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e-learning
FROM NATURE
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TIKSLAS

Projektas skirtas:
• Gamtos ir tiksliųjų dalykų mokytojams
• Vidurinių mokyklų mokiniams

TIKSLINĖS GRUPĖS 

Pagrindinės projekto veiklos skirtos plėtoti:

• Multimedijos priemonėmis grindžiamą 
informacinę medžiagą, susijusią su eksperi-
mentine ir tyrimine veikla gamtoje, tam 
tikrose geografinėse vietovėse, panaudoja-
nt natūralius elementus ir kitus žmogaus 
sukurtus objektus
• Vaizdo paskaitas, pristatančias sąryšį tarp 
gamtinės aplinkos ir mokslinių temų, kurios 
nagrinėjamos vidurinėje mokykloje mokantis 
gamtos ir tiksliųjų mokslų 

• Mokomąją medžiagą, skirtą mokytojams, 
kuri apima:

o Inovatyvius metodus stiprinančius 
gamtos ir tiksliųjų mokslų mokymą 
vidurinės mokyklos kurso lygmenyje
o Mokymo metodikas grindžiamas 
probleminio mokymo (angl. 
problem-based) bei realaus gyvenimo 
scenarijais, praktine, eksperimentine, 
tyrimine veikla
o IKT panaudojimą mokant ir mokantis 
gamtos ir tiksliųjų mokslų

PAGRINDINĖS VEIKLOS 
IR REZULTATAI

KONTEKSTAS
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Projektu “E-mokymasis iš gamtos” siekiama:

• Gerinti mokinių pasiekimus gamtos ir 
tiksliuosiuose dalykuose per praktinį požiūrį, 
eksperimentus ir tyrimus mus supančioje 
natūralioje aplinkoje, gamtoje

• Motyvuoti vidurinių mokyklų mokinius 
mokytis gamtos ir tiksliųjų dalykų, suteikiant 
jiems e. mokymo medžiagos prieigas

• Sukurti tarptautinį vidurinių mokyklų gamtos 
ir tiksliųjų mokslų mokytojų, norinčių gerinti ir 
atnaujinti savo mokymo metodus, tinklą

Vienas iš svarbiausių Europos strateginių prioritetų 
švietimo srityje yra stiprinti pagrindinių įgūdžių ugdymą 
mokantis gamtos ir tiksliųjų mokslų.
Nustatyti du pagrindiniai iššūkiai: 

• Pasyvus mokinių požiūris į gamtos ir tiksliuosius 
mokomuosius dalykus
• Trūksta inovatoriškų mokymo metodų


