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KAIP VISUOMENĖ (IŠ)NAUDOJA GYVŪNUS 

3RS MOKYMOSI SCENARIJUS 

Autoriai 

Ismailas Ali Gago ir Jonathanas Gonzálezas Viñasas 

Santrauka 

Įgyvendindami šį mokymosi scenarijų, mokiniai susipažins, kaip gyvūnai (iš)naudojami 

įvairiose visuomenėse. Pavyzdžiui, aptarsite gyvūnų naudojimą maisto ir drabužių pramonėje, 

religinėse ir kultūrinėse tradicijose, pramogoms, gyvūnų terapijai ir kt. Šio kurso tikslas – 

praturtinti mokinių žinias ir paskatinti mokinius pritaikyti įvairius mokymosi įgūdžius. 

Pagrindiniai elementai 

Pagrindiniai 
elementai 

Pasiūlymai 

Mokomasis 
dalykas 

Biologija, matematika, mokslo kultūra, etika, aplinkotyra 

Tema Gyvūnų gerovė – gyvūnai visuomenėje  

Mokinių amžius 15–17 metų 

Pasiruošimo 
trukmė 

Mokymosi scenarijaus kūrėjų vertinimu, pamokoms pasiruošti 
mokytojams prireiktų 2 savaičių. 

Mokymo trukmė Šiam mokymosi scenarijui klasėje įgyvendinti numatyti penki 
užsiėmimai po 55 minutes. Vykdant scenarijų galima taikyti 
projektais grįsto mokymosi metodiką.  

Priemonės 
internete 

• Google dokumentai (https://www.google.com/docs/about/) 

• Virtualios klasės  

• Moodle (https://moodle.org/) 

• Virtualios debesijos (Google Drive, OneDrive, ownCloud)  

• Padlet 

• Skaičiuoklės 

• Tekstų rengyklės 

• Skaitmeninio turinio kūrimo priemonės (eXelearning: 
https://exelearning.net/en/) 

• Pristatymų rengimo priemonės 

Priemonės ne 
internete 

Nešiojamieji kompiuteriai, mobilieji telefonai, planšetės, projektorius 

Naudojami ištekliai Viena pagrindinių šios pamokos dalių yra supažindinti mokinius su 
apklausų metodais. Todėl apklausai apie gyvūnų naudojimo būdus 
vykdyti mokytojai gali pasinaudoti internetinėmis priemonėmis ir 
formomis. Keletas tokių priemonių pavyzdžių: 

• Google Forms: https://www.google.com/forms/about/  

• EUSurvey: https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome  

https://www.google.com/docs/about/
https://moodle.org/
https://exelearning.net/en/
https://www.google.com/forms/about/
https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome
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Pagrindiniai 
elementai 

Pasiūlymai 

• Survey Monkey: https://www.surveymonkey.com/  

Vykdydami apklausą mokytojai gali pasinaudoti 1 priede pateiktais 
klausimais. 

Kiti ištekliai: 

Europos maisto saugos tarnyba 

https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2 

ES vartotojų žvejybos ir akvakultūros produktų vartojimo 
įpročiai 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-
0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1 (.pdf dokumentas internete) 

Maisto sauga ES 

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publication
s/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf 
(.pdf dokumentas internete) 

Studentų požiūris į gyvūnų gerovę ir teises Europoje ir Azijoje 

https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Att
itudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia 

ES piliečių požiūris į gyvūnų gerovę 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096 

Europiečių požiūris į gyvūnų gerovę 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-
ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en 

2015 m. augintinių ataskaita 

http://petreport.petsathome.com/  

Tvari medžioklė ir „Natura 2000“ 

https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/
hunting.pdf  

Kūrybinio mąstymo vertinimo lentelė (žr. „Google Drive“ nuorodą) 

https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMU
AyCTM6491YYGw 

 

 

Licencijos 

© Europos Sąjunga, 2020 

 Priskyrimas CC BY 4.0 

https://www.surveymonkey.com/
https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en
http://petreport.petsathome.com/
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
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Komisijos pakartotinio naudojimo politika įgyvendinama vadovaujantis 2011 m. gruodžio 12 d. 

Komisijos sprendimu 2011/833/ES dėl pakartotinio Komisijos dokumentų naudojimo (OL L 

330, 2011-12-14, p. 39 – https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj). 

