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Ką aptarsime

• Fizikos bendrosios programos struktūra ir kompetencijų ugdymas 
dalyku.

• Fizikos bendrojoje programoje numatytų pasiekimų ir kompetencijų 
sandų raiškos sąsajos.

• Pamokos uždavinio ir vertinimo kriterijų formulavimas atsižvelgiant į 
planuojamas ugdyti kompetencijas.

• Mokymosi veiklų pasirinkimas atsižvelgiant į planuojamas ugdyti 
kompetencijas ir 30 proc. laisvai pasirenkamojo turinio teikiamos 
galimybes.
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Pažinimo kompetencija
motyvacija ir gebėjimas pažinti save ir pasaulį, įgyjami 

suvokiant (perimant) žmonijos kultūrinę patirtį. Ši 
kompetencija apima dalyko žinias ir gebėjimus, kritinio 

mąstymo, problemų sprendimo, mokėjimo mokytis 
gebėjimus. Mokyklinis pažinimas reikalauja valios, 

pastangų ir atkaklumo

Kultūrinė kompetencija
kultūrinė savimonė, grįsta žiniomis, aktyvia 
kultūrine raiška ir kultūriniu sąmoningumu

Pilietiškumo kompetencija
pilietinis tapatumas ir pilietinė galia, grįsta 

vertybėmis, nuostatomis, žiniomis ir praktinio 
veikimo gebėjimais, įgalinančiais kartu su kitais 

atsakingai kurti demokratišką visuomenę, 
stiprinti Lietuvos valstybingumą

Komunikavimo kompetencija
gebėjimas kurti, perduoti ir suprasti žinias (faktus, 

požiūrius ar asmenines nuostatas), etiškai naudojantis 
verbalinėmis ir neverbalinėmis komunikavimo 

priemonėmis ir technologijomis

Socialinė, emocinė ir sveikos 
gyvensenos kompetencija
asmens savimonė ir savitvarda, socialinis 

sąmoningumas, tarpusavio santykių kūrimo 
gebėjimai, atsakingas sprendimų priėmimas ir 
asmens rūpinimasis fizine ir psichine sveikata

Kūrybiškumo kompetencija
sau ir kitiems reikšmingų kūrybinių idėjų, 

produktų, problemų sprendimų tyrinėjimas, 
generavimas, kūrimas, vertinimas, išlaikant darnų 

santykį su savimi ir aplinka

Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys

Skaitmeninė kompetencija
motyvacija ir gebėjimas naudotis skaitmeninėmis 

technologijomis užduotims atlikti, mokytis, 
problemoms spręsti, dirbti, bendrauti ir 

bendradarbiauti, valdyti informaciją, efektyviai, 
tinkamai, saugiai, kritiškai, savarankiškai ir etiškai 

kurti ir dalytis skaitmeniniu turiniu

KOMPETENCIJOS
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Pažinimo 
kompetencija

Kompetencijų žemėlapis

Komunikavimo 
kompetencija

Kūrybiškumo 
kompetencija

Gamtos objektų 
ir reiškinių 

pažinimas (D)

Žmogaus ir 
aplinkos dermės 

pažinimas (F)

Problemų 
sprendimas ir 
refleksija (E)

Pasiekimas (A1)

Atomo sandara

Formuluoja probleminius 
klausimus [...] tyrimo 
tikslus ir hipotezes (C2)

Paaiškina, kas yra 
tyrimas, įvardija tyrimo 
atlikimo etapus (C1)

Planuoja tyrimą […] 
(C3)

Medžiagos sandara Žemė ir kosmosas Šiluminiai reiškiniai

Radioaktyvumas Atomų branduolių virsmai

... (A2) ... (A3)

Elektra ir magnetizmas Judėjimas ir jėgos ... ...

Gamtos mokslų 
prigimties ir raidos 

pažinimas (A)

Gamtamokslinis 
komunikavimas (B)

Gamtamokslinis 
tyrinėjimas (C)

C1.1. Paaiškina, kuo skiriasi stebėjimas ir eksperimentas, įvardija tyrimo atlikimo etapus.

C1.2. Paaiškina, kas yra tyrimas, kuo skiriasi stebėjimas ir eksperimentas, įvardija tyrimų atlikimo etapus.

C1.3. Paaiškina, kas yra tyrimas, apibūdina skirtingus atlikimo būdus, įvardija tyrimo atlikimo etapų seką.

C1.4. Paaiškina, kas yra tyrimas, kuo skiriasi stebėjimas ir eksperimentas, kada jie taikomi, nurodo tyrimo atlikimo etapų seką.

Mokymosi turinys

Skaitmeninė 
kompetencija

Pilietiškumo 
kompetencija

Socialinė ESG 
kompetencija

Kultūrinė 
kompetencija

Mokinio
pasiekimų 
vertinimas

Tarpdalykinės temos



Pasiekimų sritis Pasiekimai

A. Gamtos mokslų 
prigimties ir 
raidos pažinimas

A1. įvardija ir paaiškina, ką tiria fizikos mokslas, kokias problemas sprendžia. Pateikia teorinių ir taikomųjų fizikos mokslo sričių pavyzdžių;
A2. apibūdina fizikos mokslo teorijų, modelių kūrimo, pagrindimo principus, paaiškina teorijų, modelių kitimą;
A3. įvardija moksliniams tyrimams taikomus etikos reikalavimus. Sieja etikos normas su fizikos mokslo raida ir prognozuoja jų kitimą;
A4. apibūdina ir kritiškai vertina fizikos mokslo poveikį ir svarbą žmogui, bendruomenei, visuomenei. Apibūdina fizikos mokslo vystymąsi Lietuvoje ir 
pasaulyje: įvardija žymiausius fizikos mokslo atstovus ir aptaria svarbiausius jų pasiekimus.

B. Gamtamokslinis 
komunikavimas

B1. tinkamai vartoja gamtamokslines sąvokas, terminus, simbolius, formules, matavimo vienetus;
B2. atsirenka reikiamą įvairiais būdais pateiktą informaciją iš skirtingų šaltinių, lygina, kritiškai vertina, klasifikuoja, apibendrina, interpretuoja, jungia skirtingų 
šaltinių informaciją;
B3. skiria objektyvią informaciją, faktus, duomenis nuo subjektyvios informacijos, nuomonės, pasirenka patikimus informacijos šaltinius;
B4. tinkamai ir tikslingai, laikydamasis etikos ir etiketo normų, vartoja kalbą skirtingais būdais ir formomis perteikdamas kitiems su fizika susietą informaciją, 
atlikdamas užduotis, tinkamai cituoja šaltinius. Naudoja skaitmenines technologijas;
B5. formuluoja klausimus, argumentais grindžia savo atsakymus.

