatams gerinti yra koordinuojamas 

vertintojų. Išoriniai vertintojai aplanko iki 10% Italijos mokyklų. Informacija  apie 

stiprius ir tobulintinus mokyklos veiklos aspektus, bei visa ataskaita yra skelbiama 

viešai ir yra prieinama 3 metus po išorinio vertinimo. 
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Ispanija 

 

Ispanijoje yra tiek valstybinių, tiek privačių mokyklų. Vaikams iki 3 metų 

numatyta galimybė lankyti vaikų darželį. Daugiausiai tai privačios įstaigos, 

valstybinių vaikų darželių yra, tačiau vietų jose neužtenka visiems norintiems. 

Ispanijoje visiems vaikams, nepriklausomai nuo jų teisinio statuso, privalomas 

valstybinis lavinimas – nuo ikimokyklinio iki vidurinio. 

Švietimas Ispanijoje yra nemokamas ir privalomas nuo 6 iki 16 metų. 

Dabartinė švietimo sistema buvo įvesta Švietimo įsakymu 1990-aisiais, Ley 

Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo – Bendras Švietimo 

sistemos organizavimo įsakymas. Valstybinė švietimo tarnyba yraatsakinga už 

kokybišką švietimo įgyvendinimą ugdymo įstaigose, o autonominės komunos yra 

atsakingas už teisės aktų rengimą ir švietimo valdymą kiekvienoje autonominėje 

bendruomenėje. 

 

 

Estija 

 

Estijoje švietimas yra labai vertinamas, o pagrindinis ugdymas stiprus ir 

kokybiškas jau dešimtmečius. Tarptautinio suaugusiųjų gebėjimų tyrimo PIAAC 

duomenys rodo, kad 50–60 metų amžiaus estai, turintys pagrindinį išsilavinimą, 

palyginti su kitomis EBPO šalimis, demonstruoja vienus geriausių gebėjimų 

skaitymo įgūdžių, matematinio raštingumo ir problemų sprendimo technologijų 

pagalba srityse. 

Estijos švietimo sistema paremta lygybės ir visapusiškumo principais. 

Nevykdome jokios mokinių atrankos pagal jų akademinius gebėjimus ar rezultatus. 

Misija – būti subalansuotos švietimo politikos lydere ir nuolat kurti prielaidas ir 
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sąlygas visuomenėje, kad visi žmonės galėtų visą gyvenimą mokytis novatoriškoje 

ir į vystymąsi orientuotoje visuomenėje. 

 

Lietuva 

 

Už švietimą ir mokslą Lietuvoje atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija bei 

savivaldybių administracijose įsteigti švietimo skyriai. Švietimo ir mokslo 

ministerijos misija – kiekvienam prieinamas kokybiškas švietimas ir mokslas kaip 

visaverčio, socialiai saugaus žmogaus gyvenimo ir konkurencingo, žiniomis grįsto 

ūkio ir kultūros prielaida. 

 

Lenkija 

 

Lenkijoje ugdymas paremtas  bendrosiomis programomis. Švietimas 

Lenkijoje vyksta pagal bendrąsias krikščioniškas vertybes ir universalius moralės 

principus. Auklėjimas ir švietimas yra skirti ugdyti jaunų žmonių atsakomybės 

jausmą, pagarbą tėvynei, Lenkijos kultūriniam paveldui, o drauge – visos Europos 

ir pasaulio kultūros vertybes. Mokyklos tikslas yra kiekvienam mokiniui suteikti 

sąlygas, palankias jo asmenybės vystymuisi, paruošti  atlikti savo pareigas šeimoje 

ir visuomenėje. Tai grindžiama  tolerancijos, teisingumo ir laisvės principais, 

bendražmogiškųjų vertybių ugdymu.  
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2.4. Mokymo struktūra Italijoje, Ispanijoje, Estijoje, Lietuvoje ir 

Lenkijoje 

 

Italijoje, Ispanijoje, Estijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje gamtos mokslai yra 

integruoti į kasdienę veiklą. Eksperimentavimas skatina vaiką tobulėti ir atrasti 

kažką naujo, plėtoja kūrybiškumą, praturtina žodyną, moko bendradarbiauti ir 

bendrauti su kitais ir tokiu būdu vaikai mokosi, kaip pasiekti bendrą tikslą. 

Įgūdžiai, tokie kaip stebėjimas, manipuliavimas, rūšiavimas, grupavimas įgalina 

vaikus susipažinti su fizikiniu ir gamtos pasauliu ir praturtina jų žodyną naujais 

terminais ir sąvokomis pvz. molekulės, kondensacija,  tankis, svoris, energija. 

 

Italija 

 

 Italijoje mokymosi tikslus apibrėžia "Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della"Ricerca”, kuriame yra nurodyti mokymosi lygiai kokius 

mokiniai tikisi pasiekti  kiekvieno ciklo pabaigoje (ikimokyklinis ir pradinis 

ugdymas). Veiklų suskirstymas: 

 Daiktų/objektų stebėjimas ir apibūdinimas 

 Eksperimentavimas 

 Žmogus ir aplinka 

 Gamtos mokslas yra atskiras dalykas/pamoka taip kaip ir anglų kalba, 

istorija, geografija, technologijos, informacinės technologijos, dailė, kūno kultūra 

ir yra dėstomas 5 metus.  

 Švietimo Ministerijos teigimu, gamtos mokslas yra naudingas dalykas, 

kadangi skatina mokinius ieškoti atsakymų į kylančius klausimus, eksperimentuoti, 
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tikrinti hipotezes, daryti išvadas. Pagrindinis tikslas yra realizuoti veiklas 

tinkamoje erdvėje pvz. mokyklos laboratorijos, bei lauke, gamtoje – vaikams 

lengvai prieinamoje aplinkoje. 

1º (6 metai) 2º (7 metai) 3º (8 metai) 4º (9 metai) 5º (10 metų) 
Medžiaga ir jos 

savybės; 

aplinka;  

objektai: 

skirtumai ir 

panašumai; 

teisingas mitybos 

pagrindas 

Kieta, skysta ir 

dujinė būklė; 

gyvieji ir negyvi 

organizmai; 

metų laikai; 

vandens 

apytakos ratas; 

gyvūnai ir 

augalai 

Gyvūnai ir jų 

gyvybiškai 

svarbios 

funkcijos; 

stuburiniai & 

bestuburiai; 

ekosistema 

& ekologija; 

aplinkos 

apsauga 

Vanduo, oras ir 

dirvožemis; 

tarša; 

augalai: 

struktūra, mityba 

ir dauginimas; 

šiluma ir 

deginimas; 

higiena ir 

sveikata 

Žemė visatoje; 

energija ir jos 

formos;  

žmogaus kūnas; 

optiniai ir 

akustiniai 

reiškiniai; maisto 

kilmė 

 

Lentelė 2. Mokymosi tikslai moksleiviams pradinėje mokykloje Italijoje 

Ispanija 

 Ispanijoje gamtos mokslai yra integruoti į kitus dalykus pradinėje 

mokykloje: gamta, socialiniai mokslai ir matematika. Tuo pačiu metu ugdomos 

skirtingos kompetencijos – matematiniai, informacinių technologijų, gamtos 

mokslų įgūdžiai. 

 Diagramoje (3 lentelė) pateikiama keletas sąvokų, mokslinių metodų 

vienoje iš Ispanijos pradinių mokyklų.  

1º (6 metai) 2º (7 metai) 3º (8 metai) 4º (9 metai) 5º (10 metų) 6º (11 metų) 
Stebėjimas 
Apibūdinimas 

Klasifikavimas 

Stebėjimas 
Apibūdinimas 

Priemonės  

Klasifikavimas 

Stebėjimas 
Apibūdinimas 

Priemonės  

Eksperimentavimas  

Klasifikavimas 

Stebėjimas 
Apibūdinimas 

Priemonės  

Eksperimentavimas  

Klasifikavimas 

Stebėjimas 
Apibūdinimas 

Priemonės  

Eksperimentavimas  

Klasifikavimas 

Stebėjimas 
Apibūdinimas 

Priemonės  

Eksperimentavimas  

Klasifikavimas 

Augalai 

Kvėpavimas 

Medžiagos  

Svarbios 

funkcijos, 

kietumas 

energija, 

masė 

Būsenos 

pakeitimas, 

šiluma, 

medžiagos 

Svoris, 

materija, masė 

deformacija, 

svirtis, 

magnetai 

Ekosistema, 

energijos 

transformacija, 

energijos 

rūšys, 

šviesa, elektra 

Degimas, 

oksidacija, 

magnetizmas, 

kompiuteris 

Lentelė 3. Sąvokos ir moksliniai metodai pradinėje mokykloje Ispanijoje 
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Estija 

 Estijoje, remiantis nacionaline mokymo programa, ikimokyklinio 

ugdymo įstaigos vaikai susipažįsta su gamtos mokslu. Jie mokomi iškelti 

klausimus, ieškoti aplinkoje atsakymų, lyginti, matuoti ir klasifikuoti. Gamtos 

mokslai yra įtraukti į bendrojo ugdymo programą mokyklose ir tai yra fizikos, 

geografijos, chemijos ir biologijos pamokos. Estijoje gamtos pamokos prasideda 

nuo 1 klasės, tuo tarpu fizika, chemija ir biologija yra dėstomi 7 – 12 klasėse.  

 

Lietuva  

Gamtamokslinis ugdymas pagrindinėje mokykloje skirtas ugdyti mokinių 

gamtamokslinę kompetenciją – gebėjimą ir nusiteikimą naudotis gamtos pasaulį 

aiškinančiomis žiniomis ir gamtos tyrimų metodais siekiant atsakyti į iškylančius 

klausimus, ieškoti įrodymais pagrįstų išvadų bei sprendimų, suprasti žmogaus 

veiklos sukeltus pokyčius gamtoje ir imtis asmeninės atsakomybės už aplinkos 

išsaugojimą, tausoti savo ir kitų žmonių sveikatą. Gamtamokslinės kompetencijos 

pradmenų mokiniai įgyja pradinėje mokykloje mokydamiesi „Pasaulio pažinimo“. 

Pagrindinėje mokykloje ji ugdoma toliau – svarbu, kad mokiniai ne tik įgytų 

esminių gamtos mokslų žinių, bet ir ugdytųsi bendruosius ir konkrečiuosius 

dalykinius gebėjimus, vertybines nuostatas. Siektina, kad mokiniai patys galėtų 

atrasti ir patirti pažinimo džiaugsmą, atpažintų ir išmoktų dalyvauti sprendžiant 

įvairias problemas, susijusias tiek su gyvąja, tiek su negyvąja gamta, atsakingai 

priimtų sprendimus ir jais pasitikėtų, gebėtų dirbti kolektyve 

5–6 klasėse mokomasi integruoto gamtos mokslų kurso „Gamta ir žmogus“, 

apimančio biologijos, fizikos, chemijos, Žemės mokslo, sveikos gyvensenos, 
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ekologijos, technikos mokslų žinių elementus. 5 klasėje šiame kurse integruojami 

ir kai kurie geografijos elementai, o nuo 6 klasės geografija atsiskiria į 

savarankišką dalyką. 5–6 klasių gamtos mokslų kursas integruojamas neišskiriant 

atskirų mokomųjų dalykų. 7–8 klasėse, išlaikant gana tvirtus tarpdalykinius ryšius, 

atsiskiria biologijos, chemijos ir fizikos dalykai. 9–10 klasėse mokomasi 

apibendrinamųjų biologijos, chemijos ir fizikos kursų, kurie skirti baigti formuoti 

mokinių gamtamokslinę kompetenciją. 

 

Lenkija 

 

Lenkijoje gamtos mokslai yra integruoti į kitus dalykus 1 – 3 klasėje. Vaikai 

išmoksta stebėti ir analizuoti reiškinį, objektą, paaiškina kaip jis keičiasi esant 

skirtingam metų laikui, nusako dydį, medžiagą, būseną, būklę, įgyja prktinių žinių 

susijusių su mityba, aplinkosauga.  Nuo 4 iki 6 klasės vaikai mokosi gamtos 

(atskira pamoka).  