Jei nenustatyta kitaip, šį dokumentą leidžiama pakartotinai naudoti pagal Creative Commons 

tarptautinę priskyrimo licenciją 4.0 (CC BY 4.0) 

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Tai reiškia, kad leidžiama leidinį pakartotinai 

naudoti, jeigu autorystė yra tinkamai nurodoma, o bet kokie pakeitimai įvardijami. 

Norint panaudoti ar dauginti ES nepriklausančius elementus, gali reikėti kreiptis leidimo 

tiesiogiai iš atitinkamų teisių savininkų. 

Pamokos tikslai 

• Nustatyti, kaip mūsų visuomenėje naudojami gyvūnai. 

• Surinkti įvairias mokinių nuomones. 

• Lavinti kritinį mąstymą šia tema. 

Tendencijos 

• Projektais grįstas mokymasis 

• Mokymasis bendradarbiaujant 

• Atvirkščia pamoka 

• STEM mokymasis 

• Švietimas lauke 

• Mobilusis mokymasis 

• Atviras mokymasis 

• „Atsinešk savo įrenginį“ 

• Mokymasis naudojant socialinius tinklus 

• Įvairios mokymosi medžiagos taikymas 

• Tarpusavio mokymasis 

XXI a. įgūdžiai 

• Kūrybiškumas ir inovatyvumas 

• Kritinis mąstymas ir problemų sprendimas 

• Komunikacija 

• Bendradarbiavimas 

• IRT (informacinių ir ryšių technologijų) raštingumas 

• Socialiniai ir tarpkultūriniai įgūdžiai 

Pamokų planas 

Veikla Eiga Trukmė 

Apklausa Mokytojai pristato ir išaiškina apklausos tikslą. 

Galima naudotis 1 priede pateiktais klausimais ir arba 
parengti apklausą internetu, naudojantis EUSurvey, Google 
Forms ar bet kuria kita priemone, arba ją atspausdinti ir 
padalyti. 

Mokytojai gali nukopijuoti šioje formoje pateiktus klausimus 
(taip pat prisegti kaip 1 priedas): 

55 min. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Veikla Eiga Trukmė 

https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS
0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit 

Rezultatai ir 
pasiskirstymas 
grupėmis 

Atlikę apklausą, mokytojai pristato rezultatus ir paaiškina 
tolesnėse veiklose galimus skirtingus vaidmenis ir 
pagrindines grupinio darbo sritis. Bus aptariamos šios temos: 
gyvūnai kaip augintiniai, gyvūnų naudojimas pramogoms, 
maistui, ieškant aplinkosaugos sprendimų ir religinėse, 
kultūrinėse tradicijose (15 min.). 

Mokiniai paskirstomi į grupes po 4–5 mokinius (priklauso nuo 
bendro mokinių skaičiaus) ir kiekvienas jų gauna tam tikrą 
užduotį. 

Skirtingos užduotys (vaidmenys) yra tokios: 

• Mokymosi dienoraštininkas: mokinys, atsakingas už 
užrašus, nuotraukas ar vaizdo įrašus ir veiklos fiksavimą 
(„Google“ dokumentuose, tekstų rengyklėje arba 
tinklaraštyje); jis taip pat atstovauja grupei. Likus 5–10 
min. iki pamokos pabaigos, jis turėtų apklausti savo 
klasiokus:  

o ką veikei? 

o kokiomis priemonėmis naudojaisi? 

o su kokiais sunkumais susidūrei? 

o kiek laiko užtrukai? 

• Pranešėjas: mokinys, atsakingas už galutinį grupės 
pristatymą. Visi grupės nariai turi prisidėti, o pranešėjas 
surenka visą medžiagą ir parengia galutinę prezentaciją. 

• Tyrėjas: mokinys, atsakingas už informacijos šaltinius, 
licencijas ir autorių teises. 

• Kartografas: mokinys žemėlapyje (nesvarbu, 
popieriniame ar skaitmeniniame, jei tik galima klijuoti 
etiketes ar žymėti vietą) žymi vietas, kur rasta informacija, 
susiedamas žemėlapį su pamokoje panaudotais 
ištekliais. 

Mokiniai nusprendžia, kaip pasiskirstyti užduotis, ir pasidalija 
tiriamąjį darbą (10 min.). 