C. Gamtamokslinis 
tyrinėjimas

C1. paaiškina, kas yra tyrimas, įvardija tyrimo atlikimo etapus;
C2. formuluoja probleminius klausimus, su jais susietus tyrimo tikslus ir hipotezes;
C3. planuoja tyrimą: pasirenka tinkamą tyrimo būdą, priemones, medžiagas, tyrimo atlikimo vietą, laiką bei trukmę, numato, kaip užtikrins tyrimo rezultatų 
patikimumą;
C4. atlieka tyrimą: saugiai naudodamasis priemonėmis ir medžiagomis atlieka numatytas tyrimo veiklas laikydamasis etikos reikalavimų, tikslingai stebi 
vykstančius procesus ir fiksuoja pokyčius, tiksliai nuskaito matavimo priemonių rodmenis;
C5. analizuoja gautus rezultatus ir duomenis: įvertina jų patikimumą, atrenka reikiamus išvadai daryti, atlieka reikalingus skaičiavimus ir pertvarkymus, 
pateikia tinkamais būdais;
C6. formuluoja išvadas atsižvelgdamas į tyrimo hipotezę, apmąsto atliktas veiklas, numato tyrimo tobulinimo ir plėtotės galimybes.

D. Gamtos 
objektų ir 
reiškinių 
pažinimas

D1. atpažįsta fizikos mokslo objektus ir reiškinius, juos apibūdina;
D2. tikslingai taiko turimas fizikos žinias įvairiose situacijose, aiškindamasis procesus ir reiškinius, sieja skirtingų mokslų žinias į visumą;
D3. aiškina fizikinių reiškinių dėsningumus, atpažįsta priežasties ir pasekmės ryšius, taiko fizikos dėsnius;
D4. klasifikuoja, lygina fizikos mokslo tiriamus objektus, procesus, reiškinius atsižvelgdamas į jų savybes ir požymius;
D5. modeliuoja įvairius fizikinius procesus ir reiškinius, įvardija bendrus dėsningumus.

E. Problemų 
sprendimas ir 
refleksija

E1. pasirenka tinkamas strategijas atlikdamas įvairias fizikos užduotis, prognozuoja rezultatus, siūlo problemų sprendimo alternatyvas;
E2. tikslingai ir kūrybiškai taiko turimas fizikos žinias ir gebėjimus, gautus tyrimų rezultatus naujose situacijose; 
E3. kritiškai vertina gautus rezultatus atsižvelgdamas į realų kontekstą;
E4. reflektuoja asmeninę pažangą mokantis fizikos, įvardija savo stiprybes ir tobulintinas sritis, kelia tolesnius mokymosi tikslus.

F. Žmogaus ir 
aplinkos dermės 
pažinimas

F1. įvardija save kaip gamtos dalį, paaiškina fizinių aplinkos veiksnių (temperatūros, triukšmo lygio, apšvietos ir kt.) įtaką sveikatai, nurodo sveikatai palankios 
aplinkos kriterijus;
F2. paaiškina sąsajas tarp gamtinės ir socialinės aplinkos, fizikos mokslo ir technologijų, nusako žmogaus veiklos teigimą ir neigiamą poveikį gamtai;
F3. prisiima atsakomybę ir imasi veiksmų saugant gamtą ir racionaliai vartojant išteklius. 5
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https://www.emokykla.lt/bendrasis/prototipas/pasiekimai?1=1&temos=&dalykai=&koncentrai=
https://www.emokykla.lt/bendrasis/prototipas/pasiekimai?1=1&temos=&dalykai=&koncentrai=
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https://www.emokykla.lt/bendrasis/prototipas/tarpdalykines-temos?1=1&temos=&dalykai=&koncentrai=
https://www.emokykla.lt/bendrasis/prototipas/tarpdalykines-temos?1=1&temos=&dalykai=&koncentrai=


Kompetencijos fizikos BP projekte

Pažinimo kompetencija

Kūrybiškumo 
kompetencija

Komunikavimo 
kompetencija

Socialinė, emocinė ir 
sveikos gyvensenos 
kompetencija

Skaitmeninė 
kompetencija

Pilietiškumo 
kompetencija

Kultūrinė kompetencija

A. 

Gamtos mokslų 
prigimties ir 

raidos 
pažinimas

B.  
Gamtamokslinis 
komunikavimas

C.

Gamtamokslinis 
tyrinėjimas

D.

Gamtos 
objektų ir 
reiškinių 

pažinimas

E.

Problemų 
sprendimas ir 

refleksija

F.

Žmogaus ir 
aplinkos 
dermės 

pažinimas



10

Fizikos BP: 11. Pažinimo kompetencija. Fizikos žinios konstruojamos grindžiant moksline metodologija, mokiniai
motyvuojami tyrinėti fizikinius reiškinius, pritaikyti dalykinio mąstymo formas ir pažinimo metodus, formuluoti pagrįstas
išvadas, apmąstant fizikos mokslo teoriją ir praktiką kurtis vientisą pasaulėvaizdį. Mokiniai skatinami reflektuoti savo
mokymąsi, (įsi)vertinti patirtį ir pažangą, mokytis iš klaidų, išsikelti naujus tikslus.

Pažinimo kompetencija

13. Pažinimo kompetencijos sandai:
13.1. dalyko žinios ir gebėjimai: apibūdina dalykui būdingus pagrindinius objektus, reiškinius ir procesus; mokosi dalyko
programoje nurodytų faktų ir sąvokų; tinkamai taiko taisykles, atlieka standartines procedūras ir algoritmus, jų taikymą
iliustruoja pavyzdžiais;
13.2. kritinis mąstymas: kvestionuoja, vertina ir pagrindžia idėjas, argumentus ir sprendimus; mokinys mąsto kritiškai, kai
siūlo naujus mąstymo aspektus, variantus, atsižvelgia į dalykui būdingus susitarimus ir tuo būdu gauna kaip galima
naudingesnes išvadas; atpažįsta ir vertina tą pačią informaciją, kuri skirtinguose kontekstuose reprezentuojama skirtingai;
13.3. problemų sprendimas: kelia klausimus, išskiria spręstinas problemas ir pokyčių reikalaujančias sritis, vertina įvairias
pokyčių alternatyvas, jų moralines, socialines, ekonomines ir ekologines pasekmes. Problemas formuluoja ir sprendžia
naudodamasis kompiuterine technika ar kitais būdais. Kuria pridėtinę vertę, vertina situaciją, kaupia resursus. Suvokia
pridėtinės vertės kūrimo ir naudojimo galimybes (tokia vertė galėtų būti produktai, paslaugos ar idėjos sprendžiant
problemas ar tenkinant poreikius). Ši dedamoji apima kalbų, procesų dėsningumų ir sistemų, reikalingų valdyti
skaitmeninius įrankius ir robotus, žinojimą, supratimą ir įgūdžius;
13.4. mokėjimas mokytis: konstruodamas ir siedamas įvairių sričių žinias (žinojimą) ir įgūdžius, kuriasi vientisą pasaulėvaizdį;
aprašo pasaulį kalba, vaizdais, simboliais, matematinėmis ir kitomis priemonėmis; kritiškai reflektuoja atsižvelgdamas į
mokymosi tikslus, suvokia mokymosi mokytis visuomeninį kontekstą.



