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2007-2013 m. ZmogiSkqjrl i5tekliq pletros veiksmq programos 2 prioriteto ,,Mokymasis vis4
gyvenim4" VP 1 -2,2-SMM-03-V priemonds,,Mokymo personalo, dirbandio su
lietuviq vaikais, glvenandiais uZsienyje, uZsienio Saliq piliediq vaikais,
gyvenandiais Lietuvoje, ir kitq mokymosi poreikiq turindiais mokiniais,
kompetencijq tobulinimas" projekt4,,Gamtos mokslq (biologijos, fizikos,
chemijos) mokytojq
mokiniq dalykiniq kompetencijq ugdymas tiriant
Zali4sias mokymosi aplinkas (VP1-2.2-SMM-03-V-01-003)"
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TVIRTINU

Gamtamokslinds kompetencijos ugdymo(si) Zaliosiose mokymosi
aplinkose koncepcija
1. BENDROJIDALIS
Su vykstandiais pokydiais visuomen€je asmeniui tenka nauji i55iikiai ir atsiveria naujos
galimybes: integruotos Zmogaus ir aplinkos s4veikos studijos, Zmogaus veiklos padariniq,
globalizacijos suvokimas, gausejandios ir besikeidiandios informacijos apie aplink4 prieinamumas,
gebejimas ivairiapusiSkai ir kiirybingai sprgsti aplinkosaugines problemas. Zaliosiose mokymo(si)
aplinkose (toliau - ZMA) padedama asmeniui susipaZinti su konkedia ji supandia aplinka ir
pasirengti kriti5kai ir motyvuotai vertinti joje vykstandius pokydius, dalyvauti diskusijose, daryti
aplinkai palankius sprendimus remiantis asmenine patirtimi.
Gamtos mokslq pl6tra susijusi su kitq mokslq pasiekimais, dideli poveiki jiems turi informaciniq

technologijq pletra. Dabar gamtamokslinis ugdymas praturtinimas virtualiais bandymais ir
interaktyviais mokymosi objektais (pvz., ,,Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentrq (5-8 klasiq)
mokiniq esminiq kompetencijq ugdymas"). Tadiau didZiausi4 demesf skiriant informaciniq
technologijq pletrai ir populiarinimui ).ra gresme gamt4 studijuoti tik virtualioje aplinkoje,
atitrukstant nuo konkredios, besimokantiji supandios aplinkos. Todel ZMA sudaromos s4lygos
gamt4 pajusti visais pojldiais ir suvokti bei greidiau patirti kasdieniniq sqvokq virtim4
mokslinemis. Be to, mokymasis ZMA turtingas Zmogaus padariniq gamtoje pavyzdZiais. Tai leis
besimokandiajam ieikoti problemq sprendimo biidrl gamtineje, jam artimoje aplinkoje.
1 . 1. Gamtamoksliniq kompetencijq ugdymo(si) Zaliosiose mokymosi aplinkose koncepcijos
(toliau Koncepcija) paskirtis - pateikti gamtamoksliniq kompetencijq ugdymo Zaliosiose
mokymosi aplinkose samprat4, tikslus, uZdavinius, principus; apibrelti Sio ugdymo(si) viet4
Svietimo sistemoje, ugdymo turinio gaires, ugdymo rezultatus, igytq kompetencijq vertinimo

biidus, kokybes (igytq kompetencijq ir ugdymo proceso realizavimo) uZtikrinim4 ir stebesen4;
skatinti pedagogus, mokinius ir visuomenes narius tobulinti gamtamokslines kompetencijas.

