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95 procentų sprendimas 
 

Mokykla nėra ta vieta, kur dauguma amerikiečių išmoksta daugiausia 

gamtos mokslų dalykų  
 

 

Mokslinių tyrimų ir švietimo bendruomenės jau seniai siekia tikslo padėti visuomenei geriau 

suprasti mokslą. Šia tema daugiausia diskutuojama ir daugiausia mokslinių tyrimų atliekama dėl to, kad 

Jungtinėse Valstijose mokyklinio amžiaus vaikų matematikos ir gamtos mokslų rezultatai yra prastesni 

nei vaikų kitose šalyse. Bandant spręsti šią problemą 

politikos lygmeniu, dažniausiai siūloma tobulinti dėstymo 

klasėje metodus ir daugiau investuoti į mokyklinį ugdymą, 

ypač paskutiniais metais prieš stojant į aukštąsias mokyklas. 

Daroma prielaida, kad vaikai daugiausia mokosi mokykloje 

ir geriausias būdas užtikrinti ilgalaikį visuomenės 

gamtamokslių išmanymą yra sėkmingas formalusis 

mokyklinis ugdymas. Paradigma, kad mokykla yra 

svarbiausia, paplitusi tiek, kad mokslininkai, pedagogai ir 

politikos formuotojai jos beveik nekvestionuoja. Taip yra 

nepaisant dviejų svarbių faktų: vidutinis amerikietis 

praleidžia klasėje mažiau nei 5 proc. savo gyvenimo ir 

sukaupiama vis daugiau įrodymų, iš kurių matyti, kad gamtos 

mokslų dalykų daugiausia išmokstama ne mokykloje. 

Manome, kad, palyginti su likusia pasaulio dalimi, 

JAV turi didelį mokomąjį pranašumą – dinamišką 

neformaliojo gamtamokslių mokymosi aplinką, kurią sudaro labai daug skaitmeninių išteklių ir 

mokomųjų televizijos ir radijo laidų, mokslo muziejai, zoologijos sodai, akvariumai, nacionaliniai parkai, 

bendruomenės veikla, kaip antai 4-H ir skautai, ir daug kitų gamtamokslinių žinių suteikiančių 

užsiėmimų. Didžiulis tokios mokomosios veiklos kiekis ir svarba akivaizdūs, bet apie juos galvojama 

mažai. Manome, kad nemokykliniai ištekliai, kuriais besimokantieji naudojasi visą savo gyvenimą nuo 

pat vaikystės, ir yra šaltiniai, iš kurių mokosi dauguma amerikiečių. Jeigu ši prielaida teisinga, didesnės 

investicijos į neformaliojo mokymosi (kai kuriais atvejais vadinamo ir savaiminiu mokymusi) išteklius 

gali būti ekonomiškai efektyvus būdas reikšmingai pagerinti visuomenės išmanymą apie gamtos mokslus. 

Tačiau norint laikytis tokio požiūrio reikia atsikratyti paplitusios klaidingos nuomonės, kad nemokyklinė 

mokymosi patirtis padeda tik paviršutiniškai mokytis gamtamokslinių dalykų ir palaiko nedidelės 

smalsios visuomenės dalies rekreacinius interesus neužtikrindama, kad visi piliečiai iš tikrųjų jų 

mokytųsi. 

Tradicinės prielaidos dėl gamtamokslinių žinių šaltinio yra giliai įsitvirtinusios. Mokslo istorikas 

Johnas H. Falkas ir Lynn D. Dierking yra 

„Sea Grant“ neformaliojo mokslo mokymosi 

srities profesoriai (Mokslo koledžas, Oregono 

valstijos universitetas). Jie tiria jaunimą, 

suaugusiuosius ir šeimas  neformaliojo 

mokymosi aplinkoje, kaip antai muziejuose, 

bibliotekose ir bendruomenės organizacijose. 

J. H. Falkas yra apsigynęs disertaciją 

biologijos ir švietimo sričių jungtinės 

doktorantūros programoje Kalifornijos 

universitete Berklyje. L. D. Dierking savo 

daktaro laipsnį gamtamokslių srityje įgijo 

Floridos universitete Geinsvilyje. Jų adresas: 

237/235 Weniger Hall, Corvallis, OR 97331. 

El. paštas: falkj@science.oregonstate.edu; 

dierkinl@science.oregonstate.edu 
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Stevenas Turneris kalba apie Visuomenės gamtos mokslo išmanymo judėjimo pradžią praeito amžiaus 

devintajame dešimtmetyje. Judėjimas pasižymėjo „naujomis ryžtingomis pastangomis skatinti 

visuomenės gamtamokslines žinias, pasitikėjimą savimi ir remti mokslo dėstymo tikslą“. Dedant tokias 

pastangas pirmiausia buvo siekiama iš naujo bendrai įvertinti gamtos mokslų dėstymo mokykloje turinį ir 

tikslus bei mokymo programos reformą orientuoti į didžiosios besimokančiųjų daugumos, kuri nesieks 

mokslo ir technologijų srities karjeros arba nestudijuos techninių dalykų aukštosiose mokyklose, 

poreikius. Tokia reforma vyko pasirinkus populiarų šūkį „gamtamokslinis raštingumas“, bet jos tikruosius 

politinius ir pedagoginius tikslus geriau perteikia kitas šūkis – „gamtos mokslai visiems“. 

Pagrindinis tikslas buvo padidinti kvalifikuotų gamtamokslių dalykų mokytojų skaičių ir 

atitinkamai pagerinti dėstymo kokybę. Tokia prielaida buvo ilgai grindžiami moksliniai tyrimai apie tai, 

kaip visuomenė supranta gamtos mokslą, kas dvejus metus apibendrinami Nacionalinės mokslo valdybos 

leidinių serijoje Mokslo ir inžinerijos rodikliai. Nacionalinės organizacijos, kaip antai Amerikos mokslo 

pažangos asociacija ir nacionalinės mokslų akademijos, užsakė baltąsias knygas šia tema; Nacionalinis 

mokslo fondas ir Švietimo departamentas finansavo reformą švietimo mokslo srityje. 