Pažinimo kompetencijos raiška Fizikos BP pasiekimuose

Sando Dalyko žinios ir gebėjimai raiška:
• Atpažįsta, apibūdina mokymo(si) objektus ir sąvokas.
• Atpažįsta, paaiškina ir naudojasi pagrindiniais dalyko 
faktais ir idėjomis.

• Išmano ir taiko dalyko procedūras.

Sando Kritinis mąstymas raiška:
• Taiko dalykui būdingą mąstymo formą.
• Paaiškina ir taiko dalykui būdingus pagrindimo 
būdus. 

• Atpažįsta ir sieja žinias skirtinguose kontekstuose.

Sando Problemų sprendimas raiška:
• Kelia klausimus. 
• Identifikuoja problemas ir kelia jų sprendimų idėjas.
• Sprendžia problemas ir įgyvendina idėjas.

Sando Mokėjimas mokytis raiška:
• Reflektuoja mokymosi procesą. 
• Mąsto apie pažinimo, mąstymo, mokymosi 
procesą (metakognicija).

A1. Įvardija ir paaiškina, ką tiria fizikos mokslas, kokias problemas sprendžia. Pateikia 
teorinių ir taikomųjų fizikos mokslo sričių pavyzdžių.

A2. Apibūdina fizikos mokslo teorijų, modelių kūrimo, pagrindimo principus, paaiškina 
teorijų, modelių kitimą.
B5. Formuluoja klausimus, argumentais grindžia savo atsakymus.

C2. Formuluoja probleminius klausimus, su jais susietus tyrimo tikslus ir hipotezes.

D1. Atpažįsta fizikos mokslo objektus ir reiškinius, juos apibūdina.

D2. Tikslingai taiko turimas fizikos žinias įvairiose situacijose, aiškindamasis procesus 
ir reiškinius, sieja skirtingų mokslų žinias į visumą.

D3. Aiškina fizikinių reiškinių dėsningumus, atpažįsta priežasties ir pasekmės ryšius, 
taiko fizikos dėsnius.

D4. Klasifikuoja, lygina fizikos mokslo tiriamus objektus, procesus, reiškinius 
atsižvelgdamas į jų savybes ir požymius.

E1. Pasirenka tinkamas strategijas atlikdamas įvairias fizikos užduotis, prognozuoja 
rezultatus, siūlo problemų sprendimo alternatyvas.

E2. Tikslingai ir kūrybiškai taiko turimas fizikos žinias ir gebėjimus, gautus tyrimų 
rezultatus naujose situacijose.

E3. Kritiškai vertina gautus rezultatus atsižvelgdamas į realų kontekstą.

E4. Reflektuoja asmeninę pažangą mokantis fizikos, įvardija savo stiprybes ir 
tobulintinas sritis, kelia tolesnius mokymosi tikslus.

F3. Prisiima atsakomybę ir imasi veiksmų saugant gamtą ir racionaliai vartojant 
išteklius. 11
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Fizikos BP: 12. Kūrybiškumo kompetencija. Fizikos pamokose skatinama kūrybinė mokinių veikla; ugdomas poreikis patiems
tirti, ieškoti, nagrinėti ir kritiškai vertinti tyrinėjimui reikalingą informaciją, generuoti sau ir kitiems reikšmingas idėjas, kurti
produktus, modeliuoti sprendimus, juos vertinti; sudaromos galimybės tyrinėti fizikinius reiškinius ir objektus, pasirinkti
veiklą numatant galimus veiklos padarinius ateityje, aptarti veiklos plėtotės idėjas ir jų įgyvendinimo prielaidas.

Kūrybiškumo kompetencija

10. Kūrybiškumo kompetencijos sandai:
10.1. tyrinėjimas: identifikuoja problemas ir kūrybines galimybes, renka, sieja ir kritiškai vertina kūrybai reikalingą
informaciją; dalinasi žiniomis, idėjomis, patirtimi;
10.2. generavimas: kelia idėjas, siūlo sprendimus; pasirenka sau ir kitiems reikšmingas idėjas, jas apsvarsto iš skirtingų
perspektyvų;
10.3. kūrimas: etiškai veikia kurdamas savarankiškai, nebijo rizikuoti ir klysti; lanksčiai naudoja kūrybos būdus ir priemones;
tobulina, pristato ir dalinasi kūrybos rezultatais;
10.4. vertinimas ir refleksija: vertina ir (ar) reflektuoja produkto / sprendimo naujumą, vertingumą, kūrybos procesą.



Kūrybiškumo kompetencijos raiška Fizikos BP pasiekimuose

Sando Tyrinėjimas raiška:
•Identifikuoja problemas ir kūrybines galimybes.
•Renka, sieja ir kritiškai vertina kūrybai reikalingą informaciją. 
•Dalinasi žiniomis, kūrybinėmis idėjomis, patirtimi.

Sando Generavimas raiška:
•Generuoja idėjas Ir sprendimus.
•Apsvarsto Idėjas, galimybes, veiksmus iš skirtingų 
perspektyvų.
•Pasirenka reikšmingas sau ir kitiems idėjas Ir sprendimus.

Sando Kūrimas raiška:
•Kuria savarankiškai, nebijo rizikuoti ir klysti.
•Lanksčiai naudoja kūrybos būdus ir priemones.
•Tobulina ir pristato kūrybos rezultatus. 

Sando Vertinimas ir refleksija raiška:
•Vertina produkto ir (ar) sprendimo naujumą. 
•Vertina produkto ar sprendimo vertingumą.
•Vertina savo ir kitų kūrybos procesą.

B2. Atsirenka reikiamą įvairiais būdais pateiktą informaciją iš skirtingų 
šaltinių, lygina, kritiškai vertina, klasifikuoja, apibendrina, interpretuoja, 
jungia skirtingų šaltinių informaciją, tinkamai cituoja šaltinius.
C2. Formuluoja probleminius klausimus, su jais susietus tyrimo tikslus ir 
hipotezes.
C3. Planuoja tyrimą: pasirenka tinkamą tyrimo būdą, priemones, medžiagas, 
tyrimo atlikimo vietą, laiką bei trukmę, numato tyrimo rezultatų patikimumo 
užtikrinimą.
C4. Atlieka tyrimą: saugiai naudodamasis priemonėmis ir medžiagomis 
atlieka numatytas tyrimo veiklas laikydamasis etikos reikalavimų, tikslingai 
stebi vykstančius procesus ir fiksuoja pokyčius, tiksliai nuskaito matavimo 
priemonių rodmenis.
C5. Analizuoja gautus rezultatus ir duomenis: įvertina jų patikimumą, atrenka 
reikiamus išvadai daryti, atlieka reikalingus skaičiavimus ir pertvarkymus, 
pateikia tinkamais būdais.
C6. Formuluoja išvadas atsižvelgdamas į tyrimo hipotezę, apmąsto atliktas 
veiklas, numato tyrimo tobulinimo ir plėtotės galimybes.
D5. Modeliuoja įvairius fizikinius procesus ir reiškinius, įvardija bendrus 
dėsningumus.
E1. Pasirenka tinkamas strategijas atlikdamas įvairias fizikos užduotis, 
prognozuoja rezultatus, siūlo problemų sprendimo alternatyvas.
E2. Tikslingai ir kūrybiškai taiko turimas fizikos žinias ir gebėjimus, gautus 
tyrimų rezultatus naujose situacijose.
E3. Kritiškai vertina gautus rezultatus atsižvelgdamas į realų kontekstą.