1.2. Koncepcija parengta igyvendinant 2007-2013 m. Zmogi5kqjq iStekliq pletros veiksmq
programos 2 prioriteto ,,Mokymasis vis4 gyvenim4" priemones VPI-2.2-SMM-O3-V ,,Mokymo
personalo, dirbandio su lietuvirl vaikais, gyvenandiais uZsienyje, uZsienio Saliq piliediq vaikais,
gyvenandiais Lietuvoje,
kitq mokymosi poreikiq turindiais mokiniais kompetencijq
tobulinimas" projekt4 ,,Gamtos mokslq (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojq ir mokiniq
dalykiniq kompetencijq ugdymas tiriant Zali4sias mokymosi aplinkas" (VP1-2.2-SMM-03-V-01003)".
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1.3. Veikla ZMA grindZiama Damaus vystymosi principais ir nuostatomis, kurie padeda ugdyti
mqstandi4, aplink4 tausojandi4, iniciatyvi4 ir atsaking4 asmenybQ, gebandie kurti, atvir4 kaitai ir
ieSkojimams. Svietimas tvariam vystymuisi ZMa pletojamas remiantis verfbemis grindZiamu
bei tarpdalykiniu mokymusi, kuriuo skatinamas sisteminis mastymas bei mokymas ir pletojamos
naujos Zinios, gebejimai ir nuostatos. Jame akcentuojamas kiirybinis m4stymas, inovacijos ir
ilgalaike perspektyva, ypad m0sq atsakomybe ateities kartq atZvilgiu.

1.4. Skatinant Siuolaikini gamtamokslinf ugdym4, integruojamos gamtamokslines Zinios ir
gebejimai, kuryba ir kiirybines iddjos bei jq praktinis realizavimas. Kadangi mokslq sanduroje
gamtoje vykstantys procesai nagrinejami kompleksiSkai, mokymo istaigq programose
akcentuojamos ivairiq mokymosi dalykq s4sajos. Aplinka yra vientisa sfera, todel Zaliosiose
mokymosi aplinkose atliekami t1'rimai sujungia gamtos mokslus i vientis4 sistem4, sudaromos
sqlygos chemijos, fizikos, biologijos integracijai su kitais mokslais. Ugdymo turinio integracija
sudaro daugiau galimybiq priartinti mokym4si prie glvenimo, pritaikyti uZduotis pagal mokiniq
poreikius, polinkius ir galias (Pagrindinio ugdymo bendrosios programos, 2008; Vidurinio
ugdymo bendrosios programos, 20 1 1 ).
1.5. Svietimo dokumentuose (Lietuvos Svietimo koncepcija. 1992: Lieruvos respublikos Svietimo

istatymas, 2011) akcentuojama, kad ugdoma savaranki ir ktirybinga, maksimaliai jau mokykloje
savo gebejimus i5skleidZianti asmenybd. Tadiau tik atliekant tyrimus natlralioje aplinkoje
padedama asmeniui atsiskleisti socialineje, gamtineje
kultiirineje erdveje, brandinti
aplinkosauging savimong ir nuostat4, kad jis yra ne vien aplinkos vertybiq vartotojas, bet ir jq
kiirejas, atsakingas uZ aplinkos pokydius ir identiteto i5saugojimq.
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1.6. Siuolaikineje mokykloje mok).tojas turi tapti vadovu, skatinandiu mokinius ugdyti savo
gamtamokslines kompetencijas, padeti ugdltis mokejimo mokytis ir bendr4sias kompetencijas.
Organizuojant tyrimus ZMA gamtos mokslq mokytojui neuZtenka vien savo dalyko i5manymo, jis
turi gebeti integruoti visq gamtos mokslq Zinias, ugdlti komunikacinius gebejimus, knrybi5kum4,
dvasingum4 bei kitas vertybines nuostatas.
1.7. Visuomenei pereinant prie molqtmosi visq gnenimq tenka mokytis ne tik mokiniams, bet ir
mok)'tojams, visiems visuomenes nariams. ZMA sukuriama didaktikos poZiflriu vientisa
mokymosi aplinka palanki asmens kiirybingai gamtamoksliniq kompetencijq pldtotei, saviraijkos
ir savirealizacijos galimybems.
1.8. Koncepcijos nuostatos grindZiamos darnaus lrystymosi paradigma, kurios esmines nuostatos