Ugdymo programoje yra nurodyti 5 pagrindiniai tikslai mokant gamtos 

mokslų: 

1. Ugdyti smalsumą ir domėjimąsi aplinka 

2. Ugdyti pagarbą aplinkai 

3. Išmokinti kurti hipotezes ir jas tikrinti 

4. Stebėti, matuoti, eksperimentuoti 

5. Pritaikyti žinias praktiškai 

Nuo 7 iki 9 klasės ugdymo plane atsiranda biologija, chemija, fizika ir geografija. 
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2.5. Mokytojų ruošimas Italijoje, Ispanijoje, Estijoje, Lietuvoje ir 

Lenkijoje 

 

Pradinėje mokykloje ir ikimokyklinėse įstaigose dirbantys gerai paruošti, 

motyvuoti, kūrybingi ir inovatyvūs mokytojai sukuria puikią aplinką, kurioje 

vaikams yra gera, saugu ir įdomu mokytis. Tai yra svarbus kokybės veiksnys, nes 

taip yra kuriamas tėvų ir visos bendruomenės pasitikėjimas. 

Italija, Ispanija, Estija, Lietuva ir Lenkija turi gerai apibrėžtus mokytojų 

rengimo kriterijus. 

 

Italija 

 

Mokytojai, dirbantys su priešmokyklinukais ir pradinukais, turi baigti 5 

metų stuijas universitete ir įgyti gamtos mokslų kvalifikacijos diplomą. Vidurinėje 

mokykloje dirbantys mokytojai turi turėti magistro laipsnį.  

Ankstyvojo ugdymo pedagogas - tai patikimas ir įgaliotas asmuo, kuris 

padėtų mokiniams ne tik įgyti naujų žinių, bet ir išmokytų mokinius, kaip reikia 

orientuotis gausiame informacijos sraute. Mokytojas, tarsi instruktorius, kuris 

mokinį turi paskatinti ir didinti jo žingeidumą bei aktyvumą mokytis visą 

gyvenimą. Todėl galime teigti, jog mokytojo kompetentingumas, meilė darbui bei 

pačios mokytojo asmenybės veržlumas, turi didžiulės įtakos mokiniui, jo požiūrio į 

mokymosi svarbą formavimuisi. Skatinami mokiniai pasitiki savo jėgomis, 

atsakingai atlieka užduotis, siekia tobulėti, įgyti kuo daugiau naujų žinių ir įgūdžių. 

Mokytojai gali laisvai pasirinkti mokymo metodus, tačiau nacionalinės švietimo 

sistemos  gairės mokytojams nustato keletą bendrų kriterijų mokymosi aplinkos 

organizavimui. 
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Ispanija 

 

Ispanijoje pradinio ugdymo diplomas tinka tik norint norint dirbti su 

priešmokyklinukais, bet su ikimokyklinukais reikia būti baigus ikimokyklinį 

ugdymą. Švietimo ir mokslo ministerija nustato kreditų skaičių ir patvirtina 

mokymo programą. Mokytojų rengimas paprastai susideda iš bendrosios ir 

profesinės dalių. Bendroji dalis paprastai būna skirta bendrajam lavinimui ir vieno 

arba keleto dalykų, kuriuos tie studentai dėstys, studijoms. Profesinė dalis – tai 

kursai, skirti mokymo įgūdžiams formuoti per pedagoginę praktiką mokyklose. Šis 

teorinis ir praktinis rengimas Ispanijoje vyksta pagal nuoseklųjį modelį, t.y. 

studentai įgiję tam tikros srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą, toliau pereina į 

pedagogikos magistrantūrą. 

Pedagoginio fakulteto mokymo programa priklauso nuo universiteto, 

kuriame studentai studijuoja. Tai reiškia, kad vienuose universitetuose socialiniai 

mokslai yra dėstomi integruotai su kitais dalykais, o kituose – fizikos ir chemijos 

laboratorijose, atliekant užduotis praktiškai. Ispanijos universitetai: Universidad 

Complutense de Madrid (UCM); Universidad Autónoma de Barcelona (UAB); 

Universidad Pública de Navarra (UPNA) ir  Universidad de Oviedo (UNIOVI). 

 

Estija 

 

           Estijoje mokytojų rengimas sukoncentruotas dviejuose universitetuose Tartu 

ir Taline. Estijoje aukštasis mokslas susideda iš trijų ciklų – bakalauro, magistro ir 

doktorantūros studijų, taip pat turi integruotą bakalauro ir magistro programą.  Taip 

pat egzistuoja profesinės aukštosios mokyklos bei profesinės mokyklos, 
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suteikiančios profesinį aukštąjį išsilavinimą. Stojant į universitetą studentai turi 

išlaikyti išankstinį profesinį testą. Testą laiko ikimokyklinio, pradinio, vidurinio, 

neformalaus ugdymo, suaugusiųjų švietimo ir profesijos būsimieji pedagogai. 

 

Lietuva 

 

Lietuvoje mokytojai turi būti įgiję aukštąjį išsilavinimą, pedagogo 

kvalifikaciją ir mokomojo dalyko ar srities (pavyzdžiui, ikimokyklinio, pradinio 

ugdymo) specializaciją. Reikiamą išsilavinimą ir kvalifikaciją galima įgyti 

universitetuose ar kolegijose. Mokytojų rengimas apima dalyko studijas ir 

pedagogines studijas, susidedančias iš teorinės dalies ir pedagoginės praktikos. 

Greta pagrindinių studijų vykdomos ir gretutinės studijos, teikiančios galimybę 

tapti dviejų mokomųjų dalykų (sričių) mokytoju. 

Kadangi mokytojo darbui reikalingos plačios ir įvairios kompetencijos, 

norintieji tapti mokytojais turi įgyti aukšto lygio kvalifikaciją. Lietuvoje dirbti 

mokytoju pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas gali 

asmuo, įgijęs aukštąjį išsilavinimą, turintis pedagogo kvalifikaciją ir įgijęs 

mokomojo dalyko ar srities (pavyzdžiui, ikimokyklinio, pradinio ugdymo) 

specializaciją. Dirbti mokytojais gali būti priimami ir asmenys, neturintys 

pedagogo kvalifikacijos, tačiau ją privaloma įgyti per 2 metus nuo darbo mokytoju 

pradžios. Būsimi pedagogai studijuoja Kauno Vytauto Didžiojo Universitete, 

Vilniaus Universitete, Šiaulių Universitete ir Klaipėdos Universitete. Baigę 4 metų 

studijas studentai įgyja bakalauro laipsnį. Magistro laipsnis reikalingas norint dirbti 

gimnazijose, bakalaureatuose. 
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Lenkija 

 

Baigus vidurinę mokyklą ir gavus brandos atestatą galima rinktis studijas 

valstybinėse arba privačiose aukštosiose mokyklose. Valstybinėse aukštosiose 

mokyklose dieninės formos studijos yra nemokamos. Galima rinktis šių tipų 

aukštojo mokslo programas:  Kolegijų (koledžų) programas valstybinėse ir 

privačiose pedagogikos, užsienio kalbų pedagogikos ir socialinio darbo kolegijose. 

Mokslas čia trunka 3 metus. Užsienyje baigimo atestatas pripažįstamas kaip 

aukštojo mokslo baigimo pažymėjimas, bet Lenkijoje tokios studijos nesuteikia 

aukštojo mokslo laipsnio. Studijos visų tipų kolegijose yra stebimos aukštųjų 

mokyklų, siūlančių magistro programas, kurias gali studijuoti kolegijų absolventai, 

o pedagogikos studijos kolegijose yra stebimos ir Švietimo ministerijos.  

Diplominės studijos siūlomos valstybiniuose ir privačiuose universitetuose ir 

neuniversitetinėse aukštosiose mokyklose, rengiančiose 3–4 m. trukmės bakalauro 

ir 1,5–2 m. trukmės magistro studijų programas. Medicinos, veterinarijos, 

odontologijos, psichologijos, farmacijos, teisės, fotografijos, aktorinio 

meistriškumo, meno konservavimo ir restauravimo „ilgojo ciklo“ 9 magistro 

studijos trunka 4–6 metus. Tai priklauso nuo konkrečiais mokslo metais siūlomų 

programų. 
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2.6. Moterų dalyvavimas dėstant gamtamokslinius dalykus Italijoje, 

Ispanijoje, Estijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje 

 

 Vis didesnis skaičius moterų dalyvauja veiklose, susijusiose su mokslu, 

inovacijomis ir technologijomis. Jų buvimas, darbas ir idėjos yra vertingos, todėl 

2010 metais priimta Europos mokslinių tyrimų vizija reglamentuoja iki 2030 metų 

įtraukti dar daugiau moterų į mokslines veiklas. 

  Europoje yra daug programų, kurios ruošia moteris įsitraukti į veiklas. 

“European Girls in STEM", pirmasis visoje Europoje tyrimas, kurį 

užsakė  "Microsoft profesorius Martin W.Bauer. Programoje dalyvavo 11.500 

mergaičių ir jaunų Europos moterų, kurių amžius buvo nuo 11 iki 30 metų iš 12 

šalių (Belgija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Airija, Italija, Nyderlandai, Lenkija, 

Čekija, Jungtinė Karalystė, Rusija ir Slovakija ). Tyrimas nustatė motyvus dėl ko 

jaunos moterys praranda susidomėjimą techniniais ir moksliniais dalykais, 

identifikavo įsidarbinimo galimybes. STEAM santrumpa žymi gamtos mokslų 

(angl. – Science), technologijų  (angl. – Technology),  inžinerijos (angl. – 

Engineering), meno/dizaino (angl. – Art) ir matematikos (angl. – Mathematics) 

sritis. Pastaruoju metu raidė A santrumpoje STEAM yra vartojama platesne nei 

menas/dizainas prasme: A – visos kitos disciplinos (angl. „All other diciplines“). 

 

 

Italija 

 Pagal pateiktus Italijos tyrimų rezultatus, tik 12.6% moterų studenčių 

pasirenka studijuoti STEAM srities dalykus. 42.1% italių teigia, kad joms labai 

patinka matematika, 49.2%  moterų sužavėtos kompiuteriniai mokslais,  kai tuo 

tarpu Europos moterys sudaro tik 37.6 % ir 42.2% lyginant tuos pačius 

https://www.microsoft.com/en-us/mtc/locations/milan.aspx
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mokomuosius dalykus. 59% jaunų studenčių tiki, kad joms puikiai sektųsi 

studijuoti STEAM programos dalykus ir daugiau nei 60% moterų teigia, kad jos 

jaustųsi labai gerai. Kalbant apie darbo rinką, tai 66.1% respondenčių norėtų turėti 

vienodas darbo sąlygas kaip ir vyrai.  

 Nors yra daugybė italų moterų pavyzdžių, kurios prisidėjo prie pasaulio 

mokslo revoliucijos (Rita Levi Montalcini, Margherita Hackas, Samantha 

Cristoforetti, Elena Cattaneo, Fabiola Gianotti ir kt.), bet viena iš didžiausių kliūčių 

– mažai pavyzdžių, kurios galėtų įkvėpti  jaunąją kartą.  

 Neigiamą įtaką pasirinkimui studijuoti STEAM dalykus padaro ir draugai. 

Jei mergina domisi STEAM srities mokslais, bet nesulaukia pritarimo iš aplinkinių, 

tai dažniausiai ji renkasi kitą mokslo sritį. Teigiama, kad dėl neapsisprendimo ir 

tvirtos nuomonės neturėjimo yra kaltos pačios moterys. 

 

Ispanija 

 Ispanijoje yra teisinis pagrindas, apimantis nemažai rekomendacijų 

pasiūlytų Europoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Lygybės įstatymas (2007), 

Universitetų Įstatymas (2007) ir mokslo, technologijos ir inovacijų įstatymas 

apima sritis, kurioms reikia skirti daug dėmesio tam, kad būtų eliminuotos kliūtys 

ir šališkumas. 

 

Estija  

 Estijoje studentų pasiskirstymas universitetuose ir studijavimas  tam 

tikros srities dalykus  yra įtakojamas lyties. Moterys mokosi mokykloje, 

universitete ilgiau ir jų išsilavinimas yra aukštesnis.  Moterys ir vyrai renkasi 
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studijuoti skirtingus dalykus ir ši tendencija nemažėja. Švietimo srityje dominuoja 

moterys. Tai pat universitetuose dirba daugiau moterų.  Tai yra todėl, kad vyrai 

dažniausiai renkasi studijuoti tiksliuosius mokslus. 

 Estijos konstitucijos 12 straipsnis tvirtina: „Visi yra lygūs įstatymui. 

Niekas negali būti diskriminuojamas dėl tautybės, rasės, odos spalvos, lyties, 

kalbos, kilmės”. 

 1996 m. socialinių reikalų ministeriją įsteigė lyčių lygybės biurą (nuo 

2004 m. pavadinimas buvo pakeistas į lyčių lygybės departamentą). Nuo 2000m. 

