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Šiaulių Gegužių progimnazija  2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų 

aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-

CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programą. Šį projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros 

fondas. 

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. 

 Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. 

Projekto metu progimnazija aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) 

mokymo priemonių bei įrangos komplektais. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir 

technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos 

efektyvumą. 

Šiandieninis gyvenimas – tai vis naujos, greitai besikeičiančios situacijos, 

reikalaujančios kompleksinio sprendimo, naujo žinojimo ir supratimo, įvairių gebėjimų. 

Vienas esminių gamtamokslinio ugdymo tikslų yra padėti moksleiviams suprasti, kas, kaip ir 

kodėl gamtoje vyksta. Kitaip sakant, kaip veikia gamtos reiškiniai.  

Pažinti mus supantį pasaulį ir padėti suprasti savo vietą jame – aktualus 

gamtamokslinio ugdymo uždavinys. Šių priemonių panaudojimas praktinėse veiklose skatina 

1-8 klasių mokinių domėjimąsi gamtos mokslais, integruojant gamtamokslines žinias ir 

gebėjimus, kūrybą ir kūrybines idėjas bei jų praktinį pritaikymą.. Progimnazijoje vykdomi 

tarpdalykinės integracijos moduliai: 1-4 klasių mokiniams – matematikos bei pasaulio 

pažinimo, 5, 7 kl. – gamtos mokslų, 6 klasės mokiniams „Tyrinėjame gamtos reiškinius 

vokiškai“ bei 8 klasės mokiniams   „Gamtos mokslai vokiškai“. Mokiniai  šiuose moduliuose 

gali pajusti tarpdalykinio integracinio mokymo privalumus: pagilinti pasaulio pažinimo, 

fizikos, gamtos ir žmogaus dalykų žinias atliekant eksperimentus, tyrimus ir geriau išmokti 

vokiečių kalbą ar įgyti jos pradmenis. 

Projektą progimnazijoje įgyvendina 1-4 kl. mokytojos (A.Tupikė, 

A.Adomaitienė, V.Miltinienė, E.Montvilienė), gamtos mokslų mokytoja R.Žemaičiūnienė, 

vokiečių k. mokytoja L.Šidlauskienė, koordinuoja direktoriaus pavaduotojos ugdymui Lina 

Lušienė, Reda Zalogienė. 
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Projekto priemonių panaudojimas ugdyme ir nepamokinėje veikloje 
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