atitinka demokratinius bei humanistinius Lietuvos mokyklos principus. Damaus vystymosi
samprata yra kintama, todel i damq visuomenes vystym4si Ziurima kaip i mokymosi proces4
tiriant ivairius klausimus ir dilemas; fgijus daugiau patirties. Damaus vystymosi mokymosi tikslai
mokantis ZMA suprantami kaip Ziniq, gebejimq, supratimo, poiiiirio bei vertybiq visuma
(Jungtiniq Tautll Euopos ekonomikos komisijos damaus vystymosi Svietimo (DVS) strategija,
2005). Veikla ZMA suprantama kaip vienas i3 Zmogaus ir aplinkos paZinimo ir tyrimo biidU.
Gamtamoksliniq t1'rinej imq ZMA ypatybes yra Sios: duomenq rinkimas ir naudojimas
vadovaujantis idejornis ir principais (kartais hipotezemis): tvirtinimq negalutinumas; atvirumas
kritiniam poZiiiriui; remimasis logika; biitinybe frodyti teiginius bandymais, nuostata sieti
dabarties Zinias su istorinemis, tiksliai nurodyti metodus ir procediiras, kuriais buvo gauti
irodymai.

Veikla ZMA:

o

o
.

o
o

prisidedama prie Pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo bendrqjq programrl (2008; 201 1)
ir DVS (2005; 2009) tikslq iglvendinimo padeda pedagogams tobul€ti ir keistis patirtimi,
taip keliant tarpdisciplinini jq i5silavinim4, kas lems geresng ugdymo kokybg, siekiama, kad
pedagogai nebebiitq tiktai Ziniq teikejai, o besimokantieji - jq gavdjai. Sios abi grupes ZMA
turetq tapti komanda;
besimokantieji skatinami sistemiSkai, kriti5kai ir kiirybi3kai m4styti ir svarstli vietos ir
pasaulio masto klausimus, persiorientuoti nuo vien Ziniomis pagristo Svietimo i problemq
sprendim4 ir galimq sprendimq ie5kojim4;
sudaro geras s4lygas mokiniams iglti tvirtus gamtos mokslq pagrindus bei gamtamoksling
kompetencij4, kurie bus reik5mingi jq uZimtumui ir konkurencingumui darbo rinkoje, nes

tyrimai vyksta konkredioje, ugdltiniui artimoje realioje gamtineje aplinkoje, kurioje
problemos uZduotyse atsiskleidZia pastarqiq kontekste ir situacijose, mokomasi i5siai5kinti,
ivardinti ir sprEsti i5kilusias problemas;
skatina inovacijas mokiniq ugdyme; taikomi ivairus mokymo(si) metodai, akcentuojant
gamtos tyrimus, didins mokslo vaidmeni; sudaromos s4lygos gamtamokslinio ugdlnno
proceso individualizavimui ir diferencijavimui; ZMA veikla apima vis4 Lietuvq, tai susijg su
regionq socialines atskirties maZinimu ir teigiamai veiks socialing sriti;
turi teigiam4 poveiki aplinkosauginiq nuostatq ugdymui (tuo padiu aplinkos kokybes ir
gamtos i5teklirl puoselejimui, klimato kaitos ir kitq aplinkosauginiq problemq sprendimui),
ZMA sudaromos galimybes tirti ir paZinti gamtos ir kult[ros paveld4, ekosistemq ivairovg,
suprasti Zmogaus ir gamtos s4veikos ypatumus visuomenes damaus vystymosi kontekste,
populiarina gamtos mokslq pasiekimus, skatina Ziniq visuomenes pletr4.

Koncepcijoje vartojamos sqvokos:
Ugdymas - dvasiniq, intelektiniq, fiziniq asmens galiq auginimas bendraujant ir mokant.
(Svietimo istatymas, 201 1).
Darnus vystymasis - socialines ir ekonomines raidos bei aplinkos apsaugos siekiq derinimas, kad
biitq uZtikinta auk5ta gyvenimo kokyb€ dabar ir ateities kartoms.
Darnaus vysQtmosi ivietimas - esmind priemone ugdli dabarties Zmogui bttinas kompetencijas,
teikiandias galimybiq prasmingai dalyvauti visuomenes gyvenime, tobuleti profesineje veikloje ir
veiksmingai prisideti prie paZangiq visuomenes pokydirl.
Kompetencija - tam tikros srities Ziniq, gebejimq ir vertybiniq nuostatq visuma, irodyas
sugebejimas atlikti uZduotis, veiksmus pagal sutartus reikalavimus; gebejimas atlikti tan tikq
veikl4, remiantis fgytq Ziniq, mokejimq, igUdZiq, vertybiniq nuostatq visuma. (2006 m. gruodZio
18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija del bendrqjq vis4 gyvenim4 trunkandio
mokymosi gebejimq (OL 2006L394, p. 10; Svietimo fstatymas, 2011).
Dalykinis kompetencijos - asmens Ziniq visuma: Zinios ir supratimas, gebejimai (taik).ti, tlrineti,
m4styti, sprgsti problemas, kurti), nuostatos (vertyb6s, poZitiris, nusiteikimas) (Pradinio ir
pagrindinio ugdymo bendrosios programos, 2008).
Benclrosios kompetencijos - Zinios, igt1dZiai, gebejimai, vertybines nuostatos, poZiiiriai, kitos
asmenines savybes, reikalingos mokytojo veiklai ir galimos perkelti i5 vienos r[Sies veiklos ikit4.
Pagrindinds bendrosios kompetencijos: mokejimo mokyis, damus vystymasis, komunikavimo,
paZinimo, socialine, iniciatyvumo ir kfrrybingumo, asmenine (Pradinio ir pagrindinio ugdymo
bendrosios programos, 2008).