Estijos Socialinių reikalų misiterija yra atsakinga už lyčių lygybę.  

 

Lietuva 

 Lietuva imasi įvairių priemonių, kad kuo daugiau jaunų moterų įtraukti į 

mokslines veiklas: 

 Jaunos moterys yra aktyviai skatinamos siekti mokslinės karjeros; 

 Moterys yra skatinamos siekti aukštesnių mokslinių kvalifikacijų ir vykdyti 

mokslinius tyrimus siekiant geresnių rezultatų; 

 Sudaryti galimybes moterims užimti aukštas pareigas administracijos srityje; 

  Vykdyti sklaidą ir viešinti moterų mokslininkių pasiekimus, veiklas, darbus. 

 Norint įgyvendinti užsibrėžtus tikslus yra svarbūs organizaciniai ir 

finansiniai dalykai. 

Organaizacinės priemonės 

 Lietuvoje yra skelbiami konkursai ir sudaromos atrankos grupės, kurios 

kviečia jaunus mokslininkus dalyvauti konkursuose ir užimti pareigas valstybės, 

mokslo ir studijų institucijose. Deja, konkursų sąlygos nėra tobulos. Taigi Lietuvos 
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Respublikos Vyriausybė imasi priemonių, kad būtų peržiūrėtos konkursų vykdymo 

sąlygos ir patvirtinti minimalūs reikalavimai  pretendentams. Taip pat ketinama 

peržiūrėti tvarką pagal kurią yra suteikiami moksliniai vardai. 

  Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, socialinės apsaugos priemonės, 

tarp jų ir socialinės garantijos yra suteikiamos moterims, kurios laikinai nedirba 

dėl vaikų auginimo ar priežiūros. 

 Lietuvoje veikia 63 mokslo ir švietimo institucijos, o vadovų tarpe yra tik 

4 moterys. Apskritai moterys mokslininkės sudaro 45%, bet imant atskiras mokslo 

sritis procentai svyruoja nuo 10 iki 75%.  

Finansavimas 

Iš valstybės jauni mokslininkai gali gauti finansinę paramą: 

 Valstybinė stipendija jauniesiems mokslininkams iki 35 metų; 

 Valstybinė aukštojo mokslo laipsnio stipendija nusipelniusiems 

mokslininkams;  

 Stipendijos iš Lietuvos valstybinių tyrimų ir aukštojo mokslo fondo 

atskiriems mokslininkams, mokslininkų grupėms už  įvairius 

mokslinius projektus ir mokslinius leidinius; 

  Parama tarptautinėms studijoms ir moksliniui darbui užsienyje 

(kelionės išlaidos, dienpinigiai, stipendijos) pagal pasirašytus 

bendradarbiavimo susitarimus mokslo ir aukštojo mokslo srityse ir 

pateiktus Mokslo departamentui. 

Šiuo metu nėra išskirtos atskiros stipendijos moterims mokslininkėms. 

Vertinant moterų ir vyrų pasiskirstymą mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros 

sektoriuose, svarbu pažymėti, kad:”Siekiant užtikrinti sistemingą ir nuoseklią lyčių 
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lygybės politikos plėtrą moksle, skatinti mokslo institucijas ir organizacijas sukurti 

ir įdiegti lyčių balanso užtikrinimo priemones“ ir siekiant „parengti 

rekomendacijas, skirtas mokslo ir studijų institucijoms, dėl lyčių balanso 

priemonių, tokių, kaip lyčiųuniversitetų, mokslo institutų tarybose ir senatuose 

nustatymo, pozityvios diskriminacijos principų taikymo lyties, esančios mažuma, 

atstovų atžvilgiu ir pan. įvedimo“ LYMOS projekto eigoje buvo vykdoma veikla. 

Rekomendacijų parengimas mokslo ir studijų institucijoms, apie priemones, 

taikytinas lyčių balansui užtikrinti moksle ir jo valdyme. Veiklos rezultate 

parengtos rekomendacijos, apimanèios įvairias priemones, instrumentus ir 

metodus, skirtus įtvirtinti ir užtikrinti lyčių lygybę Lietuvos mokslo ir studijų 

institucijose. 

Lenkija 

Pagal pateiktus Lenkijos spaudos agentūros duomenis 69% moterų jaučiasi 

diskriminuojamos.  Ypač tai jaučiama kalbant apie mokslo administravimą ir 

mokslo formavimo politiką. 

Valstybinis Mokslinių tyrimų komitetas – aukščiausia administravimo 

įstaiga, kuri formuoja nacionalinės mokslo politicos pagrindus, buvo įkurta 1991 

m. sausio 12 d. Šiame komitete iš viso yra 4 moterys iš 60 išrinktų atstovų. 

Lenkijos mokslų akademijoje mokslinių tyrimų srityje yra  328 darbuotojų, o jų 

tarpe tik 9 moterys. Pagal Naująją Konstituciją, priimtą 1997 m., Lenkija užtikrina 

lygias teises moterims ir vyrams visose gyvenimo srityse. Visų pirma, 

Konstitucijos 33 straipsnis teigia, kad “moterys ir vyrai turi lygias teises visose 

gyvenimo srityse (…) švietimo, užimtumo, skatinimo ir turi teisę į vienodą 

apmokėjimą už panašios vertės darbą, teisę į  socialinė garantijas ir teisę gauti 

viešus apdovanojimus”. 
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2.7. PISA ataskaita 

 

PISA – tai tarptautinio moksleivių vertinimo programa. PISA vertina 

skirtingų pasaulio šalių švietimo ir mokymo sistemų kokybę, teisingumą bei 

veiksmingumą ir 15 metų moksleivių rezultatus.  

Pagrindiniai tyrimo bruožai yra šie: 

 tai didžiausias pasaulyje tarptautinis švietimo tyrimas; 

 jis tiria maždaug 15 metų mokinius; 

 jis padeda įvertinti mokinių pasiruošimą suaugusiųjų gyvenimui; 

 juo įvertinami mokinių skaitymo gebėjimai, matematinis ir gamtamokslinis 

raštingumas bei problemų sprendimo bendradarbiaujant įgūdžiai; 

 jis renka kontekstinę informaciją apie švietimo praktikas dalyvaujančiose 

šalyse. 

Atlikti šį mokinių pasiekimų vertinimo tyrimą yra svarbu, kadangi tyrimo 

rezultatus galima panaudoti siekiant šių tikslų: 

 sužinoti, kiek mokiniai yra pasirengę mokytis baigę pagrindinę mokyklą; 

 padėti mokykloms, švietimo organizacijoms ir valdžios įstaigoms nustatyti 

sritis, kurias reikia tobulinti; 

 palyginti skirtingų šalių mokinių mokymo(si) rezultatus ir mokymo(si) aplinką. 

 

Italijoje moksleiviai vidutiniškai pasiekia 481 tašką ir statistiškai 

reikšmingai žemiau už EBPO šalių vidurkį  Rusijos, Kroatijos, Vengrijos, 50 taškų 

daugiau nei EStija, Japonija ir Singapūras, bet nuo 10 iki 40 taškų mažiau nei  

Austrijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Portugalijoje, Slovėnijoje, Šveicarijoje. 
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Čia tik 3% studentų gali nedalyvauti gamtos mokslų  pamokose. Be to, 

mokyklos direktoriai Italijoje teigia, kad mokslo departamentas, personalas yra 

gerai parengti, palyginti su daugeliu OECD mokyklos vadovų kitose šalyse. 

Pavyzdžiui, 81% p mokyklų direktorių Italijoje pranešė, kad medžiaga praktinei  

mokslinei veiklai yra labia gerai parengta kaip ir vidutiniškai visose OECD šalyse. 

Ispanijos moksleivių matematikos, skaitymo ir gamtos mokslų rezultatai yra 

statistiškai reikšmingai žemiau už EBPO šalių vidurkį, nepaisant to, kad išlaidos 

išaugo švietimo srityje išaugo iki 35% ir šalyje buvo įvykdyta daugybė reform 

nacionaliniu ir regioniniu lygiu. 

Estai, pagal tarptautinį 15-mečių tyrimą PISA, kurį organizuoja Ekonominio 

ir socialinio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), pasaulyje įsitvirtino 

tarp lyderių švietime. Kai kuriose srityse Estija jau lenkia ir aukšta švietimo 

kokybe garsėjančią Suomiją.  Iš Europos šalių itin išryškėjo Estijos penkiolikmečių 

gebėjimai (3 vieta pasaulio reitinge), kitos dvi šalys, pirmaujančios tyrime – 

Singapūras ir Japonija, užėmusios 1 ir 2 vietas. Pagal gamtamokslinio raštingumo 

rezultatus, tarp 70 tirtų šalių pirmauja Singapūras, Japonija, Estija, Taivanas, 

Suomija, Makao (Kinija) ir Kanada. Pagal skaitymo gebėjimų rezultatus pirmauja 

Singapūras, Honkongas, Kanada, Suomija, Airija. Estijai atitenka aukšta 6 pozicija. 

Lyderiai pagal matematinio raštingumo rezultatus – Singapūras, Honkongas, 

Makao, Taivanas, Japonija. Estijai atitenka 9 pozicija, Lietuvai – 36. Beje, šįmet 

visose trijose srityse smuko Suomijos pasiekimai. Ši šalis dėl puikių rezultatų 

dažnai pateikiama pavyzdys, kuriuo galėtų sekti Lietuva. Ir gamtamokslio, ir 

matematinio raštingumo srityse suomius aplenkė estai. 

Žvelgiant pagal lygmenis, estai gamtamokslio raštingumo srityje pakilo 

aukščiausiuose 5-6 lygmenyse, tačiau stipriai nukrito antrame lygmenyje. Kitaip 

tariant, padaugėjo į žemesnį lygmenį nukritusių mokinių. Tuo pačiu šiek tiek 

pagerėjo aukštieji gebėjimai. 
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Ispanai vidutiniškai surenka 488 taškus iš skaitymo ir pagal reitingą užima 

27 – 35 vietą. Vidutinis skaitymo rodiklis išlieka nepakitęs nuo 2000 m. Jis 

sumažėjo nuo 493 iki 488 taškų ir tai nėra reikšmingas pokytis. Vokietijos, 

Lichtenšteino, Lenkijos ir Šveicarijos situacija buvo prastesnė nei Ispanijos 2000 

m., bet geresnė 2012 m. taip pat kaip ir Ispanų. 

Lenkijoje buvo įvykdytos reformos, kurios paskatino spartų švietimo 

rezultatų gerinimą. PISA duomenimis, 2012 m. ši šalis išlieka aukštesnė už OECD 

vidurkį, su geresniais skaitymo, matematikos ir gamtos mokslų balais. Pagal 

tarptautinio švietimo lygio tyrimo, organizuoto Europos bendradarbiavimo ir 

plėtros organizacijos (EBPO), rezultatus, viršūnėje atsidūrė 15-mečiai iš Azijos 

šalių. Pirmą vietą EBPO reitinge užėmė Singapūras. Po jo eina Honkongas, Pietų 

Korėja, Japonija bei Taivanas. Toliau – Suomija, Estija, Šveicarija, Olandija, po jų 

– Kanada ir Lenkija.  Lenkijos situaciją pagerino privalomasis baigiamasis 

matematikos egzaminas, tačiau didelę reikšmę turi ir tai, kad vis daugiau dirbama 

populiarinant tiksliuosius mokslus. Svarbu ir tai, kad į šią mokslo sritį stengiamasi 

įtraukti vis daugiau merginų. Tačiau Lenkijos mokiniams vis dar geriau sekasi 

pildyti testus, o ne pritaikyti žinias kasdienėje praktikoje. Pirmą kartą istorijoje 

švietimo kokybės vertinimo srityje pasiekėme pasaulinį lygį“, – sakė EBPO 

švietimo srities specialistas Andreas Schleicher. Jis pabrėžė, kad reitingas atspindi 

glaudų ryšį  tarp švietimo lygio ir ekonomikos plėtros, o mokymo kokybės 

gerinimas tiesiogiai veikia BVP augimą. Aukšta Lenkijos pozicija EBPO reitinge 

nėra netikėta. Pastaraisiais metais ši šalis pasiekė aukštą įvertinimą pagal PISA 

testus, vertinančius 15-mečių žinias tiksliųjų mokslų ir matematikos srityje. Ir šių 

metų tyrimai didžiąja dalimi rėmėsi PISA rezultatais, pagal kuriuos Lenkijos 

moksleiviai užima pirmą vietą tarp ES šalių, jų rezultatai panašūs kaip ir Olandijos, 

Estijos ir Suomijos moksleivių. Aukščiausias pozicijas užima Azijos šalys. Kad 

Lenkijos moksleiviai pastaraisiais metais galėtų patekti į šią elitinę grupę, mūsų 
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šalies švietimo sistema turėjo gerokai padirbėti ir išlyginti atsilikimą nuo 

pasaulinių standartų, kuris buvo komunizmo eros palikimas. Tačiau vis dar lieka 

padaryti daug darbų. Lenkų mokykla dabar turi dirbti šia linkme: reikia mokytis 

bendradarbiavimo, sugebėti prisiimti riziką, atsisakyti šablonų. 