Vėliau kiekvienais metais įvairiuose rajonuose gamtamokslių dėstymo mokyklose turinys ir 

metodai skyrėsi. Tačiau bendras įsipareigojimas užtikrinti galimybę visiems mokytis gamtos mokslų ir 

toliau yra pagrindinis ugdymo mokykloje principas. Per pastaruosius 25 metus nepasikeitė ir beveik visos 

gamtamokslio mokymo bendruomenės (mokslininkų, mokslo dalykų pedagogų, mokslo mokymosi tyrėjų, 

švietimo politikos formuotojų ir visuomenės) prielaida, kad gamtos mokslų visiems tikslą geriausia 

įgyvendinti mokyklose. Tačiau iš įvairių duomenų atsiranda kitų aiškinimų, kuriuose bent jau keliama 

svarbių klausimų, susijusių su įprastu modeliu, pagal kurį mokyklinis ugdymas yra pagrindinis 

visuomenės mokymosi mechanizmas. Pavyzdžiui, ilgiau nei dešimtmetį JAV mokyklinio amžiaus vaikų 

rezultatai tarptautiniuose testuose, kaip antai kas ketverius metus atliekamame tarptautiniame 

matematikos ir mokslų mokymosi tendencijų (TIMSS) tyrime ir Tarptautinio moksleivių vertinimo 

programoje (PISA), pasižymi nuosekliu modeliu. Pradinės mokyklos amžiaus JAV vaikų rezultatai yra 

tokie pat arba geresni nei daugumos pasaulio vaikų, bet vyresnių JAV vaikų rezultatai – geriausiu atveju 

vidutiniai. Tačiau įdomu tai, kad daugiau nei 20 metų gamtamokslinio raštingumo priemonėse 

dalyvaujančių JAV suaugusiųjų rezultatai yra nuolat geresni nei kitur pasaulyje, įskaitant suaugusiuosius 

iš Pietų Korėjos ir Japonijos, taip pat iš Vakarų Europos šalių, kaip antai Vokietijos ir Jungtinės 

Karalystės. Jeigu mokyklinis ugdymas yra pagrindinis priežastinio ryšio veiksnys, darantis poveikį 

visuomenės gamtos mokslų išmanymui, kaip paaiškinti tokius faktus? 
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Pirmiausia JAV gamtamokslių mokymosi bendruomenė iš esmės sutaria, kad mokyklinio 

ugdymo gamtamokslinių dalykų srityje kokybė vidurinėje mokykloje yra geresnė nei ikimokyklinio ir 

pradinio ugdymo pakopose. Iš neseniai surinktų statistinių duomenų matyti, kad pirmosios pakopos 

studijose vos apie 4 proc. JAV mokytojų, dirbančių su vaikais nuo vaikų darželio iki antrosios klasės (K–

2) imtinai, studijavo gamtamokslinį švietimą, o dauguma visiškai nestudijavo gamtos mokslų aukštosiose 

mokyklose. Tačiau gamtos mokslų dėstymo kokybė toje pakopoje beveik neturi reikšmės, nes jie dėstomi 

itin retai.  
1 pav. Neseniai nustatytais faktais metamas iššūkis ilgalaikiam įsitikinimui, kad gamtamokslinės žinios įgyjamos klasėje. 

Visą gyvenimą įgyjamų gamtamokslinių žinių tendencijų palyginimas tarptautiniu lygmeniu suponuoja, kad nemažai arba netgi 

dauguma gamtamokslinių žinių įgyjama ne mokykloje. Dėl to kyla svarbių klausimų, kur turėtume dėti pastangas siekdami padėti 

visuomenei geriau suprasti gamtos mokslus. Labai geras neformaliojo gamtamokslių mokymosi pavyzdys yra itin aukštai vertinama 

televizijos laida „Mitų griovėjai“ (MythBusters), kurioje vaizduojami pagrindiniai gamtamokslinio tyrinėjimo aspektai: hipotezė, 

eksperimentas ir vertinimas. Laidoje vienas iš vedėjų Adamas Savage‘as remiasi liaudies žiniomis, kad čiaudulio srovės greitis yra 

100 mylių per valandą. Truputis uostomojo tabako, didelio greičio fotoaparatas, šiek tiek smalsumo ir per laiką nukeliaujamo 

atstumo apskaičiavimas sudaro įdomią gamtos mokslų pamoką. O atsakymas yra toks: čiaudulio srovės greitis yra 40 mylių per 

valandą (nuotrauka spausdinama leidus „Discovery Channel“). 
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birželis 

 

Apie padėtį šalyje byloja 2007 m. San Francisko įlankos regiono pradinių mokyklų tyrimas, 

kuriame 80 proc. K–5 daugelį dalykų dėstančių mokytojų, savo klasėse turintys dėstyti gamtamokslius, 

pranešė, kad jiems skiria 60 minučių per savaitę arba mažiau, o 16 proc. mokytojų pasakė, kad visai 

neskiria laiko gamtos mokslams. JAV mokyklose gamtamokslinis ugdymas pradedamas nuosekliai dėstyti 

tik vidurinio ugdymo pakopoje, kai kiekvienas moksleivis renkasi bent vieną arba du gamtos mokslų 

dalykus, kuriuos paprastai dėsto tam tikrą gamtamokslinį išsilavinimą turintys asmenys. Įdomu tai, kad 

Amerikos vaikai ima atsilikti nuo vaikų kitose šalyse būtent tada, kai mokykloje iš tikrųjų pradedami 

dėstyti gamtamoksliai. Kita vertus, kodėl Amerikos suaugusiųjų rezultatai yra geri? 