13



14

Fizikos BP: 13. Komunikavimo kompetencija. Fizikos pamokose veikla organizuojama taip, kad būtų sudaromos galimybės
mokiniams suprasti su fizika susietą informaciją, kurti ir perduoti žinias, parenkant įvairias verbalines ir neverbalines
priemones ir technologijas; išmokti rasti ir atsirinkti informaciją įvairiuose informacijos šaltiniuose; skirti objektyvią
informaciją nuo subjektyvios.

Komunikavimo kompetencija

4. Komunikavimo kompetencijos sandai: 
4.1. pranešimo kūrimas: parenka ir vartoja verbalines ir neverbalines raiškos priemones ir formas; pritaiko raiškos 
priemones ir formas komunikavimo situacijai ir adresatui; pristato save gyvai bei virtualioje erdvėje; 
4.2. pranešimo perteikimas ir komunikacinė sąveika: pasirenka komunikavimo kanalą ir priemonę; taiko komunikavimo 
strategijas bendraudamas individualiai bei grupėje; 
4.3. pranešimo analizė ir interpretavimas: analizuoja, interpretuoja ir kritiškai vertina įvairaus sudėtingumo lygio ir formato 
pranešimus.



Komunikavimo kompetencijos raiška Fizikos BP pasiekimuose

Sando Pranešimo kūrimas raiška:
• Parenka ir vartoja įvairias verbalines ir neverbalines 

raiškos priemones ir formas.
• Pritaiko raiškos priemones ir formas komunikavimo 

situacijai ir adresatui.
• Pristato save gyvai bei virtualioje erdvėje.

Sando Pranešimo perteikimas ir komunikacinė sąveika 
raiška:
• Pasirenka komunikavimo kanalus ir priemones.
• Taiko strategijas komunikuodamas individualiai ir 

grupėje.

Sando Pranešimo analizė ir interpretavimas raiška:
• Analizuoja, interpretuoja ir kritiškai vertina pranešimą.

B1. Skiria ir tinkamai taiko gamtamokslines sąvokas, 
terminus, simbolius, formules, matavimo vienetus. 

B2. Atsirenka reikiamą įvairiais būdais pateiktą 
informaciją iš skirtingų šaltinių, lygina, kritiškai vertina, 
klasifikuoja, apibendrina, interpretuoja, jungia skirtingų 
šaltinių informaciją, tinkamai cituoja šaltinius.

B3. Skiria objektyvią informaciją, faktus, duomenis nuo 
subjektyvios informacijos, nuomonės, pasirenka 
patikimus informacijos šaltinius.

B4. Tinkamai ir tikslingai, laikydamasis etikos ir etiketo 
normų, vartoja kalbą skirtingais būdais ir formomis 
perteikdamas kitiems su fizika susietą informaciją, 
atlikdamas užduotis, tinkamai cituoja šaltinius. Naudoja 
skaitmenines technologijas.

B5. Formuluoja klausimus, argumentais grindžia savo 
atsakymus.
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Fizikos BP: 14. Skaitmeninė kompetencija. Per fizikos pamokas veiklos planuojamos ir organizuojamos taip, kad mokiniai
atlikdami įvairias užduotis galėtų sumaniai, kūrybiškai ir tikslingai naudotis skaitmeninėmis technologijomis ieškodami
informacijos, apdorodami ir pateikdami duomenis, mokydamiesi pažinti procesus ir reiškinius, rengdami pranešimus,
bendraudami ir bendradarbiaudami, tyrimui pasitelkdami interaktyvias simuliacijas; skatinamas atsakingas, saugus
naudojimasis įvairiais skaitmeniniais įrenginiais, technologijomis ir etiškas bendravimas skaitmeninėje erdvėje.

Skaitmeninė kompetencija

19. Skaitmeninės kompetencijos sandai:

19.1. skaitmeninis turinys: kuria įvairių formų ir formatų skaitmeninį turinį ir dirba su juo, apimant skaitmeninio turinio
paiešką, filtravimą (atranką), analizę ir kritinį vertinimą, valdymą, pertvarkymą, integravimą ir apdorojimo automatizavimą;
paiso skaitmeninio turinio autorių teisių;

19.2. skaitmeninis komunikavimas: bendrauja ir bendradarbiauja naudodamasis skaitmeninėmis technologijomis, apimant 
socialinę ir pilietinę veiklą skaitmeninėje erdvėje, etiškai elgiasi skaitmeninėje erdvėje, valdo skaitmeninę tapatybę, saugo 
savo ir kitų reputaciją internete, valdo informaciją, pateiktą skaitmeninėmis priemonėmis;

19.3. skaitmeninė sauga: saugiai naudojasi skaitmeninėmis technologijomis, saugo asmens duomenis bei privatumą
skaitmeninėje erdvėje, tinkamai naudoja skaitmenines technologijas saugodamas aplinką, saugiai naudoja skaitmeninius
prietaisus bei informacines sistemas;

19.4. problemų sprendimas: kūrybiškai naudojasi skaitmeninėmis technologijomis spręsdamas problemas, apimant
kompiuterinių (informacinių) sistemų techninių ir technologinių problemų sprendimą, kritišką galimų problemos sprendimų
įvertinimą ir skaitmeninių technologijų pasirinkimą, taip pat skaitmeninės kompetencijos įsivertinimą ir jos spragų
identifikavimą.
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Skaitmeninės kompetencijos raiška Fizikos BP pasiekimuose

B2. Atsirenka reikiamą įvairiais būdais pateiktą informaciją iš 
skirtingų šaltinių, lygina, kritiškai vertina, klasifikuoja, 
apibendrina, interpretuoja, jungia skirtingų šaltinių informaciją, 
tinkamai cituoja šaltinius.
B3. Skiria objektyvią informaciją, faktus, duomenis nuo 
subjektyvios informacijos, nuomonės, pasirenka patikimus 
informacijos šaltinius.
B4. Tinkamai ir tikslingai, laikydamasis etikos ir etiketo normų, 
vartoja kalbą skirtingais būdais ir formomis perteikdamas 
kitiems su fizika susietą informaciją, atlikdamas užduotis, 
tinkamai cituoja šaltinius. Naudoja skaitmenines technologijas.
C5. Analizuoja gautus rezultatus ir duomenis: įvertina jų 
patikimumą, atrenka reikiamus išvadai daryti, atlieka 
reikalingus skaičiavimus ir pertvarkymus, pateikia tinkamais 
būdais.
F2. Paaiškina sąsajas tarp gamtinės ir socialinės aplinkos, fizikos 
mokslo ir technologijų, nusako žmogaus veiklos teigimą ir 
neigiamą poveikį gamtai.
F3. Prisiima atsakomybę ir imasi veiksmų saugant gamtą ir 
racionaliai vartojant išteklius.