 

 

Lietuva (467 taškai) yra 31–36 pozicijoje iš 51, statistiškai reikšmingai 

žemiau už EBPO šalių vidurkį. Rusijos, Kroatijos, Vengrijos, Izraelio ir Slovakijos 

rezultatai statistiškai reikšmingai nuo Lietuvos rezultatų nesiskiria. Finansinio 

raštingumo rezultatai - Lietuva (449 taškai) yra 11–12 pozicijoje iš 15, statistiškai 

reikšmingai žemiau už EBPO šalių vidurkį.  Ispanijos rezultatai statistiškai 

reikšmingai nuo Lietuvos rezultatų nesiskiria. Gamtamokslio raštingumo rezultatai 

pagal pasiekimų lygmenis - palyginti su EBPO šalių vidurkiu, Lietuvoje šiek tiek 

daugiau 2 lygmens nepasiekusių mokinių, o aukščiausius lygmenis pasiekusių 

skaičius beveik 2 kartus mažesnis. Aukščiausius lygmenis pasiekia daugiau 

vaikinų negu merginų, o 2 lygmens nepasiekia daugiau vaikinų. Skaitymo 

gebėjimų rezultatai pagal pasiekimų lygmenis - aukščiausius lygmenis Lietuvoje 

pasiekia 4,5 proc. , EBPO šalyse – 8,3 proc. mokinių Lietuvoje 2 lygmens 

nepasiekia 25,1 proc., EBPO šalyse – 20,1 proc. mokinių. Ypač dideli skirtumai 

matomi tarp aukščiausius ir žemiausius lygmenis pasiekusių vaikinų ir merginų 

skaičiaus Merginos artėja prie EK iškelto rodiklio – mažiau nei 15 proc. 

Matematinio raštingumo rezultatai pagal pasiekimų lygmenis - aukščiausius 

lygmenis Lietuvoje pasiekia 6,9 proc., EBPO šalyse - 10,7 proc. mokinių. 

Lietuvoje 2 lygmens nepasiekia 25,4 proc., EBPO šalyse – 23,4 proc. mokinių. 
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2.8. Išvados 

 

Statistiniai duomenys rodo, jog vis mažiau bendrojo ugdymo mokyklų 

mokinių pasirenka gamtamokslinius dalykus vyresnėse klasėse, o tai sąlygoja ir 

mažą studentų skaičių gamtos mokslų studijose. Londono karališkojo koledžo 

mokslininkai J. Dillon ir J. Osborne (2008), pateiktoje atskaitoje „Švietimo 

mokslas Europoje: Kritiniai atspindžiai“, pabrėžia apie mokinių sudominimo 

fizinių mokslų srities dalykais sumažėjimą. Jų teigimu “mokslas yra svarbus 

Europos kultūros paveldo komponentas”.  

Gamtos mokslų gerinimas buvo aktualus uždavinys kai kuriose Europos 

šalyse nuo 1990 m. pabaigos. Daug programų, įvairių projektų ir reformų buvo 

įgyvendintų, kad būtų pasiektas tikslas. Jų pagrindinė užduotis buvo skatinti 

studijuoti gamtos mokslus ir skleisti teigiamą įvaizdį bei teikti informatyvias žinias 

visuomenei šia tema. Šia kryptimi daugelis priemonių, pradedant nuo ankstyvojo 

gamtos mokslo ugdymo, buvo priimami, bandant gerinti studentų susidomėjimą 

gamtos mokslais. Kitos priemonės: mokymo programų įgyvendinimas, reformos, 

mokslininkų ir tyrimų centrų inicijuojami projektai, skirti tęstiniam profesiniam 

tobulėjimui. 

Pagal pateiktą informaciją ir duomenis, galima teigti, kad SciLit partnerės 

šalys pateikia panašią ataskaitą apie teisinę ir politinę sistemą, bei mokymo 

programas ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigose. Visos šalys renkasi 

nacionalinės ir regioninės politikos įgyvendinimo strategijas, pateikia nacionalines 

gaires mokytojų rengimo klausimais, o universitetuose yra siūloma studijuoti 

gamtos mokslus. Duomenys apie moterų įsitarukimą į gamtos mokslų sritį yra 
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neigiami visose šalyse. Gamtos mokslai vis dar yra vyrų sritis ir yra mažai moterų 

įsitraukusių į šią mokslinę veiklą. 

Taikytinos strategijos gerinant švietimą gali būti skirtingos. Tai gali būti 

bendros strateginės programos, apimančios visas ugdymo pakopas (nuo ankstyvojo 

ugdymo iki suaugusiųjų švietimo) arba projektai skirti konkrečiai mokymosi 

sričiai. Teigiamų rezultatų ir pokyčių jau yra, bet vis dar yra tobulintinų dalykų 

gamtos mokslų srityje. Būtina tolimesnė bendra veikla tarp šalių, skatinant 

bendravimą, bendradarbiavimą, bendrų projektų ir naujų mokymo metodų  kūrimą.  
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Pasiūlymas dėl ankstyvojo moksleivių ugdymo tobulinimo 

3.1. Istorinė apžvalga 

 

Pagrindinis šios dalies tikslas yra peržiūrėti mokslo sąvokų visuomenės 

raštingumo evoliuciją nuo XX a. vidurio iki šių dienų. Šiuo laikotarpiu buvo tikrų 

pokyčių, kurie gali būti suskirstyti į tris etapus: pirmas etapas -  parengimas, 

antrasis - mokslinių tyrimų pobūdis the Nature of the Scientific Research (NSR) ir, 

galiausiai, trečiasis etapas -  mokslo gamtos vizija Vision of the Nature of Science 

(VNOS).  

Iki 1957 m. (Sputniko paleidimo data) tai yra romantiškas laikotarpis dėka 

šių mokslininkų kaip Thomas Huxley, Charles Lyell, Michael Faraday ir John 

Tindall įtakos. Viduriniosios klasės visuomenės atstovai pradėjo domėtis gamtos 

mokslais ir juos supančiu pasauliu. Tai buvo daroma labiau dėl grožio, 

kūrybiškumo, bet ne dėl praktinės priežasties. 1957 metai yra susiję su Šaltuoju 

Karu, moksliniais išradimais bei atradimais, technologine plėtra. 

Prieš penkiasdešimt metų, spalio 4-ąją, kosmose pradėjęs skrieti pirmas 

dirbtinis Žemės palydovas kurį laiką buvo matomas ir Lietuvos  padangėje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirbtinio palydovo "Sputnik" iliustracija 

 



56 
 

Šis didžiulis ilgai lauktas įvykis prikaustė visuomenės ir žiniasklaidos 

dėmesį ir pagreitino kosminių skrydžių eros pradžią. Pirmas dirbtinis palydovas 

buvo sukurtas tuometinėje SSRS ir paleistas iš Kazachstano stepėse esančio 

Baikonūro kosmodromo. Prieš tai būta nemažai nesėkmingų bandymų jį paleisti. 

Dirbtinio palydovo paleidimą lėmė tuo metu ištobulinta raketų technika. Pirmo 

dirbtinio palydovo "Sputnik" paleidimas tapo raketinės technikos proveržiu ir 

turėjo didelės įtakos kosmonautikai. Šis įvykis neretai įvardijamas ir kaip kosminės 

eros pradžia.  Palydovo paleidimas  sukėlė (ypač Jungtinėse Amerikos Valstijose) 

milžinišką šoką, kalbant apie saugumą ir mokslinį bei techninį pranašumą. 

Be to, demokratinėje visuomenėje, kurioje vis labiau remiamasi naujomis 

technologijomis (transgeniniai augalai, gyvūnų klonavimas, energijos rūšių 

pasirinkimas ir t.t.), labai svarbu yra pasikliauti piliečiais, išmanačiais, ką reiškia 

šios technologijos, ir  galinčiais pagrįstai išsakyti  pasirinkimo nuomonę apie 

skirtingą politinę programą. Tai atsispindėjo pristatant naują raštingumo  

koncepciją. 

Norėdama suformuoti naują visuomenės požiūrį, valstybė visas pastangas 

dėjo į ankstyvąjį vaikų mokymą ir mokytojų ruošimą. Kadangi tuo istoriniu 

laikotarpiu niekas neturėjo aiškios vizijos ir supratimo ką reiškia būti moksliškai 

raštingu, tai sukurtos programos, mokymai nebuvo aiškūs ir efektyvūs, o jų 

neigiama įtaka yra jaučiama iki šių dienų.  

Teigiama, ši "mokslinio raštingumo" sąvoka niekada nebuvo aiškiai 

apibrėžta, ir kaip nurodė Bybee savo 1997 m. darbe, šis terminas turėtų būti 

laikomas kaip šūkis naudojamas išreikšti gamtos  mokslo svarbą. 

Atsižvelgiant į sudėtingumą apibrėžti mokslinį raštingumą per turinio sąrašą 

- naują pasiūlymą pateikė George Charpak , Nobelio fizikos premijos laureatas 

1995m. įtakotas sukurtos programos “Hands On program” sukurtos Leon 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Nobelio_fizikos_premija
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Lederman, taip pat Nobelio premijos laureato  1991 metais.  Jis teigia, kad mokslas 

yra suvokiamas  kada jūs suprantate iš ko jis susideda ir žinote kaip tai yra sukurta 

mokslininkų. 

 

Leon Lederman ir George Charpak 

 

1993 metais John Durant savo veikale “Kas yra moksinis raštingumas?” teigia, kad 

mokslinis raštingumas gali būti suprantamas kaip kultūros ir išsilavinimo dalis. Tik 

toks žmogus, kuris iš esmės supranta mokslo ir technikos principus, gali būti 

laikomas išsilavinusia ir intelektualia asmenybe, lygiai kaip ir aukštos kultūros 

visuomene gali būti laikoma tik ta, kurios nariai yra raštingi mokslo ir technikos 

atžvilgiu. Jis apibrėžia 3 lygius: 

1. turinys (sukauptos žinios) 

2. mokslinis metodas 

3. struktūra ir mokslinių žinių bruožai, tiesiogiai susiję su žinių 

pateikimu 

Visi šie trys lygiai apibrėžia gamtos mokslų sąvoką. Pagal Durant, gamtos 

mokslai yra susiję su mokslinėm žiniom, teorijom, dėsniais ir jų kitimu laiko 

atžvilgiu. Galima teigti, kad gamtos mokslai yra susiję su moksliniu turiniu kaip 

lingvistika yra susijusi su kalbos vartojimu. Kalbotyra apima skirtingas kalbas, 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Nobelio_fizikos_premija
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gramatikos struktūras, ryšius tarp jų ir transformaciją ir tai yra laikoma kalbotyros 

tyrimo objektais. 

 

 

 

3.2. Gamtos mokslai ir jų ryšis su ugdymu: 

Lenkų pavyzdys 

 

Klausimyno rezultatai: Gamtos mokslų apžvalga ir archeologija 

klasėje Lenkijoje 

 

2017m. vasario 21-23 dienomis Kujawy ir Pomerania In-Service mokytojų 

švietimo centre Bydgoszcz, Lenkijoje (KPCEN Bydgoszcz) buvo suorganizuoti 

apmokymai Mokslo prigimtis ir jo ryšis su švietimu. Mokymų dalyviais buvo 30 

moterų iš vaikų darželių ir pradinių mokyklų, kurias sudomino seminaro tema. 

Kvietimai buvo išsiųsti į visus darželius ir pradines mokyklas visuose vaikų 

darželiuose ir pradinės mokyklos Bydgoszcz  mieste ir į 8 apskritis Kujawy ir 

Pomerania provincijose. Mokymų pirmą dieną mokytojai gavo 2 anketas- 

klausimynus Požiūris į gamtos mokslus ir archeologija klasėje, kurias turėjo 

užpildyti. Anketos buvo anoniminės. Paskutinę užsiėmimų dieną jie vėl pildė tuos 

pačius klausimynus ir tai darė anonimiškai.  

