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Kitų šalių patirtis
Integruotas gamtos mokslų ir 
technologijų mokymas (EIST) 
2008-2009 m.: mokytojų patirtis

Dalyvavo:
• 36 valstybinės ir 2 privačios 

šalies mokyklos
• 124 GMT mokytojai

Savaitinės sesijos:
• 3 val. pamokų
• 2 val. mokytojų bendro darbo
Rezultatai:
• Komandinio darbo nauda
• Mokytojų požiūriai
• Kompetencijos ir gebėjimai
• Metodų įvairovė
• Rekomendacijos mokytojų 

rengimui



Pasikeitimai ugdymo procese
https://www.education.gouv.fr/l-experimentation-d-un-enseignement-integre-de-science-et-de-technologie-en-classes-de-6eme-et-5eme-1961

Komandinis darbas

Integruota veikla

Tyrimo procesas

Mokinių darbas grupėse

Projektinė veikla

Mokymosi metodai

Temų konvergencija

Santykiai su mokiniais

Individualus darbas su mok.

Jūsų mokymo efektyvumas



Kiti IGU tyrimai

Lietuva 534

• 63 mokytojai iš 106 apklaustų 
pareiškė, kad IGU sistema pakeitė 
požiūrį į tyrimų lauką ir tyrimą 
apskritai.

• 61 mokytojas teigia, kad dalyvavimas 
eksperimente paskatino juos labiau 
atsižvelgti į tyrimo procesą savo 
dalyke.



Kas ta integracija?

• Lot. integratio - atnaujinimas, atstatymas.

• Atsižvelgiant į kontekstą ir stilių, galimi lietuviški šio žodžio 
pakaitai: 1. į(si)traukimas; į(si)liejimas; 
2. ped. jungimas, siejimas; vienijimas (Kalbos patarimai, 2005).

• Dviejų ar daugiau skirtingų elementų, lygių ar sistemų sujungimas į vieną 
veikiančią visumą.

Tai turėtų padėti padidinti 
struktūros tvarkingumą ir 

organizavimą.

Gamtoje nėra absoliučių 
skiriamųjų linijų.

Mokslų integracija yra abipusė skverbtis, 
sintezė, metodų jungimas į vieną visumą, 

sienų panaikinimas.



Integravimo būdai pagal H.H. Jakobs (1989)

Dalykinis integravimas

Paralelinis integravimas

Daugiadalykinis integravimas

Tarpdalykinis integravimas

Visos dienos integracija

Visiškas integravimas

Gamtos mokslų mokytojai naudoja 

tarpdalykinę integraciją arba 

integraciją dalyko viduje. 

Tikroji integruotų gamtos kursų 

dėstymo problema yra ta, kad 

nėra pakankamai tinkamų 

modelių ar plačiai pripažintos 

medžiagos. 

Ką daryti?
O gal nieko 
nedaryti?



Skirtingų dalykų bendradarbiavimas (Delattre, 1984; Nicolescu, 1996)

Dalykinis Daugiadalykinis Tarpdalykinis

Vienas iš 
imperatyvų -

vieningos 
žinios

Gal to 
užtenka 

gimnazijos 
humanitarui?



JAV siūlomos trys tarpdalykinio mokymo strategijos (Nikitina, 2006)

• Aplinka, aplinkybės, fonas, kurie lemia, nurodo ar paaiškina įvykio reikšmę.
Jie padeda sukurti visapusišką, o ne fragmentišką gamtamokslinį supratimą.

• Sinonimai: pristatyti kontekstą; apibūdinti kontekstą; atskleisti aplinkybes;     
interpretuoti pagal kontekstą; apsvarstyti pagal kontekstą ir pan.

Kontekstualizavimas

•Konceptualizavimas suprantamas kaip abstrakčios idėjos vaizdavimas koncepcijoje.
Jis grindžiamas sąvokomis.

•Tai idėjų, gautų iš patirties + naujos informacijos supratimas, kas mus 
supa, kūrimas, konstravimas ir išdėstymas.

Konceptualizavimas

•Kartu tai psichinis procesas, apimantis kelis žingsnius: 1) problemos atradimą ir 
supratimą, 2) sprendimo kelių paiešką, 3) veiksmus siekiant išspręsti problemą, 4) 
rezultatą. 

•Algoritmai, bandymai ir klaidos, įžvalgos ir pan.

Problemų sprendimas



Integracijos ištakos

• J. F. Herbartas pirmasis pasiūlė tarpdalykinių ryšių idėją.

Ugdymo uždavinys: sukurti vaikui sąlygas siekti įžvalgos, 
stiprinti jo valią ir nukreipti jį priimti sprendimus.

• Dewey (1915), Kilpatrick (1925) ir Collings (1926):  

„Viskas yra iš gyvenimo, viskas yra apie gyvenimą“. 