Nors iš duomenų matyti, kad visuomenės gamtamokslių išmanymas gerokai padidėja, jeigu jis 

studijuojamas aukštojo mokslo įstaigose, tik apie 30 proc. JAV suaugusiųjų aukštojo mokslo įstaigoje yra 

studijavę nors vieną gamtamokslinį dalyką. Taigi didesnio plačiosios JAV visuomenės gamtamokslinio 

raštingumo, palyginti su kitomis šalimis, negalima paprastai paaiškinti mokykliniu ugdymu arba 

studijomis aukštojo mokslo įstaigoje. Didelio masto nacionalinių gamtamokslinio raštingumo testų, kurių 

rezultatai lyginami tarptautiniu lygmeniu, rengėjai teigia, jog tokiomis priemonėmis patikimai 

įvertinamos tikslinių visuomenės grupių reprezentatyviųjų imčių žinios; vadinasi, „U“ formos 

palyginamųjų amerikiečių rezultatų kreivė imantis gamtamokslinio raštingumo priemonių gali būti 

paaiškinama arba bent jau iš dalies pateisinama kitais veiksniais, nesusijusiais su ugdymu mokykloje. 

 
 

 

 
  

gamtamokslinis švietimas 

 
 
15.00 val. 
 
 
 
 
                              
                                             
                                            aukštasis mokslas 
 
                         K–12                   
. 

 
8:00 val. 

 
 0 10 20 30 40 50 60 70 

gyvenimo trukmė (metais) 

 

2 pav. Vidutiniškai amerikietis praleidžia klasėje tik maždaug 5 proc. savo gyvenimo ir tik labai maža to laiko dalis skiriama 

gamtamokslinių dalykų dėstymui. Iš surenkamų duomenų matyti, kad geriausias būdas padėti visuomenei geriau suprasti gamtamokslius 

yra dirbti su žmonėmis likusius 95 proc. jų gyvenimo. 

 
 

„Laukinis“ mokslas 

Vis daugiau surenkamų įrodymų patvirtina teiginį, kad gyventojai išmoksta gamtamokslinių 

dalykų neformaliojo ugdymo kontekste ir situacijose. 2009 m. Nacionalinės mokslinių tyrimų tarybos 
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ataskaitoje „Gamtos mokslo dalykų mokymasis neformaliojoje aplinkoje: Vietos, žmonės ir siekiai“ 

aprašomi įvairūs įrodymai, iš kurių matyti, kad net kasdienė veikla, kaip antai pasivaikščiojimas parke, 

gali padėti žmonėms įgyti žinių ir paskatinti domėtis gamtos mokslais ir aplinka. Suaugusieji lankosi 

nacionaliniuose parkuose, gamtos mokslo centruose ir botanikos soduose ne tik norėdami pailsėti ir 

smagiai praleisti laiką, bet ir siekdami patenkinti savo intelektinį smalsumą ir geriau pažinti gamtinį ir 

žmonių sukurtą pasaulį. Dar dažniau gamtamokslinių dalykų mokomasi siekiant patenkinti asmeninį norą 

pažinti. Kartais tas noras yra trumpalaikis. Pavyzdžiui, žmonės gali nuspręsti pasižiūrėti televizijos laidą 

apie gamtą arba skirti laiko, energijos ir pinigų tam, kad padėtų savo vaikams mokytis gamtamokslinių 

dalykų, važiuodami su jais į nacionalinius parkus, mokslo centrus ir zoologijos sodus arba skatindami 

dalyvauti įvairioje užklasinėje veikloje, pavyzdžiui, tapti skautu ir vykti į vasaros stovyklas gamtoje. 

Konkretus pavyzdys, kokį vaidmenį atlieka ne švietimo įstaigos padedant gyventojams išmokti 

gamtamokslinių dalykų, susijęs su daugiau nei dešimtmetį atliekamais moksliniais tyrimais Kalifornijos 

mokslo centre Los Andžele. Atlikus vieną tų mokslinių tyrimų serijos dalį (didelio masto atsitiktinius 

apklausos telefonu tyrimus) buvo nustatyta, kad daugiau nei 60 proc. Los Andželo gyventojų buvo 

apsilankę Gamtos mokslų centre po jo renovacijos 1998 m., įskaitant visų rasių ir bet kokios etninės 

kilmės, įvairių rajonų, pajamų ir išsilavinimo lygių gyventojus. Taip pat iš nustatytų faktų matyti, kad 

dauguma lankytojų (95 proc.) patys teigė, jog apsilankymas centre apie gamtamokslius ir technologijas 

paskatino juos labiau domėtis mokslu ir tyrinėti toliau.  

Šie duomenys buvo patvirtinti „konceptualiuoju žymeniu“, konkrečia moksline sąvoka 

„hemostazė“. Prieš atidarant naująjį gamtamokslių centrą šį terminą galėjo paaiškinti tik 7 proc. Los 

Andželo gyventojų (įskaitant tuos, kurie Kalifornijos gamtamokslių centre lankėsi pirmą kartą). Tačiau 

kadangi centre sąvoka buvo pristatyta naudojant populiarų eksponatą – 50 pėdų ūgio animatroninę moterį, 

išeidami iš muziejaus dauguma mokslo centro lankytojų galėjo apibrėžti tą terminą. Per dešimtmetį po 

pakartotinio mokslo centro atidarymo Los Andžele gebėjimas teisingai paaiškinti šią mokslinę sąvoką 

beveik patrigubėjo. Stebėdami šį konceptualųjį žymenį galime tiesiogiai susieti geresnį supratimą su 

apsilankymais mokslo centre. Iš šių duomenų ir iš kitų mokslo centrų ir panašių pasirenkamojo 

gamtamokslių dalykų mokymosi vietų duomenų matyti, kad dauguma lankytojų ima daug geriau 

konceptualiai suvokti mokslą įvairiais lygmenimis (pagrindinė informacija, suvokimo mastas ir 

nuodugnumas) iš karto po apsilankymo ir daugelis jų to suvokimo nepraranda ir netgi įgyja daugiau žinių 

dvejus ar daugiau metų po apsilankymo. Panašius gamtamokslių dalykų mokymosi rezultatus pasiekia 

jaunimo ir popamokinės veiklos programų dalyviai; be to, jau seniai įrodyta, kad ir vaikams, ir 

suaugusiesiems mokantis suvokti sveikatos, gamtamokslių ir aplinkos klausimus itin svarbų vaidmenį 

atlieka ir spauda, ir transliuojamoji žiniasklaida. 