Pabaigę mokiniai pradeda tyrimą (85 min.). 

110 min. 

Grupinė 
užduotis 

 

Baigę tyrimą paskirta tema, parengę mokymosi dienoraštį 
(15 min.) ir padiskutavę (15 min.), toliau mokiniai ruošia 
pristatymą ir žemėlapį, kurį rodys visai klasei (25 min.). 

55 min. 

Bendras 
darbas klasėje 

Skirtingos grupės pristato savo temas ir išvadas viena kitai 
(15 min.). 

Visa klasė diskutuoja atskirų grupių temomis; mokiniai 
padaro išvadas, kurias vėliau viešins (20 min.). 

Tą pačią užduotį (atsakomybę) gavę skirtingų grupių nariai 
sugrupuojami kartu parengti bendrą mokymosi dienoraštį, 
pristatymą, žemėlapį ir užtikrinti, kad nurodomi šaltiniai ir 
laikomasi autorių teisių. (10 min.). 

55 min. 

https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
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Veikla Eiga Trukmė 

Mokiniai užpildo apklausą dar kartą ir palygina rezultatus su 
pirmąja (10 min.). 

Vertinimas 

Toliau lentelėje pateikiame pavyzdį, kokiomis gairėmis mokytojai gali vadovautis vertindami 

mokinius. 

Informacijos 
kokybė 

Nėra atsakymo 
(0 taškų) 

Informacija mažai 
ar visai nesusijusi 
su klausimais 
(1 taškas) 

Atsakyta į 
pagrindinius 
klausimus, bet 
nepateikta 
detalių ir (arba) 
pavyzdžių  
(2 taškai) 

Atsakyta į 
pagrindinius 
klausimus ir 
pateikta 1–2 
antrinės 
idėjos ir (arba) 
pavyzdžiai 
(4 taškai) 

Informacija 
aiškiai 
susijusi su 
pagrindine 
tema, 
pateikta 
keletas 
antrinių idėjų 
ir (arba) 
pavyzdžių  
(6 taškai) 

Informacijos 
kiekis 

Nėra atsakymo 
(0 taškų) 

Neaptarta viena 
ar daugiau temų 
(1 taškas) 

Aptartos visos 
temos ir atsakyta 
į daugumą 
klausimų vienu 
sakiniu 
(2 taškai) 

Aptartos visos 
temos ir 
atsakyta į 
daugumą 
klausimų bent 
dviem 
sakiniais 
(4 taškai) 

Aptartos 
visos temos 
ir atsakyta į 
visus 
klausimus 
bent dviem 
sakiniais 
(6 taškai) 

Redagavimas Nėra atsakymo 
(0 taškų) 

Daug gramatikos, 
rašybos ar 
skyrybos klaidų 
(1 taškas) 

Kelios 
gramatikos, 
rašybos ar 
skyrybos klaidos 
(2 taškai) 

Beveik jokių 
gramatikos, 
rašybos ar 
skyrybos 
klaidų 
(3 taškai) 

Nėra jokių 
gramatikos, 
rašybos ar 
skyrybos 
klaidų 
(4 taškai) 

Kalba Mišinys 
(0 taškų) 

Gimtoji kalba 
(2 taškai) 

Anglų kalba 
(4 taškai) 

  
 

Mokinių ir mokytojų grįžtamasis ryšys, gautas įgyvendinus mokymosi scenarijų per 
bandomąjį projekto etapą 

Mokinių atsiliepimai 

• Šis mokymosi scenarijus buvo sudėtingesnis jaunesniems nei 14 m. mokiniams ir ne 

toks sudėtingas 9–12 klasių mokiniams, nors vis tiek nelengvas.  

• Geriau supažindinti mokinius, kodėl klasėje rengiama apklausa, ir tik tada kurti 

apklausą. 