Sando Skaitmeninis turinys raiška: 
•Kuria skaitmeninį turinį.
•Ieško, filtruoja, analizuoja, vertina, valdo skaitmeninį 
turinį.
•Pertvarko ir integruoja skaitmeninį turinį, automatizuoja 
turinio pertvarkymą.
•Paiso skaitmeninio turinio autorių teisių.

Sando Skaitmeninė sauga raiška:
•Saugiai naudojasi skaitmeninėmis technologijomis.
•Saugo asmens duomenis bei privatumą skaitmeninėje 
erdvėje.
•Tinkamai naudojasi skaitmeninėmis technologijomis 
saugodamas aplinką.
•Saugo skaitmeninius prietaisus.

Sando Skaitmeninis komunikavimas raiška:
•Bendrauja ir bendradarbiauja naudodamasis 
skaitmeninėmis technologijomis.
•Atsakingai dalyvauja socialinėje ir pilietinėje veikloje 
naudodamasis skaitmeninėmis technologijomis.
•Etiškai elgiasi skaitmeninėje erdvėje.
•Valdo skaitmeninę tapatybę.

Sando Problemų sprendimas raiška:
•Kūrybiškai naudojasi skaitmeninėmis technologijomis 
spręsdamas problemas.
•Sprendžia technines ir technologines problemas.
•Kritiškai vertina galimus problemos sprendimus ir 
skaitmeninių technologijų pasirinkimą.
•Įsivertina skaitmeninę kompetenciją ir identifikuoja 
spragas.
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Fizikos BP: 15. Pilietiškumo kompetencija. Per įvairias mokymo(si) veiklas ir darnaus vystymosi tematiką fizikos pamokose mokiniai
identifikuodami, nagrinėdami ir spręsdami problemas susipažįsta su gamtos apsaugą reglamentuojančiais dokumentais, kritiškai
vertina žiniasklaidoje pateikiamą gamtamokslinę informaciją; skatinami prisiimti atsakomybę už savo veiklą ir jos rezultatus, imtis
veiksmų ir dalyvauti bendruomenės veikloje saugant gamtą ir racionaliai vartojant išteklius, ugdytis atsakingumą.

Pilietiškumo kompetencija

16. Pilietiškumo kompetencijos sandai:
16.1. pilietinis tapatumas ir pilietinė galia: nusako piliečio ir valstybės santykį, sieja save su valstybe, žino ir geba paaiškinti pagrindines piliečio
teises ir pareigas, nusiteikęs prisiimti atsakomybę dėl valstybės ir visuomenės raidos; paaiškina, kas yra pilietis, geba būti atviras kintančiam
pilietiškumo supratimui, gali įžvelgti problemas ir galimybes, kylančias pilietiniam tapatumui globaliame pasaulyje; suvokia, kas yra pilietinė
visuomenė, geba paaiškinti pagrindinius jos principus ir vertybes. Suvokia pilietinės galios esmę ir prasmę, geba rinktis veiksmingus jos
stiprinimo būdus;
16.2. gyvenimas bendruomenėje kuriant demokratišką visuomenę: supranta, kad teisinė sistema yra demokratinio bendrabūvio pagrindas,
jaučia socialinę atsakomybę dėl savo veiksmų, dalyvauja kuriant darnią sociokultūrinę, ekonominę, ekologinę aplinką; įsitraukia į
bendruomenės gyvenimą, geba tirti problemas, įgyvendina iniciatyvas ir pozityvius pokyčius bendruomenėje; supranta nevyriausybinių
organizacijų vaidmenį kuriant demokratišką bendrabūvį, pasirenka įvairias savanorystės veiklos formas ir būdus; suvokia, kad demokratija ne
tik valstybės valdymo forma, bet ir kasdienio gyvenimo būdas; gerbia demokratijos vertybes ir kuria bendruomenišką aplinką; suvokia, kaip
asmens dalyvavimas lemia bendruomenės ir demokratinės visuomenės stiprėjimą;
16.3. pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms: paaiškina pagrindinius žmogaus teises ginančius dokumentus, suvokia dokumentų prasmę ir
institucijų funkcionalumą; gerbia kito nuomonę ir kitokią pilietinę poziciją; suvokia, kad ne viskas, kas teisėta, yra teisinga; atpažįsta situacijas,
imasi veiksmų, kai pažeidžiamos asmeninės arba kito asmens teisės, suvaržomos laisvės; analizuoja ir kritiškai vertina žiniasklaidoje
pateikiamą informaciją, suvokia žiniasklaidos vaidmenį demokratijoje, atpažįsta propagandos apraiškas ir renkasi kovos su ja būdus;
16.4. valstybės kūrimas ir valstybingumo stiprinimas tarptautinėje bendruomenėje: įsipareigoja gerbti ir saugoti Lietuvos valstybės
nepriklausomybę ir suverenumą, analizuoja politinius procesus ir juos kritiškai vertina; suvokia, kad valstybė stiprinama ginant ją nuo išorės
pavojų ir rūpinantis visuomene, tausojant kultūros ir gamtos išteklius; išreiškia socialinį solidarumą, tausoja išteklius ir kuria darnią aplinką;
analizuoja ir vertina Lietuvos dalyvavimo Europos Sąjungos, Šiaurės Atlanto sutarties ir kitose tarptautinėse organizacijose reikšmę.



Pilietiškumo kompetencijos raiška Fizikos BP pasiekimuose
Sando Pilietinis tapatumas ir pilietinė galia raiška:
• Nusako piliečio ir valstybės santykį, sieja save su valstybe, žino ir geba paaiškinti pagrindines piliečio 

teises ir pareigas, nusiteikęs prisiimti atsakomybę dėl valstybės ir visuomenės raidos.
• [...]

Sando Gyvenimas bendruomenėje kuriant visuomenę raiška:
• [...] Jaučia socialinę atsakomybę dėl savo veiksmų, dalyvauja kuriant darnią sociokultūrinę, ekonominę, 

ekologinę aplinką.
• Įsitraukia į bendruomenės gyvenimą, geba tirti problemas, įgyvendina iniciatyvas ir pozityvius pokyčius 

bendruomenėje. Supranta neformaliųjų ir nevyriausybinių organizacijų vaidmenį kuriant demokratišką 
bendrabūvį, pasirenka įvairias savanorystės veiklos formas ir būdus.

• [...] Suvokia, kaip individo, dalyvavimas lemia bendruomenės ir demokratinės visuomenės stiprėjimą.