Anksčiau daugiausia dėmesio mokantis gamtamokslinių dalykų už mokyklos ribų, įskaitant 

daugumą akademinių tyrimų, buvo skiriama tokiai veiklai kaip lankymasis muziejuose, mokslo centruose, 

zoologijos soduose ar akvariumuose arba laidų, kaip antai NOVA laidų, ir kitų programų žiūrėjimas. 

Nors, kaip aiškinama pirmiau, toks pasirenkamasis gamtamokslinių dalykų mokymasis yra neabejotinai 

svarbus veiksnys, prisidedantis prie visuomenės raštingumo, tai tik matomiausia pasirenkamojo 

gamtamokslinių dalykų mokymosi aplinkos dalis. Tokios pat svarbios, bet daug mažiau nagrinėjamos ir 
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tiriamos yra švietimo situacijos, kuriose sudaromos ilgalaikės galimybės nuodugniau mokytis 

gamtamokslinių dalykų. Daug paauglių ir suaugusiųjų turi su gamtos mokslais susijusių pomėgių, 

įskaitant raketų modeliavimą, dekoratyvinių žuvų auginimą, sodininkystę, mineralų kolekcionavimą ir 

žvaigždžių stebėjimą. Tokių pomėgių turintys asmenys neretai turi gilių specialiųjų mokslo žinių ir skiria 

nemažai pinigų įrangai, kelionėms, švietimui ir mokymui, kad patobulintų savo įgūdžius. Tokie pat 

svarbūs yra įvairūs gyvenimo įvykiai (neretai gana asmeniški), dėl kurių prireikia „tuoj pat“ gerai 

išmanyti gamtamokslius. Pavyzdžiui, jei asmeniui diagnozuojama leukemija arba širdies liga, jis ir jo 

artimieji daug laiko praleidžia interneto svetainėse nagrinėdami mokslinių tyrimų ataskaitas, kad kuo 

daugiau sužinotų apie ligą. Panašiai elgiamasi ir tais atvejais, kai ištinka ekologinė krizė, pavyzdžiui, 

išsilieja toksinės medžiagos arba paaiškėja, kad iš uolos, ant kurios pastatytas namas, sklinda radono 

dujos. Vis labiau plintant interneto naudojimui, susipažinti su informacija apie tokius dalykus yra 

paprasta, netgi savaime suprantama. 
3 pav. 50 pėdų ūgio animatroninis kūno modelis Tesa yra Kalifornijos mokslo centro Los Andžele nuolatinės ekspozicijos 

„Gyvenimo pasaulis“ eksponatas. Iki jo pasirodymo terminą hemostazė galėjo apibrėžti 7 proc. Los Andželo gyventojų. Praėjus 

dešimtmečiui tas skaičius beveik patrigubėjo (nuotrauka spausdinama leidus Kalifornijos mokslo centrui). 

 

Jau yra nedaug, bet įtikinamų duomenų, iš kurių matyti, kad tie, kas nesimoko ir nestudijuoja, 

taip pat kaupia nuodugnias gamtamokslines žinias nemokyklinėje aplinkoje. Iš mūsų tyrimo matyti, kad 

pasirenkamasis mokymasis yra svarbiausias veiksnys, prisidedantis prie suaugusiųjų gamtamokslių žinių; 

vaikystėje sukauptos pasirenkamojo mokymosi žinios taip pat labai svarbios. Mokyklinis ugdymas yra 

vienas iš menkiausių suaugusiųjų gamtamokslinių žinių šaltinių. Konkrečiau kalbant, iš mūsų tyrimo 
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matyti, kad gamtamokslės informacijos šaltiniai, kaip antai knygos, žurnalai, diskusijos su ekspertais ir 

internetas, yra pagrindiniai mechanizmai, kuriais visuomenė naudojasi norėdama pasigilinti į tam tikrą 

temą. Kai Meksikos įlankoje neseniai įvyko giliavandenis naftos išsiliejimas, buvo labai aktyviai 

lankomasi naujienų interneto svetainėse, kaip antai CNN ir CNBC, informacinėse interneto svetainėse, 

pvz., www.theoildrum.com, ir netgi vyriausybės NOAA interneto svetainėje, nes visuomenė stengėsi 

sužinoti daugiau, nei buvo galima suprasti iš paviršutiniškų šeštos valandos žinių naujienų santraukų. Šie 

ir kiti duomenys suponuoja, kad švietimo įstaigų kaip gamtamokslių dalykų mokymosi šaltinio svarba 

visuomenėje faktiškai mažėja, nes piliečiai naudoja vis daugiau informacijos šaltinių, įskaitant pirmiausia 

internetą, kuris yra tapęs pagrindiniu informacijos šaltiniu visiems, įskaitant mažus vaikus. Remiantis 

mokslinio tyrimo, kurį atliko mokslinių tyrimų centras „Pew“ įgyvendindamas projektą „Internetas ir 

gyvenimas Amerikoje“, rezultatais, 2006 metai tapo lemiami, kai internetu kaip visuomenės 

gamtamokslinės informacijos šaltiniu buvo naudojamasi net daugiau nei transliuojamąja žiniasklaida. 

Gydytojams teko suprasti, kad dabar visuomenė daug dažniau ieško medicininės informacijos internetu, 

nei tiesiogiai kreipiasi į sveikatos priežiūros specialistą; kaip jau minėta, sunkiomis ligomis sergantys 

asmenys naudoja internetą siekdami nuolat gilinti žinias apie savo ligas. 

