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Scientix – gamtamokslinio ugdymo Europoje bendruomenė 
 

 Gamtamokslinio ugdymo Europoje bendruomenė Scientix skatina ir remia 
Europos šalių bendradarbiavimą STEM (gamtos mokslų, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos) ugdymo, tyrimų ir strategijų kūrimo srityse 
(www.scientix.eu). 
 

 

Scientix nauda švietimo bendruomenei: 

 idėjos pamokoms: 

o informacija apie Europos šalių projektus ir kvietimai juose 

dalyvauti; 

o nemokami projektuose sukurti mokymo / mokymosi ištekliai. 

 mokymai: 

o dalyvavimas mokymuose internetu; 

o dalyvavimas Scientix organizuojamuose seminaruose Future 

Classroom Lab. 

 diskusijos: 

o ekspertų moderuojamas forumas pasirinktomis temomis iš gamtos mokslų ir technologijų dalykų; 

o forumas apie naujienas gamtamoksliniame ugdyme; 

o registruoti vartotojai gali kalbėtis su kitais registruotais vartojais „Online friends“. 

 naujienos apie gamtamokslinio ugdymo projektus, renginius, įvykius: 

o naujienos Scientix projekto svetainėje; 

o Scientix naujienlaiškis. Užsipenumeruokite ir gaukite jį į savo elektroninį paštą; 

o Scientix Digest – kas dvi savaites parengiamas biuletenis, kuriame pateikiama informacija apie 

atnaujinimus Scientix portale (nauji projektai, ištekliai, renginiai ir pan.). 

 

Scientix saugykloje gausu mokymo ir mokymosi išteklių įvairiomis Europos kalbomis. Suradote Jums 
patinkantį ir tinkantį pamokai, bet jis Jums nesuprantama kalba. Užsisakykite vertimą! Kaip tai padaryti? 

1. Registruokitės projekto portale. 

2. Suraskite Jums tinkamą mokymo objektą išteklių saugykloje. 

Mokomuosius objektus galite rinktis pagal dalyką, mokinių amžių, 

objekto tipą, kalbą arba reikšminį žodį.  

3. Paspauskite pavadinimą ir Jums atsivers objekto aprašymas. Ten 

pamatysite, kokia kalba jis sukurtas (View this in), ir galėsite 

užsiprašyti vertimo (Request translation), paspaudę norimos kalbos 

ženklą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scientix.eu/
http://www.scientix.eu/web/guest/projects;jsessionid=C5E8C791487B75DE1193664943501BE2
http://www.scientix.eu/web/guest/resources
http://www.scientix.eu/web/guest/live/scientix-webinars
http://www.scientix.eu/web/guest/live/science-project-workshop
http://www.scientix.eu/web/guest/live/science-project-workshop
http://www.scientix.eu/web/guest/community
http://www.scientix.eu/web/guest/community/fora
http://www.scientix.eu/web/guest/community
http://www.scientix.eu/web/guest/news
http://www.scientix.eu/web/guest/newsletter/archive
http://www.scientix.eu/web/guest/newsletter
http://www.scientix.eu/web/guest/resources
http://www.scientix.eu/web/guest/register
http://www.scientix.eu/web/guest/resources


 

4. Žinokite, kad verčiama tik tada, jei yra ne mažiau kaip 3 registruotų vartotojų prašymai. Todėl paprašykite 

dar kelių savo kolegų registruotis ir užsiprašyti to paties objekto vertimo. Vertimo laikas priklauso nuo 

objekto teksto dydžio ir turimų vertimų skaičiaus. 

5. Apie išverstą objektą Jus informuos elektroniniu paštu, o patį objektą rasite Scientix išteklių saugykloje. 

Atvertus jo aprašymą skyrelyje „View this in“ bus ir Jūsų pageidaujama kalba. 

EMINENT 2015 ir Scientix: STEM ugdyme ir gyvenime 

2015 m. EMINENT konferenciją, kuri vyko lapkričio 19–20 d. Barselonoje ir kurioje didžiausias 
dėmesys buvo skirtas STEM dalykams, organizavo Scientix projektas ir Švietimo departamentas Katalonijoje.  257 
dalyviai iš 37 šalių susirinko bendrai diskusijai švietimo bendruomenei rūpimais klausimais. Visą konferencijos 
medžiagą (pranešimus, nuotraukas) rasite apsilankę Scientix portale. 

Scientix darbai 

Scientix darbai įrodo, kaip projekto bendruomenė, padedant 
tūkstančiams mokytojų, mokinių, tyrėjų ir politikų, formuoja STEM 
ugdymą Europoje: 

    papasakokite savo sėkmės istoriją socialiniuose tinkluose; 

 dalyvaukite Scientix debatuose internete; 

 parsisiųskite interaktyvią elektroninę knygą; 

 raskite ir parsisiųskite kitus elektroninius leidinius; 

 žiūrėkite vaizdo medžiagą. 

Scientix blog 

Skaitykite žmonių, susijusių su Scientix (European Schoolnet darbuotojų, Scientix ambasadorių, 
Scientix draugų), asmeninius pasakojimus apie gamtamokslinį ugdymą Europoje.  

Kviečiame registruotis Scientix projekto portale ir naudotis jo teikiamomis galimybėmis. 

Lietuvoje projektui atstovauja nacionalinis informavimo centras – Ugdymo plėtotės centras ir ambasadoriai. 
Klauskite, padėsime. 

  

Scientix projektą remia Europos Sąjunga pagal Bendrąją mokslinių tyrimų ir plėtros programą (FP7) ir 
koordinuoja Europos mokyklų tinklas (European Schoolnet). 

Šis leidinys atspindi tik jo autorių požiūrį ir neatspindi Europos Komisijos nuomonės. Europos Komisija nėra 
atsakinga už jokį galimą čia pateiktos informacijos panaudojimą.  

                                                                                                Naujienlaiškį parengė Aušra Gutauskaitė 

                                                                                                Ugdymo turinio skyriaus metodininkė 

                                                                                                El. p. Ausra.Gutauskaite@upc.smm.lt 

Daugiau informacijos apie 
UPC veiklą ieškokite 
interneto svetainėje 

 

Klausimus galite pateikti el. p. 
info@upc.smm.lt arba 

 UPC svetainėje 

 

Savo pastabas ir siūlymus 
Naujienlaiškiui siųskite el. p. 

Jadvyga.Duksiene@upc.smm.lt 
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