Sando Pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms raiška:
• Žino pagrindinius žmogaus teises ginančius dokumentus, suvokia dokumentų prasmę ir institucijų 

funkcionalumą. Gerbia kito nuomonę ir kitokią pilietinę poziciją.
• Suvokia, kad ne viskas, kas teisėta, yra teisinga. [...]
• Analizuoja ir kritiškai vertina žiniasklaidoje pateikiamą informaciją, suvokia žiniasklaidos vaidmenį 

demokratijoje, atpažįsta propagandos apraiškas ir siūlo kovos su ja būdus.

Sando Valstybės kūrimas ir valstybingumo stiprinimas tarptautinėje 
bendruomenėje raiška:
• [...]
• Suvokia, kad valstybė stiprinama ginant ją nuo išorės pavojų ir rūpinantis visuomene, tausojant 

kultūros ir gamtos išteklius. Išreiškia socialinį solidarumą, tausoja išteklius ir kuria darnią aplinką.
• Europos Sąjungos, Šiaurės Atlanto sutarties ir kitose tarptautinėse organizacijose reikšmę.

B3. Skiria objektyvią informaciją, 
faktus, duomenis nuo subjektyvios 
informacijos, nuomonės, pasirenka 
patikimus informacijos šaltinius.

F2. Paaiškina sąsajas tarp gamtinės 
ir socialinės aplinkos, fizikos mokslo 
ir technologijų, nusako žmogaus 
veiklos teigimą ir neigiamą poveikį 
gamtai.

F3. Prisiima atsakomybę ir imasi 
veiksmų saugant gamtą ir racionaliai 
vartojant išteklius.
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Fizikos BP: 16. Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija. Per įvairias mokymo(si) veiklas fizikos pamokose
mokiniai skatinami pasitikėti savo jėgomis, visapusiškai ir lanksčiai reflektuoti bei kūrybiškai taikyti ir plėtoti asmenybėje
slypinčius išteklius; prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir įsivertinti savo poelgių pasekmes. Tiriamosios ir projektinės
veiklos organizuojamos taip, kad mokiniai galėtų ugdytis bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija

22. Socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos kompetencijos sandai:

22.1. savimonė ir savitvardos įgūdžiai: atpažįsta, įvardija ir valdo emocijas, elgiasi vadovaudamasis vertybėmis; atpažįsta
asmenines savybes ir išorinę pagalbą; siekia asmeninių ir akademinių tikslų;

22.2. empatiškumas, socialinis sąmoningumas ir teigiamų tarpusavio santykių kūrimas: atpažįsta kitų emocijas ir jas atliepia;
atpažįsta individualius ir grupės panašumus ir skirtumus; naudojasi bendravimo įgūdžiais veiksmingai komunikuojant; geba
konstruktyviai užkirsti kelią, valdyti ir spręsti tarpasmeninius konfliktus;

22.3. atsakingas sprendimų priėmimas ir elgesys vertinant pasekmes: priima sprendimus atsižvelgdamas į saugumo, etinius
ir visuomeninius veiksnius; kasdienėse akademinėse ir socialinėse situacijose taiko atsakingų sprendimų priėmimo įgūdžius;
prisideda kuriant šeimos, mokyklos ir bendruomenės gerovę;

22.4. rūpinimasis sveikata: vertina sveikatą kaip vieną iš esminių vertybių, lemiančių asmens ir visuomenės gerovę bei
gyvenimo kokybę; rūpinasi sveikata pasitelkdamas fizinį aktyvumą; supranta sveikos mitybos svarbą sveikatai ir renkasi
sveikatai palankius maisto produktus.



SESG kompetencijos raiška fizikos BP pasiekimuose
Sando Savimonė ir savitvardos įgūdžiai raiška: 
• Atpažįsta, įvardija ir valdo emocijas, elgesį vadovaudamasis vertybėmis 

vertybes. 
• Atpažįsta asmenines savybes ir išorinę pagalbą. 
• Siekia asmeninių ir akademinių tikslų. 

Sando Empatiškumas, socialinis sąmoningumas ir teigiamų tarpusavio 
santykių kūrimas raiška: 
• Atpažįsta kitų emocijas ir jas atliepia. 
• Atpažįsta individualius ir grupės panašumus ir skirtumus. 
• Naudojasi bendravimo įgūdžiais veiksmingai komunikuodamas. 
• Geba konstruktyviai užkirsti kelią, valdyti ir spręsti tarpasmeninius konfliktus.

Sando Atsakingas sprendimų priėmimas ir elgesys, pasekmių įvertinimas 
raiška. 
• Priima sprendimus atsižvelgdamas į saugumo, etinius ir visuomeninius 

veiksnius. 
• Kasdienėse akademinėse ir socialinėse situacijose taiko atsakingų sprendimų 

priėmimo įgūdžius. 
• Prisideda kuriant šeimos, mokyklos ir bendruomenės gerovę. 

Sando Rūpinimasis sveikata raiška: 
• Vertina sveikatą, kaip vieną iš esminių vertybių, lemiančių asmens ir 

visuomenės gerovę bei gyvenimo kokybę. 
• Rūpinasi sveikata pasitelkdamas fizinį aktyvumą. 
• Supranta sveikos mitybos svarbą sveikatai ir renkasi sveikatai palankius 

maisto produktus. 

A4. Apibūdina ir kritiškai vertina fizikos mokslo poveikį ir 
svarbą žmogui, bendruomenei, visuomenei. [...]

B4. Tinkamai ir tikslingai, laikydamasis etikos ir etiketo 
normų, vartoja kalbą skirtingais būdais ir formomis 
perteikdamas kitiems su fizika susietą informaciją, atlikdamas 
užduotis [...].

C4. Atlieka tyrimą: saugiai naudodamasis priemonėmis ir 
medžiagomis atlieka numatytas tyrimo veiklas laikydamasis 
etikos reikalavimų, [...].

E4. Reflektuoja asmeninę pažangą mokantis fizikos, įvardija 
savo stiprybes ir tobulintinas sritis, kelia tolesnius mokymosi 
tikslus.

F1. Įvardija save kaip gamtos dalį, paaiškina fizinių aplinkos 
veiksnių (temperatūros, triukšmo lygio, apšvietos ir kt.) įtaką 
sveikatai, nurodo sveikatai palankios aplinkos kriterijus.

F2. Paaiškina sąsajas tarp gamtinės ir socialinės aplinkos, 
fizikos mokslo ir technologijų, nusako žmogaus veiklos 
teigimą ir neigiamą poveikį gamtai.