 

Mokslas kaip papildomas pranašumas 

Dar viena besiformuojanti mokslinių tyrimų sritis – su mokslu susiję pomėgiai. NASOS tinklo 

„Night Sky“ švietimo tyrėjui ir projektų vadovui Marniui Berendsenui atlikus tyrimą paaiškėjo, kad 

mėgėjų astronomijos klubų nariai, kurie nėra studijavę astronomijos aukštojo mokslo įstaigose, neretai 

turi daugiau bendrųjų astronomijos žinių nei bakalauro pakopos studentai, kurių pagrindinė specialybė yra 

astronomija. Iš kitų tyrimų duomenų taip pat matyti, kad mėgėjai, dažnai beveik neturintys formaliojo 

išsilavinimo, labai gerai ir nuodugniai išmano savo pomėgių dalyką. Tokie mėgėjai neretai palaiko 

profesinį ryšį su atitinkamos srities ekspertais ir kai kurie jų, tinkamu laiku atsidurdami tinkamoje vietoje, 

padeda daryti mokslinius atradimus. Pavyzdžiui, 2010 m. kovo 18 ir 19 d. astronomas mėgėjas Nickas 

Howesas dirbo prie savo kompiuterio Didžiojoje Britanijoje naudodamas Havajuose įrengtą nuotoliniu 

būdu valdomą „Faulkes Telescope Project“ priklausantį 2 metrų teleskopą. Jis įvedė kometos, kurią 

stebėjo, koordinates, sukalibravo savo fotoaparatą ir padarė šešias nuotraukas, kuriose matyti nuo 

kometos ledinio branduolio nuskriejantis objektas. Jam pavyko įamžinti kometos C2007 C3 irimą. 

Tarptautinė astronomijos sąjunga tai pavadino „dideliu astronominiu atradimu“.  

Tiriant kasdienį gamtamokslinio raštingumo ugdymą rasta ir kitų įdomių duomenų. Pavyzdžiui, 

Kanados gamtamokslinio švietimo tyrėjui Wolffui Michaeliui Rothui ir jo kolegoms atlikus kelis tyrimus 

paaiškėjo, kad aplinkosaugos aktyvistų grupės, siekiančios atgaivinti vietos upelį ir jo baseiną, nariai 

ėmėsi veiksmų ir išmoko pasinaudoti žiniomis, gautomis iš įvairių šaltinių, nė vienas iš kurių praktiškai 

nėra susijęs su mokykliniais ištekliais. Kitais panašiais tyrimais iš esmės patvirtinama, kad daug iš to, kas 

išmokstama mokykloje, faktiškai susiję su mokymusi mokyklai, o ne mokymusi visam gyvenimui. Iš 

vieno tyrimo rezultatų matyti, kad matematikos dalykų skaičius arba lygis mokykloje neturi aiškaus ryšio 

(arba visai neturi ryšio) su matematiniais gebėjimais kasdieniame gyvenime už švietimo įstaigų ribų. 

Atliekant dar vieną matematikos mokymosi tyrimą net tie asmenys, kurie mokykloje nepasižymėjo gerais 

matematikos rezultatais arba formaliai matematikos nesimokė, pademonstravo gebėjimą kasdieniame 
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gyvenime sėkmingai naudoti matematiką, pavyzdžiui, saldainių pardavėjai turguje ir pirkėjai, 

besirenkantys geromis kainomis parduodamas prekes. Paaiškėjo, kad sėkmingas laivo pareigūnų 

techninio ir mokslinio rengimo programos baigimas nėra susijęs su svarbiomis žiniomis, kurių reikia 

dirbant laive. Kaip W. M. Rothas ir jo kolegos pastebėjo tirdami vietos aplinkosaugos problemą 

sprendžiančius suaugusiuosius, „nebuvo daug aspektų, kurie būtų buvę panašūs į gamtamokslius dalykus 

mokykloje, ir mokantis gamtamokslinių dalykų mokykloje nebuvo įgyta daug žinių, kurios būtų 

parengusios tuos suaugusiuosius šiai ar kitoms panašioms probleminėms situacijoms gyvenime“.  

Nors neformaliojo ugdymo vaidmuo vis dar ginčijamas, niekas iš esmės neprieštarauja, kad 

užklasinė veikla skatina visuomenės domėjimąsi mokslu ir atitinkamą elgesį. Tačiau Robertui H. ir jo 

kolegoms neseniai atlikus tyrimą naudojant nacionalinio tęstinio švietimo srities tyrimo (NELS) 

duomenis paaiškėjo, kad galima šio vaidmens svarba yra daug didesnė, nei dauguma manė. Roberto 

H. tyrimo grupė nustatė, kad nuomonė apie gamtamokslių srities karjerą, besiformuojanti pirmiausia už 

mokyklos sienų ankstyvosios paauglystės laikotarpiu, yra svarbiausias veiksnys, lemiantis vaikų 

apsisprendimą ateityje siekti karjeros šioje srityje. Ištyrus 3 359 NELS dalyvių, kurie baigė aukštojo 

mokslo įstaigas, atsitiktinę imtį paaiškėjo, kad dvigubai daugiau tų, kurie būdami 13 metų norėjo siekti 

gamtamokslių srities karjeros, palyginti su tais, kurie turėjo kitokių lūkesčių dėl būsimo darbo, turi 

gyvosios gamtos mokslų laipsnį ir trigubai daugiau – fizikos mokslų ar inžinerijos laipsnį. Įdomu tai, kad 

matematikos pasiekimai mokykloje, kurie yra laikomi itin svarbiu veiksniu ir kuriems skiriama daug 

dėmesio itin daug lemiančioje testavimo sistemoje, nebuvo toks svarbus prognozuojamasis veiksnys kaip 

susidomėjimas atitinkama tema. 

Nepaisant alternatyvių aiškinimų, susijusių su geresniais JAV suaugusiųjų gamtamokslinio 

raštingumo rezultatais tarptautiniu lygmeniu, ir vis daugiau įrodymų, kad neformalusis ugdymas atlieka 

itin svarbų vaidmenį, dauguma vis dėlto mano, kad tai labiau malonumas nei būtinybė, labiau priedas prie 

rimto mokymosi klasėje. Daugeliu atvejų politikos ir finansavimo iniciatyvos vis dar yra orientuojamos į 

mokymosi mokykloje rezultatų gerinimą vadovaujantis retai kvestionuojama prielaida, kad mokymasis 

klasėje yra vienintelis būdas pasiekti norimų akademinių rezultatų. 

