
Projektas “Skaitmeninio ugdymo turinio
kūrimas ir diegimas”kūrimas ir diegimas”

Gamtamokslinio ugdymo tikslai ir uždaviniai, 
pasiekimų sritys ir raida, kompetencijų ugdymas dalyku

Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė

Ona Vaščenkienė



Gamtamokslinio ugdymo 
tikslai ir uždaviniai 

Tikslas – sudaryti galimybę kiekvienam mokiniui per 
gamtamokslinio ugdymo turinį įgyti kompetencijų pagrindus ir 
aukštesnius pasiekimus suteikiant tvirtų ir tvarių žinių. Siekiama, kad 
mokiniai įsisavinę esmines gamtamokslines sąvokas ir sampratas, mokiniai įsisavinę esmines gamtamokslines sąvokas ir sampratas, 
įgytų gebėjimų, padedančių pažinti save ir pasaulį, ugdytis 
vertybines nuostatas ir pasitikėjimą savo galiomis. Mokiniai rengiami 
tolesniam gyvenimui kaip visaverčiai socialiai atsakingi piliečiai, 
gebantys kūrybiškai veikti, sveikai gyventi ir spręsti darnaus 
vystymosi problemas, pasirengę tolesniam mokymuisi ir nusiteikę 
mokytis visą gyvenimą.



Uždaviniai 
Siekdami gamtamokslinio ugdymo tikslo mokiniai:
• atpažįsta ir klasifikuoja svarbiausius gyvosios ir negyvosios gamtos objektus ir reiškinius, 

pastebi dėsningumus, supranta ir taiko pagrindines gamtos mokslų sąvokas, dėsnius ir 
teorijas, tikslingai vartoja dydžių simbolius ir dimensijas, sprendžia nesudėtingas praktines 
gamtos mokslų problemas, taiko įgytas gamtos mokslų žinias ir gebėjimus spręsdami 
kasdienio gyvenimo, sveikos gyvensenos ir darnaus vystymosi problemas;

• kelia klausimus ir formuluoja hipotezes, planuoja stebėjimus ir bandymus, juos atlieka 
saugiai naudodamiesi laboratorine įranga ir medžiagomis, apibendrina gautus duomenis, 
vertina jų tikslumą ir patikimumą, formuluoja pagrįstas išvadas atsižvelgdami į hipotezes;

• domisi organizmų įvairove, atpažįsta pagrindines organizmų grupes, supranta jų • domisi organizmų įvairove, atpažįsta pagrindines organizmų grupes, supranta jų 
prisitaikymo prie aplinkos reikšmę gyvybės išlikimui, pagrindinius gyvybinius procesus, 
sveikos gyvensenos principus;

• tyrinėdami įvairias medžiagas, jas atpažįsta, apibūdina jų savybes, naudojimą ir paplitimą 
gamtoje, klasifikuoja pagal savybes, pastebi medžiagų kitimų dėsningumus;

• tyrinėdami ir analizuodami gyvosios ir negyvosios gamtos reiškinius, jų priežastinius ryšius, 
žmogaus veiklos poveikį gamtai, ugdosi mokslinę pasaulėvoką ir atsakingą požiūrį į 
aplinką, gamtą, gyvybę;

• domėdamiesi gamtos mokslų ir technologijų raida Lietuvoje ir pasaulyje, mūsų šalies 
prioritetinėmis gamtos mokslų, technikos ir technologijų plėtotės kryptimis, susipažįsta su 
profesijomis, kurioms reikia gamtos mokslų žinių ir gebėjimų.



Pasiekimų sritys
1. Gamtos mokslų prigimties ir raidos pažinimas

2. Gamtamokslinis komunikavimas

3. Gamtamokslinis tyrinėjimas

4. Gamtos objektų ir reiškinių pažinimas4. Gamtos objektų ir reiškinių pažinimas

5. Problemų sprendimas ir refleksija

6. Žmogaus ir gamtos dermės pažinimas

>



Gamtamokslinis tyrinėjimas
● Paaiškina, kas yra tyrimai, įvardija tyrimų atlikimo etapus.
● Kelia probleminius klausimus, su jais susietus tyrimo tikslus, formuluoja 
hipotezes.
● Planuoja tyrimą: pasirenka tinkamą tyrimo būdą, priemones, medžiagas, 
tyrimo atlikimo vietą, laiką bei trukmę, numato tyrimo rezultatų patikimumo 
užtikrinimą.
● Atlieka tyrimą: saugiai naudodamasis priemonėmis ir medžiagomis atlieka 
numatytas tyrimo veiklas laikydamasis etikos reikalavimų, tikslingai stebi numatytas tyrimo veiklas laikydamasis etikos reikalavimų, tikslingai stebi 
vykstančius procesus ir fiksuoja pokyčius, tiksliai nuskaito matavimo 
priemonių rodmenis.
● Analizuoja gautus rezultatus ir duomenis: įvertina jų patikimumą, atrenka 
reikiamus išvadai daryti, atlieka reikalingus skaičiavimus ir pertvarkymus, 
pateikia tinkamais būdais.
● Formuluoja išvadas atsižvelgdamas į tyrimo hipotezę, apmąsto atliktas 
veiklas, numato tobulinimo ir plėtotės galimybes.



Pasiekimų raida. Gamtamokslinis tyrinėjimas
1-2 kl.              3-4 kl.          5-6 kl.           7-8 kl.         9-10 kl.



Kompetencijų ugdymas dalyku