Mokytojo pastabos 

• Mokymosi scenarijui apimant įvairias diskusijų temas ir užduotis ir esant galimybei jį 

įgyvendinti taikant projektinio mokymosi metodiką, mokytojai gali pasirinkti, ar visus 

užsiėmimus rengti iš eilės per vieną savaitę, ar kiekvienai veiklai skirti konkretų laiką 

per pusmetį. Pavyzdžiui, pirmą užsiėmimą galima skirti apklausai ir jos panaudojimo 

būdams, taip pat išbandyti įvairias priemones. Paskui mokytojai gali supažindinti 

mokinius su įvairiomis temomis (gyvūnai visuomenėje, kultūroje, pramogų sektoriuje) 

ir improvizuoti, pritaikydami turinį ir užduotis (pavyzdžiui, susitelkti į etiką ir tada skirti 

užduotį apie medžioklės etiką ir naujausius su tuo susijusius teisės aktus). 
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• Atkreipkite dėmesį į tai, kad mokymosi scenarijaus medžiaga gali būti intensyvi. 

Mokytojams patartina ją pritaikyti pagal mokinių amžių ir turimas žinias. 

• Taip pat atsižvelkite į tai, kad mokymosi scenarijaus temos gali klasėje įžiebti įdomias, 

bet karštas diskusijas. Kiekvienai veiklai, taip pat ir debatams, paskirkite konkretų laiką, 

kad pavyktų scenarijų prasmingai iki galo įgyvendinti. 

• Šį mokymosi scenarijų galima įgyvendinti tarpdalykiškai, pavyzdžiui, biologijos, 

anatomijos, etikos, filosofijos ir aplinkotyros pamokose. 

• Mokytojams primygtinai patariama paruošti klausimus visomis aptartomis temomis 

(medžiaga pateikiama 2 priede). 

• Mokytojai gali aktyviai ieškoti ir pristatyti daugiau išteklių šia tema patys (pvz., 

UNESCO Gyvūnų teisių deklaraciją: http://www.esdaw.eu/unesco.html). 

Apie 3Rs projektą 

Šis mokymosi scenarijus parengtas kaip 3Rs projekto dalis. 3Rs projektas kuria mokymosi 

veiklas, kurių tikslas – supažindinti 5–12 klasių mokinius su trimis principais: gyvūnų 

naudojimo moksle pakeitimu (replacement), mažinimu (reduction) ir sąlygų gerinimu 

(refinement). Mokiniai lavina kritinį mąstymą ir mokslinio raštingumo įgūdžius, tyrinėdami, 

pavyzdžiui, mokslo etiką, tai, kaip Europos Sąjunga saugo laboratorinių gyvūnų gerovę ir 

kokios aukštųjų technologijų priemonės gali gyvūnus pakeisti. Mokytojai gali gauti mokymosi 

užduotis atviruose masinio nuotolinio mokymo kursuose (MOOC), kuriuos organizuoja 

Europos mokyklų tinklo akademija. 

3Rs projektas finansuojamas Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro lėšomis pagal 

Europos Parlamento bandomąjį projektą. Šį dokumentą parengė Europos mokyklų tinklas (34 

Europos švietimo ministerijas jungiantis tinklas, siekiantis skatinti inovacijas mokyme(si)), 

bendradarbiaudamas su ECORYS (tarptautine tyrimų, konsultacijų ir valdymo paslaugų 

bendrove) ir SYRCLE (Sistemingos laboratorinių bandymų su gyvūnais peržiūros centras).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esdaw.eu/unesco.html
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:3Rs+AnimalsInScience+2020/about
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1 priedas  

Apklausa apie skirtingas gyvūnų (iš)naudojimo sritis visuomenėje. Galite pritaikyti klausimus 
ir atsakymų variantus pagal tai, kaip organizuojate apklausą.  

 

Bendroji informacija 

*Įrašyk savo vardą ir pavardę 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Įrašyk savo amžių 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Tavo mokykla (jei reikia) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Tavo ugdymo pakopa (jei reikia; galima pakeisti klase) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kita (patikslinti) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………..…………

………………………………….................................................................................................... 

 

Apie augintinius 

*Ar turi kokių nors augintinių? 

  Taip 

  Ne 

 

Kokių augintinių turi? 

  Šunys 

  Katės 

  Paukščiai 

  Arkliai 

  Maži gyvūnėliai 

  Žuvytės 



 
 
 

8 
 

  Kita 

 

Jei pasirinkai „Kita“, įrašyk, koks tai augintinis: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Kaip manai, ar mes sužmoginame augintinius? 

 Taip 

 Ne 

 

*Kaip manai, ar augintinių turintys žmonės didina pavojų pernešti infekcines ligas? 