Tokie argumentai pirmiausia grindžiami lygybės aspektu. Juk mokymasis mokykloje visus 

padaro lygius; mokykloje socialiniai ekonominiai skirtumai išnyksta. Dėstant tą argumentą teigiama, kad 

jeigu visos mokyklos būtų panašios kokybės, būtų galima atsikratyti ankstesnių nelygybės problemų. 

Neseniai atliktas palankias ir nepalankias sąlygas turinčių Baltimorės vaikų skaitymo rezultatų atotrūkio 

tyrimas buvo skirtas būtent šiai problemai pabrėžti; tačiau rezultatai neatitiko lūkesčių. Iš šio svarbaus 

tęstinio tyrimo duomenų matyti, kad per pirmuosius penkerius mokyklinio lavinimo metus mažas pajamas 

turinčių Baltimorės miesto vaikų skaitymo rezultatų pagerėjimas mokykloje yra visiškai toks pat kaip 

pasiturinčių Baltimorės priemiesčiuose gyvenančių vaikų; faktiškai kai kuriais atvejais miesto vaikų 

rezultatų pagerėjimas yra didesnis nei priemiesčiuose daugiau dėl ekonominių ir socialinių pranašumų. 

Tačiau kiekvieną vasarą miesto vaikai labai atsilikdavo; priemiesčių vaikų rezultatai ir toliau gerėdavo, o 

miesto vaikų rezultatai likdavo tokie patys arba netgi prastėdavo. 

Autoriai padarė išvadą, kad tokį atotrūkį tarp nepalankias ir palankias sąlygas turinčių vaikų iš 

esmės lėmė tai, kas vyksta už mokyklos ribų. Įdomu tai, kad autoriai ir daug kitų su tyrimu susipažinusių 
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asmenų jo rezultatus laiko įrodymu, kad nepalankias sąlygas turintiems vaikams reikia daugiau laiko 

praleisti mokykloje! Žinoma, būtų galima tai alternatyviai aiškinti taip, kad tai, kas vyksta mokykloje, 

nėra pakankama visų vaikų ir suaugusiųjų lygybei užtikrinti. Jeigu, kaip ir teigiame, švietimo įstaigos 

nėra ta vieta, kur amerikiečiai įgyja daugelį turimų žinių, taip pat gamtos mokslų srityje, tai reiškia, kad 

tai, kas vyksta už mokyklos ribų, daro didelę įtaką mokymuisi. Užuot didinę mokykloje praleidžiamą 

laiką, galbūt turėtume sudaryti daugiau galimybių dalyvauti kokybiškoje popamokinėje veikloje 

nepalankias sąlygas turintiems vaikams. 

 

4 pav. JAV visuomenė turi daug neformaliojo gamtamokslio mokymosi galimybių ir jomis aktyviai naudojasi. Kaip paaiškinta pirmiau, 
su gamtamoksliais susijusios įstaigos deda nemažai pastangų ir galbūt tuo galima paaiškinti, kodėl nuviliantis JAV jaunuolių 

gamtamokslinių dalykų rezultatų atotrūkis, palyginti su pažangesniais jaunuoliais kitose šalyse, išnyksta, kai tie jaunuoliai suauga. 

 

Neakademinis mokslas 

Svarbaus vaidmens, kurį atlieka užsiėmimai už mokyklos ribų, darydami poveikį vaikų 

mokymuisi, patvirtinimo įrodymų kyla iš įvairių šaltinių. Pavyzdžiui, iš neseniai atliktos eksperimentinių 

ir pusiau eksperimentinių vertinimų rezultatų metaanalizės, susijusios su popamokinės veiklos 

programomis, matyti, jog tokios programos neturi būti akademinio pobūdžio, kad padarytų poveikį 

akademiniams rezultatams. Faktiškai, kadangi autoriai domėjosi į socialinį emocinį mokymąsi 

sutelktomis programomis, į tyrimą buvo įtrauktos ne vien tik akademinio pobūdžio popamokinės 

programos, bet tyrėjai vis tiek pastebėjo, kad vaikų pažymiai apskritai pagerėjo. Be to, Čikagos 

organizacijai „After-School Matters“ neseniai atlikus vertinimą paaiškėjo, kad programos, kurios nėra 

akivaizdžiai akademinio pobūdžio (kurių pagrindinis tikslas yra žinios apie profesiją ir vystymasis), 

padarė teigiamą poveikį keliems su mokykla susijusiems rezultatams, įskaitant mokyklos baigimo 
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rezultatus ir lankomumą. Kita vertus, iš Tarptautinio moksleivių vertinimo programos duomenų matyti, 

kad pagrindinis gerų testų rezultatų prognozavimo rodiklis yra dalyvavimas popamokinėje veikloje, kaip 

antai lankymasis gamtos mokslų muziejuose.  

Kaip aiškiai matyti iš pirmiau nurodytų Baltimorės ir kitų tyrimų, ne tik vasaros potyriai, bet ir 

visa kita popamokinė veikla labai prisideda prie asmens gamtamokslinio raštingumo; ankstyvosios 

vaikystės potyriai sudaro itin svarbų viso būsimo gamtos mokslų dalykų mokymosi pagrindą. Pirmiau 

minėtoje 2009 m. Nacionalinės mokslinių tyrimų tarybos ataskaitoje apie gamtamokslinių dalykų 

mokymąsi neformaliojoje aplinkoje nustatyta, kad neformalusis ugdymas ne tik skatina ilgalaikį vaiko 

domėjimąsi gamtamokslių temomis, bet ir gali gerokai pagerinti visuomenės grupių, kurių atstovų 

gamtamokslių srityje paprastai nėra daug, išmanymą apie gamtos mokslus. Ataskaitoje rekomenduojama: 

siekiant užtikrinti, kad savaiminis gamtamokslių mokymasis būtų svarbus bendruomenės vaikams ir 

jaunimui, programas ir užsiėmimus turėtų bendradarbiaudamos tarpusavyje rengti savaiminio mokymosi 

organizacijos, vietos švietimo įstaigos ir kiti bendruomenės subjektai, pvz., su gamtos mokslais susiję 

sektoriai ir įmonės. 

