
 

 

Gamtos mokslai  

Ilgalaikis pamokų planas 
 

     Mentorė Lauryna Soblytė, UCL 
 

Tikslas: supažindinti moksleivį, besidomiantį gamtos mokslais (ypač chemija), su 
potencialiomis studijų ir profesinėmis kryptimis (chemija, genetika, farmakologija) 
 
Darbo trukmė: 3 mėn. Viena individuali konsultacija per savaitę su mentore. Moksleiviui 
kiekvienos pamokos pabaigoje taip pat skiriami namų darbai, analizės įgūdžius. Naudojama 
interaktyvi mokymo medžiaga.  
 
  

1.     Organinė chemija: junginių aktyvumo principai 
a.     Alkanai: paprasčiausi organiniai junginiai 
b.     Kaip alkanų struktūra įgalina antibiotikų poveikį? 
c.      Alkenai, dvigubi ryšiai ir elektronų tankis 
d.     Reakcijų mechanizmų braižyba 

  

2.     Neorganinė chemija: MO teorija 
a.     Kaip aprašyti atomą viena funkcija? 
b.     Molekulinių orbitalių teorija  
c.      Orbitalių diagramos – detalesnis cheminių ryšių suvokimas 

  

3.     Fizikinė chemija: dalelių modeliai 
a.     Atominių modelių evoliucija 
b.     Šviesa – banga ar dalelė? 
c.      Šriodingerio lygties dešifravimas 

  

4.     Biochemija: aminorūgštys 
a.     Aminorūgščių struktūra, jos tipai 
b.     Kaip aminorūgšties krūvis priklauso nuo pH? 
c.      Transaminacijos/deaminacijos reakcijos 

  

5.     Biochemija: energijos gamyba 
a.     Glikolizė – unikalus procesas 
b.     Kaip iš gliukozės išgaunama energija? 
c.      Kaip gliukozės eikvojimas kinta su organizmo būkle? 

  

6.     Genetika: DNR 
a.     Nukleotidai – mažiausios statybinės detalės 
b.     Nuo DNR grandinės iki chromosomos – DNR „pakavimas“ 
c.      Replikacijos procesai 
d.     Genetinio kodo klaidos – kaip jos taisomos? 
e.     CRISPR – už ką Nobelio premija? 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
7.     Farmakologija, medicina: nervinės sistemos fiziologija  

a.     Centrinė bei autonominė nervų sistemos 
b.     Kaip perduodami nerviniai signalai? 
c.      Pagrindiniai receptorių tipai ANS 
d.     Signaliniai mechanizmai: kodėl receptoriai yra pagrindiniai vaistų taikiniai? 

  

8.     Farmakologija, medicina: vietiniai anestetikai 
a.     Artimesnis žvilgsnis į nervinių signalų transdukciją 
b.     Kuo skiriasi centriniai ir vietiniai anestetikai? 
c.      Vietinių anestetikų veikimo principai 
d.     Į ką atsižvelgiama kuriant vaistus? 

  

9.     Cheminės bei biologinės laboratorijos 
a.     Kuo skiriasi eksperimentinės procedūros? 
b.     Medžiagų sintetinimas 
c.      Fizikiniai savybių tyrimai 
d.     Kompiuterinės laboratorijos 
e.     Biologiniai tyrimai 

  

10.  Statistika gamtos moksluose 
a.     Kaip nustatomas mokslinio tyrimo reikšmingumas? 
b.     Pagrindiniai statistinės analizės metodai 
c.      Kaip įrodyti, jog globalinis atšilimas išties vyksta? 
d.     Santykinė rizika – kaip matuojamas vaisto/terapijos efektyvumas?  

  