F3. Prisiima atsakomybę ir imasi veiksmų saugant gamtą ir 
racionaliai vartojant išteklius.
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Fizikos BP: 17. Kultūrinė kompetencija. Mokiniai nagrinėja fizikos mokslo vystymąsi Lietuvoje ir pasaulyje, susipažįsta su
Lietuvos mokslininkų pasiekimais; etiškai vykdo įvairias veiklas atsižvelgdami į kultūrinius ir subkultūrinius veiklos dalyvių ir
adresatų skirtumus

7. Kultūrinės kompetencijos sandai:

7.1. kultūrinis išprusimas: žino pačius bendriausius, su kultūra susijusius dalykus, orientuojasi kultūrinėje erdvėje, atpažįsta
Lietuvos etninės kultūros objektus, žino savo tautos, šalies, Europos ir pasaulio kultūros tradicijas, pažįsta paveldą, dabarties
kultūrinius reiškinius, supranta šiuolaikinės Lietuvos kultūros tendencijas;

7.2. kultūrinė raiška: aktyviai ir atsakingai dalyvauja kultūriniuose procesuose, meninėse ir kitose kultūrinėse veiklose;

7.3. kultūrinis sąmoningumas: apmąsto ir kritiškai vertina įvairias kultūros formas ir reiškinius, išreiškia požiūrį, nuostatas ir
vertybes.

Kultūrinė kompetencija

Kultūra – [...] 2. kurios nors srities žmonių išprusimas, tobulumo 

laipsnis, pasiektas moksle ar veikloje; 

3. visa, ką sukūrė žmonija fiziniu bei protiniu darbu praeityje ir dabar 

[...]
https://www.lietuviuzodynas.lt/terminai/Kultura



Kultūrinės kompetencijos raiška Fizikos BP pasiekimuose

Sando Kultūrinis išprusimas raiška
• Susipažįsta,  apibūdina, nagrinėja bendriausius kultūros reiškinius.
• [...] supranta šiuolaikinės Lietuvos kultūros raidos tendencijas, [...] 

suvokia mokslininkų, menininkų ir kitų kultūros kūrėjų vaidmenį 
bendruomenės gyvenime.

• [...]

Sando Kultūrinė raiška raiška
• Įgyvendina individualias menines ir kitas kultūrines veiklas, 

puoselėja talentus bei polinkius, suvokia kultūros tradicijų 
tęstinumo svarbą.

• [...] sąžiningai ir etiškai vartoja intelektinius kultūros produktus
• Asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime išmintingai pritaiko 

kultūrines žinias ir gebėjimus.

Sando Kultūrinis sąmoningumas raiška
• Paaiškina ir pagrindžia, kaip ir kodėl kultūra yra esminis asmens 

pasaulėvaizdį ir tapatybę konstruojantis komponentas. 
• [...]
• Atpažįsta, kad kultūra nėra vienalytė: tai rinkinys kintančių 

reiškinių ir subkultūrų, kurių sąveika susiklosčiusi istoriškai.
• [...]

A3. Įvardija moksliniams tyrimams taikomus etikos 
reikalavimus. Sieja etikos normas su gamtos mokslų 
raida ir prognozuoja jų kitimą.

A4. Apibūdina ir kritiškai vertina gamtos mokslų poveikį 
ir svarbą žmogui, bendruomenei, visuomenei. Apibūdina 
gamtos mokslų vystymąsi Lietuvoje ir pasaulyje: įvardija 
žymiausius gamtos mokslų atstovus ir svarbiausius 
pasiekimus.

D2. Tikslingai taiko turimas gamtos mokslų žinias 
įvairiose situacijose, aiškindamasis procesus ir reiškinius, 
sieja skirtingų mokslų žinias į visumą.

F2. Paaiškina sąsajas tarp gamtinės ir socialinės aplinkos, 
gamtos mokslų ir technologijų, nusako žmogaus veiklos 
poveikį gamtai.
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Planavimas taikant atbulinį dizainą 
(Grant Wiggins, Jay McTighe. 1998, 2005)

TIKSLAS / UŽDAVINYS (orientuotas į rezultatą)

VERTINIMO / SĖKMĖS KRITERIJAI 
(iš ko pamatysime, kad pasiekėme tikslą)

MOKYMO(SI) PLANAVIMAS 
(turinys, metodai, mokymosi veiklos, ...)

VERTINIMAS 
(atsižvelgiant į pasiekimų lygių požymius)



Atbulinis dizainas

1. Įvardyti rezultatą
Iš įvairių šaltinių pasirenka 
informacijos apie radioaktyvumo 
atradimą ir tyrinėjimą, mokslininkų 
darbus ...

2. Nustatyti sėkmės kriterijus
– Atrinkti patikimi informacijos 
šaltiniai
– Panaudoti skirtingi informacijos 
šaltiniai
– Pasirinkta reikiamą įvairiais būdais ir 
formomis pateiktą informaciją
– Sklandžiai ir suprantamai perteikta 
informaciją

3. Suplanuoti mokymosi strategijas ir 
veiklas

– pranešimas

– viktorina

– projektas

– laiko juostos sudarymas
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Kodėl tiesiog nepapasakoti mokiniams?

• Gebėjimai išsiugdomi:

 ieškant informacijos

parenkant tinkamus informacijos šaltinius 

atsirenkant esminę informaciją

aiškinantis nesuprantamas sąvokas

 jungiant skirtingų šaltinių informaciją

 renkantis tinkamą formą ir būdą rezultatams pristatyti
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 analizuojant, 

 lyginant, 

 apibendrinant, 

 interpretuojant, 

 klasifikuojant, 

 keliant hipotezes, 

 tyrinėjant, 

 kuriant, 

 vertinant, 

 reflektuojant ir kt.

TAI TAIP PAT

TURINYS, KURIO 

REIKIA MOKYTIS

Kai nepasakome faktų, kuriuos reikia įsiminti, įgyjama ne tik 
žinių, bet ir kognityvinių (pažinimo), socialinių (pvz., 
atkaklumo, pasitikėjimo, bendradarbiavimo, prašyti pagalbos 
ir ją priimti) gebėjimų, bendražmogiškų vertybių (pvz., 
pasidalinti, padėti kitam)

• Ugdomos kompetencijos:

Pažinimo

Komunikavimo

Skaitmeninė

Kūrybiškumo



Mokymosi veiklos kompetencijoms ugdyti
Kelios mintis apie mokymo strategijų ir mokymosi veiklų pasirinkimą: 

• nėra universalios visiems tinkančios „stebuklingos“ strategijos ar mokymosi 
veiklos;

• „ekspertų“ pateikiamos strategijos atrodo puikios ir veiksmingos, bet praktikoje jas 
pritaikyti kartais nelengva;

• nusprendus, ko norimą išmokyti (tikslas), reikia pagalvoti, kaip organizuoti 
mokymą(si);

• dažnai taikant tą pačią strategiją ar mokymo(si) veiklą, mokiniai gali įprasti atlikti 
viską formaliai ir užuot mąstytų ims tik „atlikti“;

• nors mokymo(si) strategijos dažnai apibūdinamos kaip nuosekli veiksmų seka, 
reikėtų lanksčiai derinti strategiją prie mokymo(si) poreikių – į rezultatą orientuotą 
tikslą.