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojų mokymai Iš ko sudarytas pasaulis Bydgoszcz  mieste  

 

Mokymų trukmė – 2 dienos po 10 valandų. Seminaro metu mokytojai 

entuziastingai įsitraukė į veiklas: eksperimentavo, analizavo, ieškojo atsakymų į 

iškylančius klausimus.  

Buvo atlikta apklausos rezultatų analizė ir įvertinti atsakymai prieš ir po 

apmokymų. Respondentų atsakymai buvo išsamesni ir vertingesni po mokymų. 

Taigi, seminaras buvo naudingas ir vertingas mokytojams, nes jie atrado daug 

naujovių, sužinojo eksperimentavimo gudrybių ir įsitikino, kad gamtos mokslų 

integracija į dalykus yra būtina. 
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APKLAUSOS REZULTATAI 

 

I. APKLAUSOS PAVADINIMAS 

Požiūris į gamtos mokslus (Views of Nature of Science (VNOS)) 

 

TIKSLAS: 

Suteikti informacijos apie gamtos mokslus 

 

TYRIMO DALYVIŲ APIBŪDINIMAS: 

 Klausimynas Požiūris į gamtos mokslus buvo pateiktas seminaro 

“Mokslo prigimtis ir jo ryšis su švietimu” dalyviams prieš ir po 

apmokymų. 

 Dalyviai pasirinko slapyvardžius ir juos naudojo pildydami dvi 

anketas apmokymų metu. 

 Klausimyną sudarė 23 klausimai. 

 9 anketos pildytos seminaro pradžioje neturėjo atitikties su pildytomis 

anketomis seminaro pabaigoje. 

 3 anketos pildytos seminaro pabaigoje nesutapo su pildytomis 

seminaro pradžioje. 

 

ANKETOS KLAUSIMAI: 

1. Kas yra gamtos mokslai? Kuo gamtos mokslai skiriasi nuo kitų disciplinų 

(filosofijos, religijos ir t.t.)? Išsakykite savo nuomonę. 

2. Kas yra eksperimentas? 

3. Ar gamtos mokslų raštingumas yra susijęs su eksperimentais? 

 Jei atsakymas teigiamas, paaiškinkite ir duokite pvz. 

 Jei atsakymas neigiamas, paaiškinkite ir duokite pvz. 
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4. Moksliniuose vadovėliuose yra rašoma, kad atomas kaip centrinis 

branduolys yra sudarytas iš protonų (teigiamai įkraunamos dalelės) ir 

neutronų (neutralios dalelės) besijungiančių su elektronais (neigiamai 

įkraunamos dalelės) ir besiribojančių su tuo branduoliu. Ar mokslininkai yra 

teisūs? Kokius įrodymus jie naudoja, kad galėtų patvirtinti savo teoriją apie 

atomus? 

5. Ar yra skirtumas tarp mokslinės teorijos ir mokslinio dėsnio? Pagrįskite savo 

atsakymą ir pateikite pavyzdį. 

6. Mokslininkai yra pateikę teorijas apie atomus, evoliuciją ir kitas. Ar teorijos 

kinta? 

 Jei jūs teigiate, kad teorijos nekinta, paaiškinkite kodėl, pagrįskite 

savo atsakymą ir pateikite pavyzdį. 

 Jei jūs teigiate, kad teorijos kinta: 

a) Paaiškinkite kodėl 

b) Paaiškinkite kokią įtaką mums turi domėjimasis mokslinėmis 

teorijomis, kodėl mums tai yra naudinga. 

7. Paprastai rūšį bandoma apibrėžti kaip visumą vienos kilmės individų, 

pasižyminčių panašiomis morfologinėmis, fiziologinėmis, biocheminėmis,  

ekologinėmis bei etologinėmis ypatybėmis, užimančių tam tikrą teritoriją 

(arealą), turinčių panašų kariotipą, galinčių tarpusavyje kryžmintis ir duoti 

vislius palikuonis. Ar mokslininkai yra teisūs? Kokius įrodymus jie naudoja, 

kad galėtų patvirtinti savo teoriją apie rūšį? 

8. Mokslininkai atlieka eksperimentus / tyrimus ir bando rasti atsakymus į 

klausimus, kurie jiems iškylo. Ar mokslininkai naudoja kūrybiškumą ir 

vaizduotę eksperimentuodami? 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Individas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Morfologija_(biologija)
https://lt.wikipedia.org/wiki/Fiziologija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Biochemija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ekologija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Etologija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Arealas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kariotipas
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 Jei taip, tai kokiuose tyrimo etapuose mokslininkai naudoja  vaizduotę 

ir kūrybiškumą: planavimas ir projektavimas; duomenų rinkimas; po 

duomenų rinkimo? 

Paaiškinkite dėl ko mokslininkai naudoja vaizduotę ir kūrybiškumą. 

Pateikite pavyzdžius. 

 Jei manote, kad mokslininkai nesinaudoja vaizduote ir kūrybiškumu, 

paaiškinkite dėl ko ir pateikite pavyzdžius. 

9. Manoma, kad dizonaurai išnyko prieš 65 mln metų. Mokslininkai sukūrė dvi 

hipotezes. Pirmoji teigia, kad didžiulis meteoritas trenkėsi į žemę ir tai 

įtakojo dinozaurų išnykimą. Pagal antrą hipotezę, tai ugnikalnių išsiveržimai 

turėjo įtakos išnykimui. Mokslininkų išvados skirtingos, bet ar to paties 

reiškinio išsiaiškinmui yra įmanomos skirtingos hipotezės? 

10. Kai kurie tvirtina, kad mokslas yra pilnas socialinių ir kultūrinių vertybių. 

Tai reiškia, kad mokslas atspindi socialines ir politines vertybes, filosofijos 

prielaidas ir intelektines normos kultūrą. Kiti teigia, kad mokslas yra 

visuotinis. Tai yra mokslas viršija nacionalines ir kultūrines ribas ir neturi 

įtakos socialinėms, politinėms ir filosofinėms vertybėms. 

 Jei manote, kad mokslas atspindi socialines ir politines vertybes, 

paaiškinkite dėl ko ir pateikite pavyzdžius. 

Savo atsakymą pagrįskite. 

Daugiausiai informacijos buvo sužinota apie atomus, t.y. klausimas nr.4,  ir jo 

atsakymai po mokymų pasikeitė. 
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KLAUSIMYNO REZULTATAI 

Lentelės duomenys iliustruojančios 4 klausimo atsakymo pokytį 

 

Klausimas Nr. 4 Moksliniuose vadovėliuose yra rašoma, kad atomas kaip 

centrinis branduolys yra sudarytas iš protonų (teigiamai įkraunamos dalelės) ir 

neutronų (neutralios dalelės) besijungiančių su elektronais (neigiamai 

įkraunamos dalelės) ir besiribojančių su tuo branduoliu. Ar mokslininkai yra 

teisūs? Kokius įrodymus jie naudoja, kad galėtų patvirtinti savo teoriją apie 

atomus? 

 

Atsakymo pavyzdys 

Prieš mokymus Po mokymų 

- Pritraukiant ir atstumiant 

‘+’ ir ‘-‘ 

Apie atomus sužinojome 

naudodamiesi 

moderniomis 

- Kvantinės fizikos 

tyrimas 

- Kompiuterinių 
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technologijomis technologijų 

tyrimai 

- Radioaktyvių 

medžiagų tyrimas 

Neturiu nuomonės Jie studijavo objektus 

panaudodami įvairias 

teorijas jų savybėm tirti 

 

Klausimyne pateiktas klausimas nr.5 iki mokymų buvo neaiškus daugeliui 

dalyvių, bet mokymų pabaigoje net 26.1% respondentų pateikė išsamius 

atsakymus. 

Klausimas Nr. 5 Ar yra skirtumas tarp mokslinės teorijos ir mokslinio dėsnio? 

Pagrįskite savo atsakymą ir pateikite pavyzdį. 

Atsakymo pavyzdys 

Prieš mokymus Po mokymų 

- Mokslinė teorija yra 

hipotezė, kuri buvo 

patvirtinta ir buvo 

naudojama moksluose. Jei 

mokslinė teorija yra 

visuotinai 

pripažinta, ji gali tapti 

mokslo dėsniu. 

Taip, yra. Teorija – tai ką mes 

manome, o dėsnis – tai ką 

mes galime patvirtinti 

pvz. eksperimentuodami 

Nėra. Kiekviena teorija 

turi savo dėsnius. 

Mokslinė teorija gali tapti 

dėsniu. Turime daiktus, 

kurie traukia vienas kitą. 

Sukuriame eksperimentą. 

Teorija pagrindžiama 

pavyzdžiu ir taip ji tampa 

dėsniu. 
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Klausimyno rezultatai ir dalyvių nuomonė, išreikšta seminaro metu, rodo, 

kad mokytojai: 

 Daug sužinojo naujo mokymų metu ir praturtino savo žinias; 

 Užsiėmimų metų gautus rezultatus analizavo atidžiau ir kruopščiau, 

nei tai darydavo ankščiau, dirbdami su vaikais klasėje; 

 Eksperimentuodami labiau susidomėjo moksliniu tyrinėjimo reiškiniu; 

 Buvo priversti ieškoti sprendimų; 

 Labai konkrečiai pritaikė mokslines žinias praktiškai; 

 Paprastais  žodžiais  kalbėjo ir įvardijo mokslinius terminus;  

 Eksperimentuodami pažadino savo pažintinį smalsumą; 

 Džiauėse gautais eksperimentų rezultatais; 

 Suvokė, kad reikia mokytojams specialių apmokymų, seminarų 

susijusių su eksperimentavimais. 

 

 

II. APKLAUSOS PAVADINIMAS 

Archeologija klasėje (Archaeology in the classroom)  

 

TIKSLAS: 

Suteikti informacijos ir pristatyti archeologijos panaudojimą 

pamokose 
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Mokytojų mokymai. Tema Archeologija klasėje. Bydgoszcz. 

 

TYRIMO DALYVIŲ APIBŪDINIMAS: 

 Klausimynas Archeologija klasėje buvo pateiktas seminaro “Mokslo 

prigimtis ir jo ryšis su švietimu” dalyviams prieš ir po apmokymų. 

 Dalyviai pasirinko slapyvardžius ir juos naudojo pildydami dvi 

anketas apmokymų metu. 

 Klausimyną sudarė 26 klausimai. 

 7 anketos pildytos seminaro pradžioje neturėjo atitikties su pildytomis 

anketomis seminaro pabaigoje. 
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 3 anketos pildytos seminaro pabaigoje nesutapo su pildytomis 

seminaro pradžioje. 

ANKETOS KLAUSIMAI: 

1. Kaip jūs suprantate terminą Archeologija? Su kuo tai susijęs? 

2. Ar yra ryšis tarp archeologijos ir kitų disciplinų? 

3. Koks yra pagrindinis informacijos šaltinis archeologijoje? 

4. Ar žinote pagrindinius metodus, kuriuos naudoja archeologai? 

5. Ar archeologijoje galima pritaikyti mokslines teorijas? Kodėl? 

6. Nurodykite tam tikras sritis, kur būtų galima rasti archeologijos darbų. 

7. Norėdami išsaiškinti šiuolaikinio žmogaus kilmę, vieni archeologai teigia, 

kad evoliucija  Homo sapiens įvyko įvairiose  planetos vietose tuo pačiu 

metu; kiti teigia, kad homo sapiens atsirado Afrikoje;dar  kitų archeologų 

nuomone trys žemynai susiformavo tuo pačiu metu, bet turėjo įtakos 

genetikai. Kaip įmanomos tokios skirtingos išvados jei visi šie mokslininkai 

studijuoja tuos pačius duomenų rinkinius? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

KLAUSIMYNO ARCHEOLOGIJA KLASĖJE REZULTATAI 

Lentelės duomenys iliustruoja atsakymų pokytį, pasibaigus mokymams. 

 

Klausimyne pateiktas klausimas nr.4 iki mokymų buvo neaiškus daugeliui 

dalyvių, bet mokymų pabaigoje net 50%  respondentų pateikė išsamius atsakymus. 

Klausimas Nr.4 Ar žinote pagrindinius metodus, kuriuos naudoja archeologai? 

Atsakymo pavyzdys 

Prieš mokymus Po mokymų 

Ne Jis / ji daro: eskizus, 

nuotraukas, žemėlapius su 

Pastabomis ir  remiasi 

rastais daiktais, 

laboratorijos darbu. 

Nežinau jokių Stebėjimas, įrašai, darbas 

su medžiagomis, 

stengiantis nustatyti 

jų  savybes esant 

skirtingom sąlygom. 