Ugdymo uždavinys: Naujos medžiagos įsisavinimas per veiklą.  

Johann Friedrich Herbart

1778-1841

Rengiame mokinį, gebantį spręsti praktines gyvenimo ir 
veiklos problemas, t. y., gebantį sintetinti skirtingų mokomųjų 
dalykų žinias apie tuos pačius objektus.

Dabartiniai švietimo dokumentai



Integracijos lygiai (pagal Jackie Wiggins)

Mokymo priemonė

Dalykinis ryšys

Tema (pvz., „Bitės“)

Sąvoka (pvz., konfliktas)

Procesas (pvz., klasifikavimas)



Integruotas gamtos mokslų ir matematikos modelis

Mokymosi 
būdai

Turinio 
žinios

Pažinimo 
būdai

Požiūris ir 
suvokimas

Proceso ir 
mąstymo 
įgūdžiai

Mokymo 
strategijos

Pagrindiniai 

aspektai 

(Berlin, White, 

1994) 

Integracijos modelio 
pasirinkimas pirmiausia 
priklauso nuo to, kokia 

integracijos forma vyrauja.

Pavyzdžiui:
• patirties integravimas, 
• mokinių veiklos integravimas,
• socialinė integracija,
• žinių integravimas...
• Įvairūs integracijos lygiai 

(Palmer, 1991)



Gamtos mokslų integravimo modelis
Lygiai Komponentai

Turinio parinkimas ir derinimas Didaktinės sąlygos ir integracijos tendencijos bei metodai 

Integruoto kurso sintezė Poreikiai ir integracijos metodika (išsamumas) 

Taikymas mokymo procese Veiklos formos ir taikymo mechanizmai bei didaktinių priemonių 
komplektas (vadovėliai, darbaknygės, mokytojo knygos, papildoma 
didaktinė medžiaga, kompiuterinės programos ir kt.)Tarp šių lygių 

egzistuoja glaudi 
koreliacija ir sąveika

Ar lygiavertė?

Integruotas gamtos mokslų, kaip 
mokymo dalyko, kursas iš tikrųjų 
nėra keičiamas, o atnaujinamas ir 
papildomas atsižvelgiant į esminius 
švietimo sistemos pokyčius.



Integruotas metodas atrodo „labiau pagrįstas“, nes realiame gyvenime žinios ir 
patirtis nėra skaidomi į atskirus dalykus (Czerniak, 2007; Clair&Hough, 1992)

Efektyvesnis
žinių sistemos 
susidarymas

Sąvokų, žinių, 
gebėjimų 
jungtys

Kritinis 
mąstymas

Mokinių ir 
mokytojų 

motyvacijos 
stiprinimas

Įdomesnis 
turinys



IGU minusai
• Bolak, Bialach, Dunphy (2005) abejoja integracijos nauda. Jų nuomone, itin 

glaudus integruojamų dalykų ryšys gali pakenkti konkretaus dalyko 
mokymui, nes įgyjamos žinios bus bendro pobūdžio, negilios.

• Mergaičių moksliniai interesai skiriasi nuo berniukų interesų, o tai reiškia, 
kad gamtos mokslų mokymas turi apimti ir mergaičių poreikius (Sinnes, 
2006). 

• Ugdymas turi būti grindžiamas lyčių lygybės politika (Brotman ir Moore, 
2008)

Ekocentrinis ar antropocentrinis santykis su gamta?
• Pvz., Gamtinių išteklių sąvoka yra grynai antropocentrinė. 

Gyvosios ir negyvosios gamtos komponentai, kurie naudojami žmonių 
reikmėms tenkinti.



Sėkmingos integracijos modelis (remiantis Harris, 2003) 



Sėkmės pavyzdžiai (Makashvili, Slowinsky, 2009)

• Tyrimo tikslas: išsiaiškinti, ar integruotas biologijos ir fizikos mokymas padeda 
7 klasės mokiniams geriau suprasti biologinių ir fizikinių reiškinių sąsajas.

• Tema: paukščių prisitaikymas skristi ir jį veikiančios jėgos. 

• EG nagrinėjo paukščio sparnų formą, dydį ir išbandė judančio sparno modelį; 
atliko fizikos eksperimentus, parodančius jėgų veikimą. 

• KG užsiėmė ta pačia veikla, tačiau tai atliko skirtingose pamokose.

• Abiejų grupių buvo paprašyta parašyti 1 p. apimties analizę, kad būtų išsamiai 
paaiškinta jėgų ir sparno formos sąveika paukščiui skrendant. Atsakymai buvo 
įvertinti pagal standartinę mokyklos balų sistemą. 

• Gauti statistiškai patikimi rezultatai. Integruotas fizikos ir biologijos mokymas 
7-oje klasėje padeda mokiniams geriau suprasti jėgų ir gyvųjų struktūrų bei jų 
funkcijų sąsajas.