ir

Gumtamokslini kompetencija
tai gebejimas nusiteikimas naudotis gamtos pasauli
ai5kinandiomis Ziniomis ir gamtos tyrimq metodais siekiant atsakyti iSkylandius klausimus,
ieskoti irodlirnais pagristq i5vadq bei sprendimq, suprasti Zmogaus veiklos sukeltus gamtos
pokydius ir imtis asmenines atsakomybes uZ aplinkos i5saugojim4, tausoti savo ir kitq Zmoniq
sveikat4 (Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos, 2008).
Paiinimo kompelencija - tai Ziniq, gebejimrl ir vertybiniq nuostafll visuma apie savgs ir aplinkos
paZinim4, planavim4, tikslq ir uZdaviniq kelim4. saugq tyrinejim4, sisteming4 ir krypting4

-

i

3

paZinimo metodrl parinkim4 ir taikym4, tiksling4 informacijos Saltiniq naudojim4, m4stymo ir
klrybiSkumo pletojimq, paZinimo fsivedinim4.
Mokdjimo mokttis kompetencija
tai mokymosi proceso ir poreikiq supratimas, turimq
galimybiq nustatymas ir geb6jimas fveikti kliiitis siekiant sekmingai mokytis. Mokyrnasis mokytis
suprantamas kaip asmens noras ir pasirengimas imtis naujq uZduodiq, gebejimas kontroliuoti
taiklti igltus gebejimus ivairiuose
paZintinius
emocinius procesus mokymosi metu
programq
pagrindinio
1 1 priedas, 2008).
(Pradinio
bendrqjq
kontekstuose
ir
ugdymo
bendrqjq programq dalis, orientuota i bendrqjq kompetencijq
Integruojamosios prugramos

-

ir

ir

-

mokdjimo mokyis, komunikavimo, paZinimo

ir kiq kompetencijq ugdym4 (Pradinio ir

pagrindinio ugdymo benfuosios programos, 2008).
gamtoje funkcionuojanti visuma tarpusavyje susijusiq elementq (Zemes pavir5ius ir
gelmes, oras, vanduo, dirvoZemis, augalai, gyvunai, grybai, mikroorganizmai, organines ir
antropogeniniai komponentai) bei juos
neorganin€s medZiagos, Zmogus, visuomend
vienijandios natiiraliosios ir antropogenines sistemos(LR Aplinkos apsaugos istatymas, 201 1).
Mokymosi aplinka - tai visos edukacing vertg turindios Zmoniq gyvenimo bei veiklos erdves,
igalinandios individo asmenini tobulejim4, realizuojam4 per mokymosi pastangas.
Zalioji mokymo(si) aplinka - natlrali gamtine mokymosi aplinka (edukacine erdve) mokyklos ar
kitoje teritorijoje, gamtoje, kurioje sinergeti5kai s4veikauja edukaciniai subjektai bei globalaus ir
lokalaus pobiidZio procesai (atitinka sqvokai ialioji ugdymo(si) aplinka)

Aplinka

-

ir

Atsakant i klausimq, kas mokini skatina tyrineti, galima teigti, kad visq pirma, veiklos idomumas,
mokltojo asmenybe, tredia asmeninis smalsumas. Veliau, kaupdamas patirti ir
antra
jausdamas mokytojo skatinim4, suvoks savirai5kos bei savirealizacijos galimybes. Tai yra tai, ko
kiekvienas jaunas Zmogus siekia: pasitenkinimo savo veikla ir pripaZinimo (tiek draugq, tiek
mokytojq, tiek terq).