- - žemėlapių analizė 
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- istorinių įrankių analizė 

- iškasenų analizė 

- stebėjimas  

- pastabos, eskizai 

 

Klausimyne pateiktas klausimas nr.3 iki mokymų buvo neaiškus daugeliui 

dalyvių, bet mokymų pabaigoje net 34.4% respondentų pateikė išsamius 

atsakymus. 

Klausimas Nr.3 Koks yra pagrindinis informacijos šaltinis archeologijoje? 

 

Atsakymo pavyzdys 

Prieš mokymus Po mokymų 

Rasti daiktai Mokslinė teorija yra 

hipotezė, kuri buvo 

patvirtinta ir buvo 

naudojama moksluose. Jei 

mokslinė teorija yra 

visuotinai 

pripažinta, ji gali tapti 

mokslo dėsniu. 

Iškasenos, daiktai - medžiagų likučių analizė 

- geofizikinių metodų 

naudojimas 

- vietovės  stebėjimas ir 

tyrimas 

- kartografija 

- inžinerija (pastatai, 

mašinos) 

- paiešką ir tyrinėjimas - 

archeologines vietas, 

Atradimas  - stacionarūs objektai, 

pvz. pastatai 

- objektai 

- istoriniai įrankiai 
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Klausimyno rezultatai ir dalyvių nuomonė, išreikšta seminaro metu, rodo, 

kad mokytojai: 

 mažai domėjosi arba išvis nesidomėjo archeologija iki seminaro mokymų. 

 aktyviai įsitraukė į pasiūlytas veiklas. 

 labai gerai įvertino seminarą ir mokymus. 

 sužinojo, kad archeologo darbas nėra tik kasinėjimas. 

 praplėtė savo akiratį. 

 išsiaiškino metodus ir būdus kaip sunkius terminus galima adaptuoti ir 

pritaikyti dirbant su vaikais. 

 panoro įgytas žinias panaudoti praktiškai savo darbe. 

 nežiūrint trumpo mokymo laiko, mokytojai labai susidomėjo archeologija ir 

buvo įkvėpti tolesniai veiklai. 

 išreiškė norą tęsti dalyvavimą tokio tipo mokymuose. 

 

Apibedrinant rezultatus abiejų anketų, galima teigti, kad: 

 mokytojams trūksta žinių apie gamtos mokslus, tyrinėjimus, archeologiją; 

 mokytojai išreiškė norą tobulėti; 

 jie priima naujus iššūkius ir yra pasirengę naujoves perduoti savo 

mokiniams; 

 reikėtų nebijoti kalbėtis su vaikais apie tyrinėjimus, naudoti specifinius 

terminus; 

 po mokymų mokytojai jautėsi puikiai, labiau pasitikintys savimi. 
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3.3. Metodologinis pasiūlymas 

Mokslo prigimtis 

 

Paskutiniuoju dešimtmečiu psichologai ir švietimo specialistai prakalbo apie 

konstruktyvistiškai suprantamą mokymąsi, kuris reiškia tokią veiklą, kuri pabrėžia 

individo aktyvų vaidmenį apdorojant informaciją ir konstruojant žinias. 

Konstruktyvizmas iš tikrųjų yra ne mokymosi, bet žinojimo teorija. Ji nėra siejama 

su jokiu mokymąsi aiškinančiu modeliu, bet veikiau su daugeliu mokymosi teorijų, 

grindžiamų tokiais pat teoriniais  pradmenimis. Jo pagrindas yra konstruktyvistinė 

mokslo teorija ir kognityvioji psichologija; tai nėra naujas išradimas. Imanuelis 

Kantas ir Jeanas Paiget, taip pat ir daugelio kitų pažiūros panašios į pagrindinius 

konstruktyvizmo teiginius, o jo didėjantis populiarumas šiomis dienomis, šį tą sako 

apie padėtį, į kurią patekome, manydami, kad mokymasis yra pavyzdžių 

kopijavimas. Konstruktyvistai pabrėžia mokinių ankstesnės žinių struktūros svarbą. 

Mokantis ne tik klausomasi, stebima, arba jaučiama, įsivaizduojama, bet taip pat  

pasitelkiamos individo vystymosi ir patirties pagrindu susiformavusios mąstymo 

struktūros. Mokinys konstruoja įvykių ir reiškinių sąvokas, remdamasis savo 

patirtimi ir anksčiau sukonstruotais modeliais. Vadinasi, tai, ko išmokstame, 

priklauso iš esmės nuo aplinkos, kurioje mokomasi, informacijos pobūdžio ir 

mokinio ankstesnių žinių. Ryšys tarp mokinio turimų žinių ir naujos informacijos 

yra veiksnys, kuris mokymąsi padaro, mokinio akimis, prasmingą. Vadinasi, 

mokymasis iš esmės yra aktyvus informacijos kūrimas, tikslinimas ir naujų 

modelių kūrimas. 
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Jean Piaget, psichologas ir biologas 

 Konstruktyvistai pabrėžia, kad mokinio žinios ir supratimas yra veikla, o ne 

informacija apie išorės pasaulį. Žmogaus protas  gali tirti tik savo paties patirties 

pasaulį, o ne tiesiogiai tirti objektyvią tikrovę. Iš to išeina, kad tai, ką girdime, 

matome ir jaučiame, nėra tiesiog išorinė tikrovė, bet idėjos ir vaizdiniai, kuriuos 

susiformavome apie tikrovę.  Taigi žinojimas yra suvokiamas kaip mūsų vidinė 

veikla, o informacija kaip dalis mūsų išorinio pasaulio. Mokinys kuria savo paties 

subjektyvią tikrovę ir savo paties teorijas. Šie aiškinamieji modeliai padeda suteikti 

prasmę jo patirčiai. Sąveikaujant tarpusavyje, bendraujant, tarkime, kai mokinys 

lygina savo paties sampratas su kitų patirtimi, subjektyvūs potyriai tampa 

objektyviomis žiniomis. 

 Mokymasis priklauso nuo daugybės įvairiausių veiksnių.  Konstruktyvizmo 

požiūriu, lemiamos reikšmės turi mokinio išankstinės nuomonės ir ankstesnė 

patirtis, informacijos ir žinių pobūdis bei aplinka, kurioje mokomasi. Kadangi 

kiekvieno mokinio išankstinės nuomonės ir ankstesnė patirtis skiriasi, niekas 

negali taip pat mokytis ir išmokti, nors  ir vienodai mokomi. Štai kodėl 

konstruktyvistiniu požiūriu, svarbiausias mokytojo vaidmuo yra suorganizuoti 

aplinką taip, kad mokinys mokydamasis galėtų įsigilinti į savo ankstesnes žinias ir 

patirtį, aktyviai apdorotų žinias ir susietų  naują informaciją su autentišku ir 

prasmingu kontekstu. Mokymąsi sustiprina įvairiapusė sąveika tarp mokinių ir 

mokytojo.  Taigi mokymasis yra informacijos sisteminimas, cikliškas aiškinimasis, 

ką pats mokinys turi padaryti. 
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Svarbiausi Piaget teorijos teiginiai: 

 Protinė raida yra adaptyvus procesas, kurio šaknys - paties vaiko veikla 

aplinkoje 

 Vaikai yra aktyvūs ir motyvuoti besimokantieji  

 Vaikai tai, ko išmoko per savo patirti, struktūruoja, organizuoja naudodami 

schemas 

 Kognityvinė raida vyksta, kai mes įgyjame  naujas schemas ir kai mūsų 

schemos tampa sudėtingesnėmis  

Schemos yra pagrindiniai intelekto vienetai 

Schemos: 

 Vidinė kognityvinė struktūra  

 Protiniai pasaulio modeliai kuriuos žmonės naudoja savo 

patirties interpretavimui  

 

Didžiausią įtaką teorinei filosofijai padarė Platono Idėjų teorija, kurią 

kildino iš Sokrato metodo – kai šis klausdavo žmonių prašydamas įvertinti, ar kuris 

dalykas ar veiksmas yra geras ar blogas; drąsus ar bailus. Ir tada išsiaiškinti, kas iš 

to seka. Platonas dažnai "vertė" Sokratą klausti, kas yra Eidos (Idėja), t.y. 

atvaizdas, kurį žmogus įsivaizduoja kažką vadindamas "gėriu". Apibrėžiančiojo 

atsakymo nebūdavo – parodant, kad turime reikalą su neapibrėžtumu. 

Bandant išreikšti tai, kas sunkiai apibrėžiama, Platonas aptiko, kad kažkas 

panašaus yra matematikoje. Regimame pasaulyje nėra dviejų lygių daiktų, kaip 

nėra tobulo gėrio ir grožio. Bet lygybė naudojama ne tik matematikoje, bet ir 

gyvenime. Tai vis matų pagrindas. 

Tad tobulo gėrio ir grožio idėjos ateina tarsi iš kito pasaulio, nepasiekiamo 

mūsų juslėms. Jį Platonas vadino Idėjų pasauliu. Tokio pasaulio galimybė kyla iš 

http://www.vartiklis.lt/plato/pliur.htm#Socrates
http://www.vartiklis.lt/plato/pliur.htm#Socrates
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to, kad žmonės nuolat teikia pirmenybę tobulesniems dalykams, taigi tam, kas turi 

formą ir pažinu; tiesai, loginei išvadai prieš miglotą aiškinimą – nesprendžiant, 

kuris yra geras ar blogas. 

Tai, ką žmogus gauna per jusles, tėra netobuli idėjų atvaizdai. Svarbiausia, 

Gėrio, idėja yra už būties ir pažinimo, bet yra abiejų pagrindas. "Būtis" nereiškia 

egzistavimo – tai kažkas išskirtina (žmoguje, liūte, name) atpažįstama per daikto 

savybes ir formą. 

Aristotelis pareiškė, kad nebūtina turėti atskirą 

trancendentualų Idėjų pasaulį. Vienok paskutiniai „Analytica posteriora“ skyriai 

rodo, kad jis Platono idėjas pakeitė kažkuo (katholou), ką žmogusgali įžvelgti 

atskiruose daiktuose. 

Pagal Platoną atskiri daiktai yra netobulos Idėjų kopijos. Aristotelis parodė, 

kad visos gyvos būtybės vystosi nuo mažiau tobulų formų (nuo sėklos per 

embrioną link vaiko ir suaugusio) link tobulesnių. Tada vėl nyksta ir pagaliau 

miršta. Lieka jo palikuonys. Ne visi individai pasiekia vienodą lygį. Tas asmeniui 

svarbiausia surasti labiausiai jam tinkančias sąlygas, kurios leistų jam pasiekti 

aukščiausią lygį. Taip elgiasi sodininkas sodindamas augalus, bet taip jis turi elgtis 

su savimi. 