Mitch Kezar/Getty Images     Galen Rowell/Corbis 
5 pav. Neretai nepakankamai atsižvelgiama į tai, kad gamtamokslių dalykų savaiminio mokymosi galimybių esama visur. Informatyviai 
leisti laiką galima išėjus pasivaikščioti su paukščių stebėjimo vadovu arba tiriant hidrosferą viename iš puikių šalies akvariumų. Žinių 
trokštantys žmonės gali naršyti beribį internetą arba patogiai įsitaisyti su „iPad“ programėle The Elements, kuri yra puikiai sukurta, 
moksliškai patikima ir itin populiari (nuotrauka apačioje kairėje perspausdinta iš WebMD.com; nuotrauka apačioje dešinėje spausdinama 
leidus „Touch Press“). 

Panašias idėjas neseniai išsakė kelios organizacijos, kaip antai Nacionalinė 4-H taryba ir 

Amerikos jaunimo politikos forumas. Tačiau aiškiausiai ir labiausiai įtikinamai jos išdėstytos Harvardo 

šeimos tyrimų projekte, kuriame teigiama: 

Pagrindinė prielaida, kuria iš esmės grindžiama vykdoma švietimo politika ir praktika, yra tai, 

kad mokykla yra vienintelė vieta, kurioje vaikai mokosi. Ši prielaida yra klaidinga. Keturiasdešimt metų 

atliekant tyrimus sukaupta duomenų, iš kurių matyti, kad už mokyklos ribų atsiverčiančios „papildomo 
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mokymosi“ galimybės yra svarbiausi vaikų vystymąsi, mokymąsi ir akademinius pasiekimus 

prognozuojantys veiksniai. Iš mokslinių tyrimų taip pat matyti mažesnė tikimybė, kad ekonomines ir 

kitas nepalankias sąlygas turintys vaikai pasinaudos tokiomis galimybėmis dažniau nei palankesnes 

sąlygas turintys vaikai. Tokia nelygybė labai kenkia jų mokymuisi ir galimybėms sėkmingai mokytis 

mokykloje.  

Laimei, vis daugėja galimybių jaunimui ir šeimoms iš skurdžių ir nepakankamai remiamų 

bendruomenių dalyvauti su gamtamoksliais susijusioje užklasinėje veikloje, skatinamoje, pavyzdžiui, 

vykdant NSF savaiminio gamtamokslinio švietimo programą, pagal kurią investuojama į bendruomenės 

gamtamokslinio švietimo iniciatyvas. Remiantis Harvardo šeimos tyrimų projekto 2007 m. būsimo 

dalyvavimo popamokinėje veikloje rodiklių tyrimo rezultatais, dalyvavimo prieš mokyklą ir po mokyklos 

vykdomose programose lygiai padidėjo visų pajamų lygių šeimose, o labiausiai – tarp mažiausias 

pajamas turinčių jaunuolių. Manoma, jog tokią tendenciją lėmė tai, kad vykdant politiką vis daugiau 

dėmesio skiriama neformaliojo ugdymo naudai ir dosniai finansuojami XXI amžiaus bendruomenės 

mokymosi centrai, remiami pagal JAV švietimo departamento programą. Manoma, kad politikos 

formuotojai ir visuomenė turi toliau sutelkti dėmesį į lygybę siekdami užtikrinti, kad tokia tendencija 

išliktų.  

 

Rimtos pramogos 

Tačiau imant geriau suprasti galimą naudingą gamtamokslių mokymosi ryšį su popamokinei 

veiklai skiriamu laiku kyla pagunda perduoti tokias programas švietimo įstaigoms. Tai būtų didžiulė 

klaida. Neformalusis ugdymas turi tokią vertę būtent todėl, kad jis nepanašus į mokymąsi mokykloje. 

Svarbu, kad vaikai ir jaunimas jaustų, jog neformaliojo mokymosi veikla, paprastai vykdoma tipinėse 

popamokinės veiklos programose, yra asmeniškai jiems prasminga, įdomi ir, išdrįskime sakyti, linksma ir 

kad tai yra, kaip vadina pedagogas Davidas Alexanderis, „mokymasis kažkur tarp žaidimų ir akademinio 

mokslo“. Pasirenkamąjį gamtamokslių mokymąsi būtina įtraukti į vaikų gyvenimą, nes maži vaikai ypač 

mokosi žaisdami. Nustatyta, kad kai švietimo rezultatų siekiama pasitelkiant į žaidimą orientuotas 

priemones, kaip įprasta neformaliojo gamtos mokslo mokymosi aplinkoje, tai paskatina vaikus sąveikauti 

su kitais vaikais, suaugusiaisiais ir aplink esančiais objektais taip, kad būtų sėkmingai ugdomi jų 

gamtamoksliniai tiriamieji įgūdžiai. 

6 pav. Mėgstamiausias jaunų ir senų dalykas: degimo chemija. „Kai kalbuosi su savo kolegomis Nobelio premijos laureatais“, sako seras 
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Richard Roberts, 1993 m. fiziologijos ar medicinos Nobelio premijos laureatas, „daugiau nei pusė jų susidomėjo mokslu dėl fejerverkų“ 

(nuotraukos spausdinamos leidus Bryan Jackson ir „Zambelli Fireworks“). 

 

Jeigu užklasinės veiklos programos būtų tiesiog priemonė pailginti mokykloje praleidžiamą 

laiką, kai ilgiau taikomi tie patys pedagoginiai metodai, jos tikriausiai nebūtų sėkmingos, ypač ilgalaikėje 

perspektyvoje. Faktiškai tikėtina, kad jos padarys daugiau žalos, nei atneš naudos, nes sustiprins 

stereotipus, kad mokslas ir mokslininkai yra neįdomūs, nuobodūs ir „mokykliniai“. Mūsų skeptiškas 

požiūris ir nerimas susiję su tuo, kad vykstančios diskusijos apie popamokinės veiklos programų 

aprėpties išplėtimą ir kokybę, nors ir geranoriškos, beveik visada sutelkiamos į tai, kaip tokiomis 

programomis galima palaikyti vaikų ir jaunuolių akademinius pasiekimus, o ne tai, kaip jomis reikėtų 

palaikyti vaikus ir jaunus žmones gyvenime. 

