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Dalintis patirtimi apie mokytojų naudojamą  1. 
aktyvaus mokymosi medžiagą.

Analizuoti, rinkti ir pateikti inovatyviam  2. 
mokymuisi skirtą medžiagą (mažiausiai 10 
išsamių pavyzdžių).

Rinkti ir aprašyti analize grindžiamą  3. 
mokslinio mokymosi medžiagą (mažiausiai 10 
išsamių pavyzdžių).

Rinkti ir aprašyti informacinėmis technologi-4. 
jomis grįstą mokymąsi, susijusį su profesiniu 
mokymusi (mažiausiai 10 išsamių pavyzdžių).

Pateikti praktinių pavyzdžių ir pratimų, kurie 5. 
skatintų kritinį ir kūrybingą mąstymą (10 min.)

Sukurti internetinį projekto puslapį.6. 

Besimokantiesiems ir dėstytojams pasida 7. 
linti savo aktyvaus mokymo patirtimi, o  
projekte dalyvaujančioms valstybėms savo  
metodus pritaikyti kitų šalių institucijose ir  
palyginti besimokančiųjų elgesį.

Dalintis nauja aktyvaus mokymosi medžiaga tarp 8. 
projekte dalyvaujančių valstybių.

Pagerinti dėstytojų žinias ir įgūdžius, tam tikslui 9. 
naudojant aktyvaus mokymosi medžiagą.

Leisti švietimo institucijoms kurti aktyvaus 10. 
mokymosi aplinką.

Patobulinti 11. mokslo įstaigų darbuotojų mokymo 
įgūdžius ir žinias dalinantis profesine patirtimi.

Aktyvaus mokymosi medžiagos, 
skirtos profesinio mokymo 

gamtos mokslų pedagogams, 
sukūrimas

Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci 
partnerystės projekto vykdymo laikotarpis:  
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Nigde Universitetas, Švietimo fakultetas (Nigde, Turkija)
El.paštas: mnaydede@nigde.edu.tr 
Internetinis psl.: www.nigde.edu.tr

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik auto-
riaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos 
informacijos naudojimą. 

(angl. Creating Active Learning Material for Science 
Educators of Vocational Education)Tudás Alapítvány (Hódmezővásárhely, Vengrija)

El.paštas: mnaydede@nigde.edu.tr 
Internetinis psl.: www.nigde.edu.tr

Asociatia Repere - Filiala BACĂU (Bacau, Rumunija)
El.paštas: reperero@yahoo.com
Internetinis psl.: www.repereong.ro

Training Cons 2005 SRL (Iasi, Rumunija)
El.paštas: annghel_elena@yahoo.com
Internetinis psl.: www.trainingcons2005.co.cc

Associazione Antares (Potenza, Italija)
El.paštas: antares.doti@gmail.com

Dekaplus Business Services LTD (Limassol, Kipras)
El.paštas: christos@dekaplus.com
Internetinis psl.: www.dekaplus.com

Leiva Formacion (Granada, Ispanija)
El.paštas: training@eculturae.es

Trakų Švietimo centras (Trakai, Lietuva)
El.paštas: centras.trakai@takas.lt
Internetinis psl.: www.trakaisc.lt

VšĮ „eMundus” (Kaunas, Lietuva) 
El.paštas: vida@emundus.lt
Internetinis psl.: www.emundus.lt
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INSTITUCIJA
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Mokslinis švietimas – tai sritis, kurioje informacija  
dalijamasi netradiciniais būdais. Mokslinis švietimas  
apima mokslinį turinį, gamtos mokslus, socialinius  

PROJEKTO TIKSLINĖS 
GRUPĖS

PROJEKTO TIKSLAS

Plėtoti aktyvų mokymą/si, kuris pagrįstas  
profesinio švietimo plėtojimui skirta aktyvaus  
mokslinio švietimo medžiaga.

Daugelis žmonių mano, kad mokslinis švietimas 
ypač profesiniam mokyme yra neįdomus ir nesvar-
bus, o gal net ir nereikalingas. Tačiau visa tai gali būti  
visai priešingai, jei bus naudojami tinkami, patrauklūs,  
motyvuojantys mokymo metodai bei technologijos. 
Pabaigę mokymus, besimokantieji turėtų mokėti savo 
žinias gebėti pritaikyti besikeičiančioje darbo rinkoje, 
įgyti žinių, kurios bus naudingos pasirinktos srities darbe. 
Dėl šios priežasties labai svarbu plėtoti besimokančiųjų 
motyvaciją ir pedagogų kompetenciją, nuolat atnau-
jinti medžiagą ir pritaikyti ją kasdieniniame gyvenime,  
esant nuolat kintančioms ekonomikos ir verslo sąlygoms. 
Svarbu parengti profesionalus, kurie gebėtų integruotis į 
Europos darbo rinką ir turėtų puikias žinias apie mokslą 
bei kritiško mąstymo įgūdžius. Dėl to mokymo aplinka, 
metodologija ir mokymo būdai yra labai svarbūs.

Projekto metu daug dėmesio skiriama geresnės ir šių 
dienų darbo rinkos poreikius atitinkančios moky-
mo programos kūrimui. Be viso to, stengiamasi, kad  
besimokantieji taip pat būtų apsaugoti nuo pašalinimo 
iš švietimo įstaigos, iškritimo, o projekto metu pasiekti 

Globalios integracijos ir žinių visuomenės kontekste 
yra svarbu plėtoti tarpkultūrinį bendradarbiavimą ir 
bendravimą, nes efektyvus bendravimas ir keitimasis  
patirtimi yra viena iš sėkmingo bendradarbiavimo 
prielaidų, kuri užtikrina geresnį švietimą ir gerus  
rezultatus.

Plėtra šiuolaikiniame moksle ir technologijose yra tiesiogiai 
susijusi su pasiekiama sėkme.

Taigi šiandieniniame pasau-
lyje visuomenė turėtų sugebėti 
suprasti technologijas ir jomis 
naudotis, o kiekvienas asmuo 
turėtų būti išsilavinęs.

Dėl šios priežasties mokymo 
mokslo įstaigų darbuotojai,•	

paskutinio kurso studentai,•	

akademikai,•	

profesinio rengimo mokytojai,•	

pedagogai susiję su moksliniu švietimu,•	

institucijų, teikiančių kursus profesinio •	
rengimo mokytojams, atstovai ir t.t.

įstaigas baigę besimokantieji 
turi turėti tam tikrų savybių: sugebėti spręsti problemas, 
kritiškai mąstyti, būti kūrybingais, nepriklausomais ir 
pasitikinčiais savimi. 

Šie įgūdžiai ir sugebėjimai priklauso nuo mokymo/si  
proceso. Moksliniame švietime vietoj metodologijų, 
sutelktų į mokytoją, reikėtų naudoti į besimokantį asmenį 
sukoncentruotas ir motyvaciją skatinančias metodologijas.
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PROJEKTO APR Ašy m AS PROJEKTO INTERNETINIS PUSlAPIS:

K AS y R A mOKSlINIS šV IETIm AS?

mokslus. Mokymo da-
lykai yra susiję su fizini-
ais, gyvenimo, pasaulio ir 
erdvės mokslais.

geri mokymo bei mokymosi 
rezultatai dar labiau padidintų 
motyvaciją mokytis.