-

-

Koncepcija parengta vadovaujantis Siais dokumentais ir tyrimq medZiaga:
Bendrosios 2008 m. nacionalinio 6 ir 10 klasiq mokiniq pasiekimq ty'rimo i5vados.
Darbotvarke 21: Subalansuotos pletros veiksmq programa (36 skyrius). Rio deklaracija:
apie aplink4 ir pletr4. 2001, Vilnius.
Damaus vystymosi Svietimo de5imtmedio (2005-2015 metai) strategijos veiksmq planas.
Jungtiniq Tautq Svietimo, mokslo ir kultlros organizacija (UNESCO). 2005
Europos S4iungos Taryba. ES instituciiq, istaigq ir organq prane5imai. 2010 m. lapkridio
19 d. Tarybos i5vados del Svietimo tvariam rystymuisi.
http://eurlex.europa.er.r/LexUriServ/LexUriServ.do?uri:OJ:C:2010:327:001 1:0014:LT:PDF
Johanesburgo iglvendinimo planas. http://www.pprc.ltldv/?p=1 1 0.
JT Europos ekonornikos komisijos Damaus vystymosi Svietimo strategija. 2005, Vilnius.
Lietuvos Svietimo pletotes strategines nuostatos. Gaires. 2003-2012 neta|
Mokymosi visq gyvenim4 strategija, patvirtinta 2004 kovo 26d. Svietimo ir mokslo
ministro isakymu Nr. 433 / Al-83 / .
Nacionaline darnaus vystymosi strategija. 2009,2011.
Nacionaline darnaus vystymosi Svietimo prog rarna 2007 -2015 m.2007 ,2009. Vilnius
Nacionaline Lisabonos strategijos igyvendinimo programa patvirtinta LR Vyriausybes
2005 m. lapkridio 22 d.
Nacionalinis 4 ir 8 klasiq mokiniq pasiekimq tyrim as. 2007 metai. ApZvalga. LR SMM,
Spc. zooz.
Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos. 2008.
Svietimas kaitai: Darnaus vystymosi mokymo ir mokymosi vadovas.
Svietimo istatymas. 201 1.
Svietimo konsultantq rengimo programa ,,Visuomen€s damaus vystymosi ir jo ugdymo
tarpdalykiniq kompetencijq pletold". 2006-2009 metai.
Svietimo problemos analiz€. Matematikos ir gamtos mokslq pasiekimai: Lietuvos
mokiniq gebejimai pasauliniame kontekste. 2010.
hfip://www.smm.lVsvietimo bukle/docs/pr analizelsvproblema_6.pdf
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Vidurinio ugdymo bendrosios programos. 2011.
2. SITUACIJOS

2. 1.

ANALIZE

GAMTAMOKSLINIU KOMPETENCIJV UGDYMO AKTUALUMAS

2.1.1. Siandieninis gyvenimas - tai vis naujos, greitai besikeidiandios situacijos, reikalaujandios
kompleksinio sprendimo, naujo Zinojimo ir supratimo, ivairiq gebejimq. Adekvatus situacijos
suvokimas ir vertinimas - tai vienas Siq dienq Zmogaus iSsilavinimo svertq. PaZinti mus supanti
pasaulf ir padeti suprasti savo viet4 jame - aktualus gamtamokslinio ugdymo uZdavinys.
2.1.2. Keidiantis Zmogaus gamtamokslinio ugdymo sampratai, besimokantysis turi ne tik gebeti
suvokti kintandi4 ekologing situacij4, bet ir siekti, kad etinis, estetinis, psichologinis, juridinis
Zmogaus santykis su gamta taptq jo kultiiringumo kriterijumi. Sios pozicijos laikosi Jungtiniq
Tautq (JT) Svietimo, mokslo ir kulttiros organizacija (UNESCO), kuri ivairiais btdais ir
priemonemis primena ir ragina ugdyti aukStos ekologines kulttros Zmogrl.
2.1.3. Pedagogq patirtis
mokslininkq tgimai rodo, kad gamtamokslines kompetencijos
ugdomos vis4 gyvenim4 (mokymasis vis4 gyvenim4): pradedama nuo maZens, t.y. Seimoje, o
veliau tgsiama ikimokyklinio ugdymo istaigoje, bendrojo ugdymo mokykloje, universitetuose,

