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Ugdymas šiandien 

Dabartinei mokinių kartai ugdyti reikia metodų, kurie būtų 

orientuoti į: 

•  problemų sprendimą,  

• šiuolaikines technologijas,  

• skatintų mokinių savarankiškumą ir kūrybingumą,  

• sudarytų sąlygas besimokančiajam išmokti mąstyti ir 

mokytis,  

• atlieptų visuomenės gyvenimo laikmetį ir informacijos 

kaitą. 

 



Tiksliniai gamtos mokslų moduliai,  

skirti aukštą mokymosi potencialą  

turinčių mokinių žinių gilinimui 

• Eksperimentinių chemijos uždavinių sprendimas; 

• Žmogaus biologija ir sveikata; 

• Biochemijos ir mikrobiologijos tiriamojo darbo pagrindai; 

• Nestandartiniai fizikos uždaviniai. 

 

 



Konsultacijų grupė aukštą  

mokymosi potencialą  

turintiems mokiniams 



Tiksliniai chemijos ir fizikos  

moduliai, skirti mokiniams,  

turintiems mokymosi sunkumų 

• Mokiniams buvo suteikta pagalba mažose grupėse. 

• Mokytojai nuolat stebėjo jų daromą individualią pažangą. 

• Tėvai buvo nuolat informuojami apie mokinių pasiekimus 

ir lankomumą. 

• Dauguma mokinių padarė ugdymosi pažangą ir įgijo 

pasitikėjimo savo jėgomis. 



Konsultacijos būsimiesiems 

gimnazistams 

 Konsultacijų, kurios buvo organizuojamos rugpjūčio 

paskutinę savaitę metu, mokiniai: 

• prisiminė anksčiau įgytas žinias ir įgijo naujų; 

• susipažino su gimnazijos mokytojais; 

• atliko įsivertinimo užduotis ir kėlė tikslus artėjantiems 

mokslo metams. 

 

 

 



Mokslininkų paskaitos: 

• Lazerinės technologijos Lietuvoje, 

• Vaistų kūrimas, 

• Kas yra daiktų internetas. 

 

Ką mokiniams davė  

kokybės krepšelio veiklos? 



Jaunųjų tyrėjų klubas „MES“ 

• gilina pažinimo, iniciatyvumo ir 
kūrybingumo, komunikavimo 
kompetencijas.  

• veda teorinius / praktinius užsiėmimus 
ikimokyklinio ugdymo, pradinių mokyklų, 
progimnazijų mokiniams, organizuoja 
konferencijas ir konkursus.  

• skaito pranešimus įvairiose 
konferencijose gimnazijoje, mieste ir 
šalyje. 

• dalyvauja olimpiadose ir konkursuose. 

Klubo 
nariai: 



Patyriminės integralios  

veiklos stovyklos  

• Patyriminės stovyklos buvo organizuojamos Kauno 

tvirtovės VII forto gamtos ir tiksliųjų mokslų 

laboratorijose. 

• Mokiniai gilino tiriamojo darbo, dalykines, karjeros 

ugdymo kompetencijas.  

 



Patyriminės stovyklos 

gamtos mokslų programa 

• Susipažinimas su stovykla; 

• Kraujo grupės nustatymas pagal AB0 ir Rh sistemas; 

• Jodo laikrodžio reakcija; 

• Jodo laikrodžio reakcija; 

• Stovyklos apibendrinimas. 

 

 

 

 

 

 



Matematika kitaip 



Biochemijos laboratorijoje 



DNR išskyrimas 



Pipetavimo pamoka  

„Laivų mūšis“ 



Organinės chemijos  

sintezės laboratorijoje 



Pigmentų elektroforezė 



PGR reakcija ir elektroforezė 



Kraujo grupių ir  

Rh faktoriaus nustatymas 



Mokiniai apie stovyklą 



 Chemijos laboratorijoje susipažinome su organine 

chemija ir pasigaminome cheminį dažiklį. Biologijos 

užsiėmime bandėm išgauti bananų DNR.  

 Edukacinių užsiėmimų vadovai – mokytojai buvo 

draugiški, pajuokaudami išaiškino sudėtingus mokslų 

niuansus. Laikas Kauno tvirtovės VII forte praėjo greitai, 

bet tuo pačiu labai naudingai ir linksmai. 

 

Gytė, II b klasės mokinė 



 Man labai patiko visos veiklos, bet įsimintiniausia 

buvo, kai iš banano traukėme jo DNR! Šių  edukacijų dėka 

ne tik praplėčiau savo žinias, bet ir labiau pažinau savo 

klasiokus ir susipažinau su naujais žmonėmis! 

 

 

Eva, II d klasės mokinė 



 Man patiko visos edukacijos. Labiausiai patiko 

gaminti oranžinius dažus chemijos laboratorijoje ir tirti 

banano DNR. Nesitikėjau taip smagiai praleisti laiko 

paskutinę vasaros dieną! 

 

 

Agnė, II e klasės mokinė  



Įranga tiriamiesiems 

darbams atlikti 

Ką davė kokybės krepšelis 

mokiniams? 



Žinių gilinimas  

neakivaizdinėse mokyklose 

• Nacionalinėje moksleivių akademijoje; 

• Neakivaizdinėje jaunųjų biochemikų mokykloje; 

• Neakivaizdinėje mokykloje „Biologų sandrauga“ 

• Ypatingai gabių mokinių mokykloje „Fizikos 

olimpas“ 



Mokinių veiklos  

Šiaulių STEAM centre 



Olimpiados ir konkursai  

augina savivertę 

• Dalyvavimas olimpiadose: 

• skatina mokinius domėtis gamtos mokslais, gilinti ir plėsti 

šių mokslų žinias;  

• ugdo mokinių mokslinį - kritinį mąstymą; 

• ugdo kūrybiškumą ir savarankiškumą, eksperimentinio 

darbo įgūdžius ir gebėjimus;  

• padeda pasirinkti profesija;  

• padeda atpažinti ir ugdyti mokinio išskirtinius gebėjimus; 

• skatina kelti sau aukštesnius tikslus. 



I – ajame etape gali  

dalyvauti kiekvienas 

 



Mokymasis  

bendradarbiaujant 
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13-osios Lietuvos gamtos  

mokslų olimpiados prizininkai 



Kokybės krepšelis padeda: 

• Skatinant mokinio ir mokytojo bendradarbiavimą 

bei tarpusavio pasitikėjimą; 

• Motyvuojant mokinius siekti aukštesnių ugdymosi 

pasiekimų; 

• Skatinant išbandyti savo galimybes patyriminėse 

veiklose; 

• Auginant pasitikėjimą savimi, siekiant pergalių 

konkursuose ir olimpiadose; 

• Didelių galimybių krepšyje atrandant savąjį 

AŠ. 