Pagal Doug Buel „Interaktyviojo mokymosi strategijos“. Garnelis, 2004
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Laisvai pasirenkamas turinys ir jo įgyvendinimo būdai
Bendrųjų programų įvadas:

• Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose mokymosi turinys 
pateikiamas, išskiriant privalomąjį dalyko turinį (ne mažiau kaip 70 proc.) ir 
pasirenkamąjį turinį (ne daugiau kaip 30 proc.). 

• Pasirenkamąjį turinį renkasi mokytojas derindamas su kitais mokytojais ir 
atsižvelgdamas į: 

• mokinių galimybes, 
• mokinių pažangą ir pasiekimus, polinkius.

• Pasirenkamasis turinys gali būti skiriamas: 
• žinioms ir gebėjimams įtvirtinti ar gilinti, 
• sudėtingesnėms temoms, kurioms įprasto laiko nepakanka, nagrinėti, 
• mokinių žinių ̨ ir gebėjimų ̨ spragoms šalinti, 
• tarpdalykinėms temoms plėtoti, 
• projektinėms ir kitoms pažintinėms kūrybinėms veikloms organizuoti. 
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7 klasė

Mokymo(si) turinio 
tema

Siūlymai

26.1.1. Garsas Edukacinė ekskursija į KTU ir VDU garso laboratoriją. Edukacinė 
ekskursija ir praktinės veikos Kauno kolegijos garso įrašų studijoje.

26.2.1. Šviesos 
reiškiniai

Kauno technikos kolegijos nuotolinė edukacija ,,Plaukas, ant kurio 
,,kabo“ Internetas“ KTK - Nuotolinės edukacijos moksleiviams

26.2.2. Optiniai 
prietaisai

Ekskursija į Molėtų observatoriją.
Ekskursija ir mokymosi veiklos Kauno kolegijos optikos laboratorijoje.
Ekskursija ir mokymosi veiklos VU mokomojoje optikos laboratorijoje.

https://www.ktk.lt/edukacijos/nuotolines-edukacijos-moksleiviams


8 klasė
Mokymo(si) turinio 
tema

Siūlymai

27.1.1. Atomo 
sandara

Virtualios ekskursijos po CERN'ą ir CERN siūlomų veiklų atlikimas.
Elementų lentelių sudarymas: Isotopes and Elements Practice Problems [anglų k.]
Papildomos paskaitos: Atomai ir molekulės [lietuvių kalba]; Mokslo sriuba: mažų 
molekulių enciklopedija.

27.1.3. Atomų 
branduolių virsmai

Platesnis susipažinimas su CERN'o veiklomis, nuotolinės ekskursijos ir CERN siūlomų 
veiklų atlikimas.

27.2.1 Visata ir jos 
evoliucija

Projektiniai darbai: „Žvaigždės ir jų planetos“, „Ūkai“, „Galaktikos ir jų spiečiai“.
VU TFAI paskaita: „Didysis Sprogimas ir CERN Didysis hadronų greitintuvas“.
Paskaitos Vilniaus Planetariume.
Ekskursija į Molėtų observatoriją ir / ar Etnokosmologijos centrą.

27.3.2. Nuolatinė 
elektros srovė

Ekskursija ir praktinės veiklos Kauno technikos kolegijos KITRON elektronikos montažo 
laboratorijoje.
Ekskursija ir praktinės veiklos Kauno technikos kolegijos elektrotechnikos 
laboratorijoje.
Projektinis darbas „Taupus elektros energijos vartojimas“

https://www.youtube.com/watch?v=n4WZ0-fItt8
https://www.youtube.com/watch?v=ZKYm4pYkoOE


9 ir I gimnazijos klasė
Mokymo(si) turinio 
tema

Siūlymai

28.1. Šiluminiai 
reiškiniai

Trumpalaikis projektas ,,Ekologiška šiluma“.

28.2.2. Jėgos Nuotolinė edukacija Kauno technikos kolegijoje ,,Fizikos gurmanai“ tema 
,,Jėga. Jėgos momentas. Svertas. Pusiausvyra. Masės centras“.
http://www.ktk.lt/busimiems-studentams/nuotolines-edukacijos-
moksleiviams/

28.2.1. Mechaninis 
judėjimas

Nuotolinė edukacija KTK (Kauno technikos kolegijoje Techninio automobilių 
sporto šakos Lietuvoje http://www.ktk.lt/busimiems-
studentams/nuotolines-edukacijos-moksleiviams/
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10 ir II gimnazijos klasė
Mokymo(si) turinio tema Siūlymai

29.1.1. Mechaniniai 
svyravimai

Matematinės ir fizikinės svyruoklių periodų skaičiavimas.

29.1.2. Mechaninės 
bangos

Aido susidarymo ir atstumo iki tolimo daikto naudojant aidą nustatymas.
Stovinčios bangos. Aiškinamasi, kas yra ir kaip susidaro stovinčios bangos. Praktiškai gaunama ir stebima 
stovinti banga virvėje, fiksuojant virvės galus, paliekant vieną arba abu laisvus. Aiškinamasi, kuo panašios ir 
kuo skiriasi stovinčios ir sklindančios bangos. Aptariamas stovinčių bangų susidarymas muzikos 
instrumentuose.

29.2.3. Elektros energijos 
gamyba ir naudojimas.

Edukacinė ekskursija į Kauno HES, Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę.
Edukacinė ekskursija ,,Mažosios Lietuvos hidroelektrinės“

29.3.1. Elektromagnetiniai 
virpesiai.

Edukacinės veiklos FabLab kūrybinėse inžinerijos dirbtuvėse.

29.3.2. Elektromagnetinės 
bangos.

Susipažinimas su radijo sporto šakomis ir susitikimas su Lietuvos radijo sporto federacijos (LRSF), kurios 
tikslas techninės kūrybos ir eksperimentinių tyrimų radijo ryšių srityje skatinimas, atstovais.

Atkreipus dėmesį, kad elektromagnetinės bangos ilgiui trumpėjant (dažniui didėjant), sunkiau stebėti jos 
bangines savybes nors poveikis medžiagai pasireiškia kitais būdais, paaiškinamas šviesos dualumas. Šviesos 
dualumas gali būti aptartas mokslo istorijos kontekste, aptariant XIX a. atliktus šviesos tyrimo bandymus ir 
eksperimentus, kurie buvo paaiškinti remiantis banginėmis šviesos savybėmis, o kurie – korpuskulinėmis. Ši 
fizikos mokslo istorijos pamoka gali būti integruota su istorija, minint XVII a. atliktus Niutono ir Hiugenso
darbus, XIX a. Fuko, Herco, Planko, Einšteino ir kt. darbus ir kaip tuo metu aplinka skatino šiuos atradimus 
padaryti. Aptariant minėtų mokslininkų darbus, apibrėžiama, kas yra šviesos kvantas (fotonas), kaip 
apskaičiuojama jo energija. 33



Laikas Jūsų klausimams ir aptarimui
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