ir

darbovietese.
2.1

.4. Darnaus vystymosi Svietimas grindZiamas gamtos

ir

visuomen6s sqveikos paZinimu

ir

sistemos ,,Visuomene-gamta" harmonizavimu bei gamtos mokslq populiarinimu.

2.1.5. Damus rystymosi Svietimas yra asmeninirl kompetencijq ugdymo pagrindas. Ugdymo
procese nepakanka fgyti vien Ziniq, reikia atrasti jq prasmg glvenimo praktikoje, jomis remtis
savo sprendimuose. Todel vis aktualesnis yra savaranki5kas mokymasis, naujai atrandamos
gamtines mokymosi aplinkos.
2.1.6. Ta(,iau Siandienine Lietuvos moksleiviq gamtamoksline kompetencija, kaip rodo
tarptautinirl tyrimq (PISA, OESD, TIMMS, PIRLS, CIVIC ir kt) rezultatai ir iSvados nera
pakankama:
2. 1.6.1

. PISA (Tarptautine mokiniq vertinimo programa (angl. - Programme for Intemational

Student Assessment), kurios tyrimus kas treji metai organizuoja tarptautind Ekonominio
bendradarbiavimo ir pletros organrzacija OECD (angl. - Organisation for Economic and Social
Cooperation and Development) (2006, 2009) gamtamokslinio ra5tingumo tyrimq rezultatai
priklause nuo to, ar moksleiviai geba:
a) vartoti pagrindines gamtamokslines s4vokas ai5kindami gamtos rei5kinius ir
sprgsdami su jais susijusias problemas;
b) atpaLinti mokslinius klausimus, pasiremti irodymais, priimti sprendimus ir pateikti
mokslines i5vadas:
c) suprasti, koki4 ftakq mokslas ir technologijos daro mtisq materialinei, intelektinei ir
kulttirinei aplinkai.
2.1.6.2.2006 m. PISA tyrimo rezultatai rodo, kad mokiniq gamtos mokslq pasiekimai praktiniq
gebejimq srityje vis dar gana Zemi, dalis mokiniq nesugeba atlikti paprasdiausiq bandymq. DaZnai
gamtos mokslq mokymas bina pemelyg akademi5kas: daug mokiniq niekada neatlieka
laboratoriniq darbq; nemaZa dalis gamtos mokslq mo$tojq nemoko mokiniq kelti hipoteziq,
sprgsti problemq, daryti i5vadq, planuoti ir isivertinti savo darb4. Mokyklose trEksta Siuolaiki5kq
gamtos mokslq mokymo priemoniq ir laboratorines irangos.
2.1.6.3. fvertinus gamtamokslio ra5tingumo rezultatus Lietuvos moksleiviams 2006 metais teko
32 vieta i5 57, o 2009 metais 33 vieta i5 65. Gamtamokslio rastingumo rezultatai pagal
kompetencijas: gamtamoksliq problemq atpaZinimas (-12), mokslinis gamtos reiSkinig
aiSkinimas (+7), mokslinis irodymas (-1), Zinios apie gamtos mokslus, gamtos tyrimai (- 6),
gyvosios sistemos (+15) ir t.t.
2.1.6.4.2010 metais atliktos anhines PISA Lietuvos gamtamokslinio ra5tingumo tyrimo duomenq
analizes duomenimis
2009 metq PISA t1'rimo rczlltatai beveik nesiskiria nuo gautr+ 2006
metais. Gamtamokslinio raStingumo rezultatq kaita per 3 metus parode, kad auksdiausius
rezultatus pasiekusirl mokiniq skaidiaus Lietuvoje Siek tiek sumaZejo, o bendrqjq gamtamokslinio
ra5tingumo Lietuvos mokiniq rezultatai pakilo, tadiau tai statisti5kai nereik5minga.
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