 Taip 

 Ne 

 Nežinau 

 

*Kaip augintiniai gali pagerinti tavo elgseną? 

 Lavina atsakomybę  

 Pagerina pažymius 

 Lavina emocinį intelektą  

 Pagerina socialinius įgūdžius 

 Pagerina sporto įgūdžius  

 Nieko negerina  

 Nežinau 

 

*Ar žinai kokį nors projektą, kur gyvūnai naudojami padėti neįgaliesiems? 

 Taip 

 Ne 

 Nesu tikra(s) 

 

Jei atsakei „Taip“, glaustai aprašyk jį: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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…….……………………………………………………………………………………………………..

..…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Gyvūnai ir pramogos 

*Ar sutinki, kad gyvūnai būtų naudojami pramogoms? 

 Taip 

 Ne 

 Nesu tikra(s) 

 

*Kaip manai, ar pramogoms naudojami gyvūnai kenčia? 

 Taip 

 Ne 

 Nesu tikra(s) 

 

*Ar dabartiniai zoologijos sodai yra geras būdas apsaugoti arba tyrinėti gyvūnus? 

 Taip 

 Ne 

 Kita 

 

Jei pasirinkai „Kita“, pakomentuok: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

*Ar medžioklė – sportas? 

 Taip 

 Ne 

 

*Ar medžioklė reikalinga? 

 Taip 

 Ne 
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Jei atsakei „Taip“, paaiškink, kodėl: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Kaip manai, ar gyvūnai cirke kenčia? 

 Taip, visada 

 Taip, bet tik laukiniai gyvūnai, tokie kaip liūtai arba drambliai 

 Ne, bet kartais jie laikomi blogomis sąlygomis 

 Ne 

 

*Kaip manai, ar zoologijos sodai ir akvariumai reikalingi, o galbūt juos galėtų pakeisti 

virtualios technologijos? 

 Reikalingi, virtualios technologijos ne tas pats 

 Reikalingi, bet tik laukinėms rūšims, kurioms iškilusi didelė grėsmė, apsaugoti arba 

gyvūnams gelbėti nuo brakonieriavimo 

 Turint dabartines technologijas nereikalingi 

 

*Ar žinai kokių nors populiarių festivalių ar vietinių švenčių, kur tradiciškai būtų 

įtraukiami gyvūnai? 

 Taip 

 Ne 

 

Jei atsakei „Taip“, glaustai papasakok: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

*Kaip manai, ar kai kurios gyvūnų rūšys išgyvena dėl to, kad yra naudojamos žmonių 

veikloje? 
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 Taip 

 Ne 

 

Gyvūnai ir aplinka 

*Ar gyvūnai gali pakeisti mūsų aplinką? 

 Taip 

 Ne 

 

*Ar perdėtas ūkinių gyvūnų naudojimas gali prisidėti prie klimato kaitos? 

 Taip 

 Ne 

 Nežinau 

 

*Parašyk, kodėl: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

*Ar žinai kokį nors dabar naudojamą gyvūninės kilmės energijos išteklių? 

 Taip 

 Ne 

 

Gyvūnai ir religija 

*Ar žinai kokių nors religinių tradicijų, kuriose įtraukiami gyvūnai? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………...................................................................................................................... 

 

Jei taip, aprašyk: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

Gyvūnai maistui 

*Ar reikia valgyti gyvūnus? 

 Taip 

 Ne 

 

*Ar žmonės maistui naudoja per daug gyvūnų? 

 Taip 

 Ne 

 Nežinau 

 

*Ar žmonės augina daugiau ūkinių gyvūnų, nei reikia? 

 Taip 

 Ne 

 Nesu tikra(s) 

 

Ačiū už atsakymus! 

 

 

 

 

Vertimą atliko „Scientix“, finansuojamas Europos Sąjungos H2020 mokslinių tyrimų ir inovacijų 

programos – „Scientix 4“ projekto (dotacijos sutartis Nr. 101000063) lėšomis; projektą 

koordinuoja Europos mokyklų tinklas (EUN). Už šio dokumento turinį atsako tik jo rengėjas; 

turinys neatspindi Europos Komisijos (EK) nuomonės ir ji neatsako už jokį dokumente 

pateiktos informacijos panaudojimą. 

 