Visi asmenybės psichiniai procesai prasideda kaip socialiniai procesai tarp 

žmonių, dažniausiai tarp suaugusiųjų ir vaikų per pagrindinį sociolizacijos 

instrumentą – kalbą. Kūdikį Vygotskis vadina maksimaliai socialine būtybe: visas 

jo gyvenimas sutvarkytas taip, kad kiekvienoje situacijoje regimai arba neregimai 

dalyvauja kitas žmogus. Per bendrą veiklą suaugęs žmogus yra tarpininkas, vaikui 

bendraujant su daiktų pasauliu. Taip nuo mažumės vystosi vaiko socialinės 

reakcijos, stebėdamas suaugusiųjų veiksmus su daiktais, jis perima praktinės 
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veiklos žmogiškąsias formas. Taigi, suaugusiųjų įtaka vaiko pažinimo plėtrai yra 

ypatingai svarbi, nes tarpusavio santykių kokybės priklauso ir vaiko psichika. Be 

socialinės ir kultūrinės aplinkos reikšmingumo Vygotskio moksliniai tyrinėjimai 

akcentavo ir kitus nemažiau svarbius aspektus, tokius kaip artimosios plėtros 

srities, pedagoginės pagalbos, tarpininkavimo, interiorizacijos7 reikšmę, vaiko kaip 

asmenybės pažinimo plėtrai. Kalbėdamas apie ugdymą, Vygotskis, priešingai nei 

Piaget teigia, kad vaiko ugdymas ir jo pažinimo raida nepriklauso vienas nuo kito, 

yra du atskiri tolygūs procesai, kur ugdymas, priklausomai nuo vaiko sukurtos 

socialinės aplinkos turtingumo, veiksmingumo, gali arba pralenkti, arba atsilikti 

nuo pažintinės raidos. Kaip teigia psichologas, norint pagreitinti vaiko pažintinę 

raidą, suaugusieji privalo skatinti vaiko smalsumą. Geras mokymasis ir ugdymas 

visada būna efektyvūs tada, kai jie pralenkia brendimą. Suaugusieji, taip pat ir 

mokytojai privalo mokyti vaiką ne to, ką jis jau moka daryti savarankiškai, o to, ko 

jis dar nemoka, bet gali, bendradarbiaudamas su suaugusiu, padaryti mokomas ar 

vadovaujamas, nes tai, ką vaikas su pagalba išmoks daryti šiandien, rytoj jis tai 

sugebės atlikti savarankiškai. Anot Vygotskio, skirtumas tarp to, ką geba atlikti 

pats mokinys ir ką jis pajėgtų atlikti vadovaujamas mokytojo, sudaro vaiko 

artimiausios plėtros sritį. Bendradarbiaudamas su suaugusiu, vaikas pasiekia 

aukštesnį pažintinės raidos lygį; vadinasi, kad vaikas tobulėtų, jį reikia nuolat 

orientuoti į vis sudėtingesnius dalykus. Vygotskio nuomone, suaugusieji, norėdami 

padėti vaikui pereiti nuo socialinio prie individualaus žinojimo, pirmiausia turi 

nustatyti, koks yra dabartinis subrendimo lygis, t. y., kokias problemas vaikas 

sugeba spręsti savarankiškai ir kokias vadovaujant bei padedant suaugusiajam. Kai 

vaikas dirba savarankiškai, matome dabartinį jo plėtros lygį dar kartais vadinamą 

aktualų vaiko vystymosi lygmenį, o kai su suaugusiuoju – vaiko pažinimo plėtros 

galimybes esant optimalioms aplinkybėms arba vadinamą potencialų vaiko 

vystymosi lygmenį. Kaip teigia psichologas, išmokimo rezultatai yra menki ar net 
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neigiami, jei užduočių sunkumas viršija potencialųjį vaiko vystymosi lygmenį, t.y. 

jei vaikas nesugeba atlikti užduočių netgi padedamas suaugusiojo. Pažinimo raida 

sulėtėja, kai užduotys neviršija aktualiojo vaiko vystymosi lygmens, t.y. kai vaikas 

sugeba atlikti užduotis savarankiškai. 

 

L.Vygotskis, psichologas 

 

Mūsų nuomone, svarbus mūsų tyrimų proceso dalis yra nebijojimas tam 

tikrų naujų modelių, metodų pritaikymas veiklose. Dėl pastarosios „liekamųjų 

sąvokų“ ignoravimo tendencijos normalus mokslas yra konservatyvus ir linkęs 

atmesti bet kurias inovacijas, kurios nesiderina su išankstinėmis prielaidomis. Šioje 

recenzijoje siūloma dar kartą atkreipti dėmesį į dvi pamatines Th. Kuhno nuostatas, 

pabrėžiančias istorinę ir sociologinę mokslo prigimtį ir jo raidą. Atsisakydamas  

tolygios ir kaupiamosios mokslo raidos  

vaizdinio, Th. Kuhnas jau „Pratarmėje“ pažymi: „Didžiai mano nuostabai, ši 

pažintis su pasenusiomis mokslinėmis teorijomis ir jų taikymu iš esmės sugriovė 

kai kuriuos pamatinius mano vaizdinius apie mokslo prigimtį ir jo pasiekimų 
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priežastis“ (7). Pasak Kuhno, istorija, jeigu į ją žiūrėsime ne vien kaip į anekdotą ir 

chronologine tvarka išdėstytų įvykių saugyklą, galėtų iš esmės pakeisti dabartinę 

mūsų mokslo sampratą. Kitaip tariant, Th. Kuhnas siūlo pertvarkyti supaprastintą, 

dirbtinai suvienodintą istorijos ir istoriškumo sampratą. 

 

 

 

 

 

 

T.Kuhn, fizikas, istorikas, filosofas 

 

Visų mokslinių teiginių pagrindą sudaro 5 pagrindiniai dydžiai: erdvė, 

laikas, materija, energija ir informacija. Informacijos teorijos kaip mokslo šakos 

pradininku laikomas JAV matematikas Klaudas Šenonas (Claude Elwood 

Shannon). Informacijos teorija – mokslas, kuris nagrinėja informacijos kiekio 

matavimo, gavimo, keitimo, kaupimo, vaizdavimo, perdavimo įvertinimą ir 

metodinius aprašus. Informacija yra diskrečiosios matematikos dalis. Informacijos 

kiekio matas – informacijos entropija. 

Informacijos teorija glaudžiai siejasi su matematika, statistika, kompiuterių 

mokslu, informatika, fizika, elektronikos inžinerija ir kt. 

 

 

 

 

 

http://www.wikiwand.com/lt/JAV
http://www.wikiwand.com/lt/Matematikas
http://www.wikiwand.com/lt/Informacija
http://www.wikiwand.com/lt/Diskre%C4%8Dioji_matematika
http://www.wikiwand.com/lt/Matematika
http://www.wikiwand.com/lt/Statistika
http://www.wikiwand.com/lt/Kompiuteri%C5%B3_mokslas
http://www.wikiwand.com/lt/Kompiuteri%C5%B3_mokslas
http://www.wikiwand.com/lt/Informatika
http://www.wikiwand.com/lt/Fizika
http://www.wikiwand.com/lt/Elektronika
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Metodikos taikymas projekte  

Iš ko sudarytas pasaulis? 

 

Kai mokiniai ateina į pamokas, jie jau turi bendrą suvokimą ir geba 

paaiškinti dėsnius. Dėl šios priežasties reikia sukurti tam tikras situacijas, kur jie 

galėtų panaudoti šiuos protinius sugebėjimus. Mes pradedame stebėti gamtos 

reiškinius , pvz., drabužių džiuvimo procesas ir stiklo rasojimas. Mes esame šalia 

reiškinio ir tada galime analizuoti jį 

Pirmasis mūsų tyrimo etapas – eksperimentai. Eksperimentas  – tiriamo 

reiškinio stebėjimas siekiant atrasti nežinomų savybių, nustatyti dėsnius bei 

patvirtinti ar paneigti hipotezes. Eksperimentas yra mokslinio metodo dalis. 

Eksperimento metu dažniausiai stebima, kaip kintančios sąlygos (dažniausiai tik 

viena) daro įtaką reiškinio eigai ar stebimam rezultatui. Visų kitų potencialiai 

rezultatą paveikti galinčių veiksnių siekiama nekeisti. Kadangi to visiškai užtikrinti 

neįmanoma, eksperimentai kartojami, tikintis, jog įvairiai besikeičiantys 

nekontroliuojami veiksniai padarys nedaug įtakos rezultatų vidurkiui. Norėdami 

atlikti eksperimentą, mes naudojame klasėje turimas priemones, įrankius: klijai, 

lipdukai, žirklės, akiniai ir t.t. Šiame projekte yra parinkti eksperimentai susiję su 

tarpmolekuline jėga, kūno paviršių  ir būsenos pasikeitimu. Vandens molekulės 

pasižymi didele kohezija ir adhezija ((sukibimu ir prilipimu). Vandens molekulės 

jungiasi tarpusavyje. Ši sąveika vadinama kohezija. Vanduo taip pat sąveikauja ir 

su kitais junginiais. Tai vadinama adhezija. Kohezija yra akivaizdi, kai vanduo 

teka- jo molekulės neišsisklaido kas sau. Jas sukibusias laiko vandeniliniai ryšiai. 

Kadangi vandens molekulės yra poilškos- turi teigiamą ir neigiamą polių- jos limpa 

prie paviršių, ypač prie polinių, taigi turi adhezinių savybių. 

https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Steb%C4%97jimas&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Hipotez%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Mokslinis_metodas


79 
 

 

Kohezija ir adhezija (sukibimas ir prilipimas) 

 

Antrasis etapas – eksperimento apibūdinimas, aprašymas, sutelkiant dėmesį 

tik į svarbius elementus. Aprašyme (vandens molekulės) turėtų būti panaudoti 

moksliniai terminai, kaip pvz. kohezija ir adhezija  ir paaiškinti vaikams, kad tai 

sukibimas ir prilipimas. Eksperimento rezultatas turi būti vienodas pas visus 

dalyvius. 

Trečiasis etapas – detalesnis žvilgsnis į patį procesą. Šiame etape reikia 

ieškoti atsakymų į tokius klausimus kaip: 

 Kodėl vanduo prilimpa prie pirštų? 

 Ar vanduo limpa ir su kitais paviršiais? 

 Kodėl vandens lašelis nesubliūkšta? 
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Adhezijos pavyzdys 

 

Tada mes kalbame su mokiniais, aptariame vandens sukibimą ir prilipimą 

prie paviršių. Bandome išsiaiškinti ar kohezija ir adhezija veikia ir kitas skystas 

medžiagas pvz. eksperimentuojama su aliejumi, gaiviais gėrimais. Kai padarome 

išvadas, kad visi skysčiai išlaiko elsatingą būseną ir prilimpa prie kieto paviršiaus, 

tuomet galima pritaikyti dėsnį, kad skysčių molekulės pasižymi didele kohezija ir 

adhezija (sukibimu ir prilipimu). 

 

Paviršiaus įtempimas 
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Daroma išvada: indukcija (metodas) – toks samprotavimo būdas, kai ištyrus 

kai kuriuos vienos klasės objektus ir nustačius, kad jie turi tam tikrą savybę, 

padaroma apibendrinančio pobūdžio išvada, kad tą savybę turi visi tos klasės 

objektai. 

Kalbant apie vandenį, reikia paminėti tokius procesus kaip kondensavimas ir 

garavimas. Kondensacija tai vandens lašelių susidarymas ant šalto paviršiaus (šalta 

gėrimo skardinė) arba vandens išgaravimas nuo stalo paviršius, nuvalius paviršiu 

drėgna servetėle.  Čia galime kalbėti apie pojūčius ir suvokimą, nes tokios dalelės 

kaip vandens molekulės plika akimi nematomos. Pojūtis – išorės pasaulio ir 

organizmo vidaus reiškinių atspindėjimas psichikoje per organizmo receptorius. 

Pojūčiais vadinami jutiminio pažinimo procesai, kuriais pažįstamos tikrovės daiktų 

ir reiškinių savybės, kai jos veikia jutimo organus.Suvokimas yra 

esminė pažinimo proceso dalis, susijusi su mąstymu, atmintimi, dėmesiu, be to 

suvokimą veikia pažinimo motyvai, emocijos, jam įtakos turi suvokėjo tikslai, 

todėl suvokimo procesai yra intencionalūs (kryptingi), jais 

išskiriamas informacinis situacijos turinys. Pagal jį subjektas gali palyginti 

suvokiamus objektus su savo atmintyje saugomais ankstesniais tų objektų vaizdais 

bei aprašais ir juos atpažinti (t. y. priskirti vienai ar kitai semantinei klasei 

(kategorijai)). Suvokimas panašus į mąstymo procesą tuo, kad gali transformuoti 

vaizdą ir padaryti jį tinkamą sprendimui priimti. Tokie perkūrimai, dažnai 

nesąmoningi, gali padėti subjektui išspręsti iškylusius 

uždavinius. Realybei adekvatų suvokimą reiktų skirti nuo iliuzijų. 

Kalbant apie vandenį, reikia paminėti ir molekules. Vanduo – bespalvis 

(storame sluoksnyje – žydras) ir bekvapis skystis. Nepaprastas vandens savybes 

galima paaiškinti jo molekulės struktūros ypatumais. Vandens molekulė nėra 

linijinė – kampas tarp jungčių H – O – H lygus 105 45′. Nors O – H jungtys yra 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Indukcija_(metodas)
https://lt.wikipedia.org/wiki/Psichika
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Receptorius_(l%C4%85stel%C4%97)&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Jutimo_organai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%BEinimas
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C4%85stymas&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Atmintis
https://lt.wikipedia.org/wiki/D%C4%97mesys
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Motyvas&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Emocija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Tikslas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Informacija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Atpa%C5%BEinimas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Semantika
https://lt.wikipedia.org/wiki/Realyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Iliuzija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Molekul%C4%97
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kovalentinės, vandens molekulė yra polinė: vandenilio atomas turi tam tikrą 

teigiamą krūvį, o deguonis – neigiamą. Dėl to vienos H2O molekulės deguonies 

atomas gali pritraukti kitos molekulės vandenilio atomą: taip atsiranda vandenilinė 

jungtis ir padidėja bendra jungties energija. 