Atrodo, galima daryti pagrįstą prielaidą, kad mokslo mokymasis už mokyklos ribų yra būtinas 

norint paremti mokslo mokymąsi visą gyvenimą ir sudaryti jam palankesnes sąlygas. Galėtume teigti, kad 

dabartinės mokslinio raštingumo padėties Amerikoje kitaip paaiškinti neįmanoma. Vienas iš svarbiausių 

aspektų, kuo JAV suaugusieji ir vaikai iki 12 metų skiriasi nuo bendraamžių kitose šalyse, yra jų 

galimybė savo noru mokytis mokslo ir pasinaudojimas ja. Palyginti su kitomis šalimis, JAV yra 

apdovanotos tokių galimybių gausa. Tuose pačiuose tyrimuose, kuriuose buvo įrodytas glaudus ryšys tarp 

suaugusiųjų mokslinio raštingumo ir mokyklinio lavinimo lygių, svarbus veiksnys buvo ir naudojimasis 

pasirenkamojo mokslo mokymosi galimybėmis, kaip matyti iš pirmiau aptarto Los Andželo tyrimo 

rezultatų. Kitaip tariant, šių išteklių panaudojimas galėtų būti pagrindinis arba bent jau labai svarbus 

priežastinis veiksnys, dėl kurio JAV suaugusiųjų rezultatai yra palyginti geri tarptautiniu lygmeniu 

vertinant mokslinį raštingumą ir susidomėjimą mokslu. 

Be to, paprasčiausias paaiškinimas, kodėl, kalbant apie TIMSS ir PISA testų rezultatus, 8 metų 

amerikiečių rezultatai yra geresni, palyginti su bendraamžiais kitose šalyse, yra tai, kad maži vaikai JAV 

turi daugiau pasirenkamojo mokslo mokymosi galimybių nei vaikai bet kurioje kitoje šalyje. Deja, nuo 12 

metų JAV vaikų naudojimasis tokiomis mokymosi galimybėmis drastiškai sumažėja. 
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7 pav. Šis vaikas žaisdamas išmoksta apie klausos fiziologiją, garso fiziką ir biologinio prisitaikymo mechaniką ir kartu turi galimybę 

apsimesti lape. 

 

Kaip jau daug kartų minėta, geriausias būsimos moksleivių sėkmės rodiklis yra šeimos 

gyvenimas. Vaiko ugdymo šeimoje kokybė yra daug svarbesnė nei socialiniai ekonominiai veiksniai, 

rasė, etninė kilmė arba mokymosi mokykloje kokybė. Vaikai, kuriems tėvai padeda mokytis namuose, 

pasiekia geresnius rezultatus nei vaikai, kurių tėvai to nedaro. Logiškas ir galbūt veiksmingesnis būdas, 

kaip tėvai gali padėti savo vaikams mokytis, neskaitant pagalbos ruošiant namų darbus, yra leidimas 

mokytis savaime. Tačiau, kaip aiškiai pabrėžiama pirmiau nurodytame Baltimorės tyrime, pasirenkamojo 

gamtamokslio mokymosi galimybės nėra nepriklausomos nuo pajamų ir geografinės vietos. 

Užginčydami prielaidą, kad amerikiečiai išmoksta gamtamokslinių dalykų pirmiausia 

mokykloje, nesiekiame sumenkinti mokyklinio lavinimo svarbos ir vertės; tiesiog suponuojame, kad tai, 

kas vyksta per likusius 95 proc. žmogaus gyvenimo, gali būti taip pat svarbu ir netgi galbūt svarbiau 

siekiant padidinti visuomenės gamtamokslinį raštingumą. Nors neraginame dėti mažiau pastangų 

tobulinant ir plėtojant gamtamokslinį švietimą mokykloje, primygtinai tvirtiname, kad atėjo laikas rimtai 

kelti klausimą, ar XXI amžiuje mokyklinis ugdymas ir toliau turėtų būti laikomas svarbiausiu ir 

veiksmingiausiu visuomenės susidomėjimo gamtamoksliais ir jų suvokimo skatinimo mechanizmu. Nėra 

pakankamai duomenų, kad būtų galima daryti pagrįstą išvadą, jog pasirenkamojo gamtos mokslo 

mokymosi galimybės padeda visuomenei geriau suprasti gamtamokslius nei mokymasis mokykloje, bet 

tokios išvados įrodymų vis daugėja. Žinoma, nėra pakankamai duomenų, kad būtų galima atmesti teiginį, 

jog pasirenkamasis mokymasis yra itin svarbus. Be jokios abejonės, daugiausia žinantys ir labiausiai 

moksliškai raštingi piliečiai yra žmonės, kurie visapusiškai išnaudoja mokslo mokymosi galimybes ir 

mokykloje, ir už jos ribų. Taigi siūlytume dėti daugiau pastangų siekiant įvertinti bendrą ir papildantįjį 

mokyklinio ir nemokyklinio gamtamokslių mokymosi poveikį. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu 

Ja
cq

u
es M

. C
h

en
et, „C

o
rb

is“
 

http://www.americanscientist.org/
mailto:perms@amsci.org
mailto:perms@amsci.org


www.americanscientist.org  © 2010 m. Mokslinių tyrimų draugija „Sigma Xi“.   2010 m. lapkričio–gruodžio mėn. 

  

Dauginti leidžiama tik turint leidimą. Kreiptis adresu perms@amsci.org. 

Nuorodas žr. šiame American Scientist Online žurnalo numeryje: 

http://www.americanscientist.org/ issues/id.87/past.aspx 

mokyklinei gamtamokslinio švietimo veiklai skiriama gerokai daugiau išteklių nei pasirenkamojo 

mokymosi galimybėms, net nedidelis šio santykio pokytis galėtų padaryti didelį skirtumą. Iš duomenų 

matyti, kad tai būtų išmintinga investicija. 
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