Elektra – tai dar viena mokslinė sritis. Kalbant apie elektrą, reikia paminėti 

atomus, kurie susideda iš dar smulkesnių dalelių, vadinamų protonais, neutronais ir 

elektronais. Protonai ir elektronai turi ypatingą savybę - elektros krūvį. Dalelės, 

turinčios elektros krūvį vadinamos - elektringosiomis dalelėmis. Protono elektros 

krūvis yra teigiamas Elektrono elektros krūvis yra tokio pačio dydžio, bet 

neigiamas. 

 

Elektros krūvių sąveika: kūnai, turintys priešingus krūvius vienas kita 

traukia, o turintys vienodus – stumia. 

 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Atomas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Energija
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Archeologija klasėje 

(pavyzdys) 

 

Vadovo dalis "Archeologija klasėje", kaip rodo ir jo pavadinimas, 

archeologija, iš esmės pagrįstas senovinių visuomenių tyrinėjimu ir iškastinių 

daiktų analizavimu. Todėl archeologijos sričiai priklauso socialiniai ir 

humanitariniai mokslai. Iš esmės geologija, geografija, matematika, biologija yra 

glaudžiai susiję su archeologija. Archeologija – savarankiška 

specialioji humanitarinių mokslų istorijos mokslo šaka, tirianti archeologinį 

paveldą. Iš pradžių archeologija tyrė visas senovės sritis – 

istoriją,  papročius, mitus. XIX a. archeologija susiformavo kaip savarankiška 

istorijos mokslo šaka. 

 

Archeologinis paveldas. Las Medulas, Ispanija. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Humanitariniai_mokslai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Istorija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Mokslas
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Archeologinis_paveldas&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Archeologinis_paveldas&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Papro%C4%8Diai&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Mitas
https://lt.wikipedia.org/wiki/XIX_a.
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Archeologijos pamokos yra naudingos mokiniams, kadangi jie įgyja žinių ir 

supratimą apie praeitį archeologijos mokslo požiūriu, įgyja gebėjimų atlikti tyrimą 

pagal archeologijos mokslo reikalavimus. Vaikams sudarytos galimybės įgyti žinių 

ir supratimą apie bendrąją archeologijos raidą bei jos santykį su kitomis mokslo 

sritimis, suprasti skirtingų chronologinių laikotarpių šaltinius, metodus bei 

aktualias tyrimų problemas; gilintis į vieną ar keletą archeologinių laikotarpių. 

Jiems sudarytos sąlygos įgytas žinias ir supratimą taikyti  praktikoje – išmokti 

spręsti kylančias problemas atliekant archeologinius lauko tyrimus, rengiant 

mokslinių tyrimų ataskaitą.  

Projekto metu buvo pateiktos 6 tematiniai instrukcijų skaidrių blokai. Tai yra 

5 instrukcijų rinkiniai, kuriuose yra pateikta informacija apie archeologiją ir 1 

klausimynas. Rinkinius sudaro šios dalys: archeologijos atsiradimas, archeologiniai 

metodai 1 dalis, archeologiniai metodai 2 dalis, archeologijos laboratorija, 

paveldas. Pirmoji užduotis mokytojams buvo pristatyti vaikams naują terminą 

‘archeologija’ ir vaikai turėjo nupiešti archeologą. 

 

Archeologas 
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Pateikta metodinė medžiaga buvo tik gairės ir pavyzdys mokytojams, kaip 

reikėtų pritaikyti archeologiją dirbant su vaikais. Veiklų metu metodinė medžiaga 

kito, buvo tobulinama. Projekto metu pagrindinis tiklas buvo parodyti vaikams, 

kad archeologija tai ne vien tik susijusi su dinozaurų liekanų tyrinėjimu. 

 

Mokslas Europos paveldo kontekste 

 

Kultūros paveldas – per kelias kartas perimtos etniniu, istoriniu, estetiniu ar 

moksliniu požiūriu svarbios kultūros vertybės. Kultūros paveldas skirstomas į 

materialųjį ir nematerialųjį paveldą. Kultūros paveldas su gamtos 

paveldu sudaro Pasaulio paveldą.  

Materialusis kultūros paveldas pagal UNESCO Pasaulinio kultūros ir gamtos 

paveldo apsaugos konvenciją yra: 

 Paminklai: 

 architektūros paveldas – architektūros paminklai 

 dailės paveldas – dailės kūriniai, 

 archeologinis paveldas – archeologinio pobūdžio struktūros ar radiniai 

 Ansambliai – izoliuotos arba susietos statinių grupės, kurių architektūra yra 

susijusi su kraštovaizdžiu 

 Įžymios vietovės – žmonių ir gamtos kūriniai 

Nematerialusis kultūros paveldas pagal UNESCO Nematerialaus kultūros 

paveldo apsaugos konvenciją – tai ilgainiui nusistovėjusi veikla, vaizdai, raiškos 

formos, žinios, įgūdžiai, taip pat su jais susijusios priemonės, objektai, žmogaus 

veiklos produktai ir su jais susijusios kultūrinės erdvės, tam tikrų bendruomenių 

https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gamtos_paveldas&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gamtos_paveldas&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pasaulio_paveldas
https://lt.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://lt.wikipedia.org/wiki/Architekt%C5%ABros_paveldas
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Dail%C4%97s_paveldas&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Dail%C4%97
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Archeologinis_paveldas&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDinios
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pripažintos kaip kultūros paveldo dalis. Jis svarbus bendruomenės ar grupės 

tapatybės ir tęstinumo požiūriu, rodo kultūrų įvairovę. Nematerialusis kultūros 

paveldas daugiausia reiškiasi per žodinės kūrybos tradicijas ir raiškos formas 

(kalba, scenos menas, papročiai, apeigos ir šventiniai renginiai), taip pat per 

su gamta ir visata susijusias mokslo sritis bei tradicinius amatus. 

Visuotinai pripažįstama, kad kultūrinis praeities paveldas yra vienintelis 

būdas suprasti dabartinę tikrovę, o jos suvokimas leidžia mėgautis žodžio ir 

minties laisve. Šios idėjos yra aprašytos   Aldous Huxley  romane „Puikus naujas 

pasaulis“. Joje įtaigiai vaizduojama ateities visuomenė, kurios totalitarinė 

santvarka naikina žmogiškumą, gyvenimo formų laisvę ir įvairovę. Istorikas Paul 

Preston teigia, kad žmogus, kuris neprisimena ir nesidomi praeitimi yra priverstas 

daryti klaidas. 

Šiame projekte gamtos mokslas buvo naudojams kaip vienas iš būdų geriau 

pažinti mus supantį pasaulį. Tikslas buvo ne tik stebėti reiškinius, bet ir gebėti juos 

įvardinti, apibūdinti ir aprašyti, naudojant minimal kiekiį mokslinių terminų. 

Moksliniai tyrimai negali būti studijuojami nesiremiant istorinėmis 

paradigmimis. Nesuderinamumo, kaip ir paradigmos, sąvoka irgi buvo daugelio 

nesusipratimų priežastis; be to, ir į ją įsimaišė daug skirtingų reikšmės niuansų. 

Kalbant apskritai, nesuderinamumo tezė, esant dviem skirtingoms paradigmoms, 

suvokiama kaip dvi skirtingos kalbos, kurių negalima išversti vienos į kitą. 

Atsiradus naujai paradigmai, kai kurios sąvokos gali įgyti visiškai kitų reikšmių. 

Skirtingos paradigmos yra nesuderinamos ir todėl, kad jų gynėjai dažnai visiškai 

negali sutarti dėl svarbių mokslinių problemų ir jų sprendimo kelių. Mokslinių 

revoliucijų struktūroje nesuderinamumo sąvoka fundamentalia jos reikšme 

susiejama su faktu, kad paradigmų kaita keičia pasaulį. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Bendruomen%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kalba
https://lt.wikipedia.org/wiki/Scenos_menas
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Papro%C4%8Diai&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Apeigos
https://lt.wikipedia.org/wiki/Gamta
https://lt.wikipedia.org/wiki/Visata
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Istoriniais laikotarpiai nuo akmens amžiaus iki šių dienų vyravo 

technologijos, o kalbant apie istorinį paveldą buvo pamirštamas mokslas. Dauguma 

pasakojimų apie specializuotą mokslą, įskaitant ir Kuhno knygą "Mokslo 

revoliucijos struktūra", sutelkia dėmesį  į tyrėjų grupes, neatsižvelgiant į tai, kokią 

įtaką turėjo visuomenė, su savo tikėjimu, požiūriu. 

Atsižvelgiant į naująją paveldo koncepciją ir ankstyvąjį ugdymą Europos 

Sąjungos šalyse, reikia vadovautis iškeltais 3 tikslais: 

 Supažindinti piliečius su vietos istorija ir Europos kultūros paveldu; 

 Pateikite piliečiams pakankamai žinių, kad jie sugebėtų priimti 

demokratinės visuomenės sprendimus. 

 Paruošti piliečius imtis produktyvios veiklos, kuri pagerintų jų 

gyvenimą. 

Kalbant apie pirmąjį punktą, ypač mūsų kontekste, Europoje, mokslas ir 

filosofija stipriai išplėtoti kartu. Svarbiausia, galima sakyti, kad senovės graikai 

buvo labiau mokslininkai nei filosofai. 

Šiame projekte pateikiami moksliniai atradimai, kaip viena kultūros dalis 

sukurti žmonijos, (šiuo konkrečiu atveju Europoje) ir tai yra neabejotinai Europos 

paveldo dalis.Mes norime parodyti Europos institucijoms ir drąsiai teigiame, kad  

paveldas – tai modeliai ir teorijos sukurtos mokslininkų.  Europos kultūros paveldo 

metų tikslas – paskatinti daugiau žmonių atrasti Europos kultūros paveldą, juo 

domėtis ir sustiprinti Europos bendrystės jausmą. Metų šūkis: „Mūsų paveldas – 

praeities ir ateities gijų pynė“. 

Europos kultūros paveldo metais (2018 m.) visoje Europoje bus imtasi 

įvairių iniciatyvų, surengta renginių, kad žmonės daugiau žinotų apie savo kultūros 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0864
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0864
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paveldą, labiau juo domėtųsi. Kultūros paveldas formuoja mūsų tapatybę ir veikia 

kasdienį gyvenimą. Jis mus supa Europos miestuose ir miesteliuose, gamtoje, 

archeologinėse vietovėse. Paveldas – tai ne tik literatūra, menas ir įvairūs daiktai, 

bet ir amatai, kurių išmokome iš savo protėvių, pasakos, kurias sekame savo 

vaikams, maistas, kuriuo gardžiuojamės geroje draugijoje, ir filmai, kuriuose 

atpažįstame save. 
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4. Rekomendacijos, kaip patobulinti mokslinių žinių 

perteikimą ankstyvajame ugdyme 

 
 

1. Integruoti gamtos mokslus į ankstyvąjį ugdymą. Mūsų nuomone, mokslas ir 

technologijos yra bendras kūrinys ir svarbus ženklas ES šalyse. Mokslinis 

mokymas ankstyvajame ugdyme yra glaudžiai susijęs su gamtos mokslais. 

2. Įgyvendinti gamtos mokslo ugdymą, atkreipiant dėmesį į lyčių lygybę. 

Mokytojai turi perduoti indormaciją tiek mergaitėms, tiek berniukams ir 

būtinai duoti nuorodų ir pavyzdžių apie moteris mokslininkes. 

3. Mokyti vaikus gamtos mokslo ir būtinai supažindinti iš kokių sudedamųjų 

dalių jis susideda, nes tai įtakoja jų požiūrį, mąstyseną. 

4. Suvienodinti gamtos mokslų dalyko program visose ES šalyse. 

5. Mokyti gamtos mokslų naudojant eksperimentus. 

6. Konceptualizacijos ir modeliai yra psichinės operacijos, kuriomis 

grindžiamos mokslinės žinios. 

7. Visos ES šalys sutinka, kad gamtos mokslai turi būti mokomi mokykloje. 

8. Remti mokslinių apmokymų programas mokslo institucijose, kurios būtų 

informatyvios, inovatyvios ir naudingos mokytojams. 

9. Būtų klaidinga atskirti gamtos mokslus nuo istorijos. Skirtumas tarp mokslo 

žinių ir kitų žinių yra tas, kad mokslas yra susijęs tik su labai ribotu sąvokų 

skaičiumi: matavimo, sverimo, apskaičiavimo. 

10. Sukurti mišrias mokslininkų ir mokytojų bendruomenes vengiant profesijų 

segregacijos. 
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