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Šis projektas remiamas Europos Komisijos, bet 
leidinio turinys atspindi tik leidinio autorių požiūrį ir 
Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį 
šiame leidinyje skelbiamos informacijos panaudojimą. 



KONTEKSTAS
Projektu „Geoetikos mokymo rezultatai ir sąmoningumo 
ugdymas“ (angl. GOAL - Geoethics Outcomes and Aware-
ness Learning) siekiama ištirti naujai atsirandančią 
geoetikos mokslo sritį ir įgalinti žinių ir gerosios praktikos 
sklaidą pasitelkiant inovatyvų ir kūrybišką požiūrį. 

Projektas į bendras veiklas įtraukia įvairių sričių – geologi-
jos mokslų, geologijos paveldo, geologijos rizikų, aplinko-
saugos mokslų, geoetikos ir informacinių komunikacinių 
technologijų ugdymo –  tyrėjus ir praktikus.

Projektas paremtas kontekstinio švietimo požiūriu, grįstu 
įvairiomis metodologijomis ir strategijomis siekiant sukurti 
bendrus švietimo išteklius. 

TIKSLAS
Projektu siekiama šių tikslų:

• Pristatyti geoetiką kaip naują geologijos mokslų sritį, 
stipriai susijusią su tvaraus vystymosi ugdymo 

direktyvomis ir tvaraus vystymosi uždaviniais;

• Diegti supratimą apie gyvybės ir įvairovės išsaugojimą 

Žemėje;

• Skatinti etinį požiūrį į Žemę; 

• Skatinti tikslines grupes prisiimti atsakomybę už 

žmonijos egzistavimą Žemėje. 

TIKSLINĖS GRUPĖS 
Šio projekto pagrindinę tikslinę grupę sudaro projekto 
institucijų dalyviai bei galutinių rezultatų naudos gavėjai, 
vartotojai, daugiausia aukštųjų mokyklų studentai, dėstyto-
jai ir tyrėjai. 

Antrinę tikslinę grupę sudaro srities praktikai, pvz., 
geologinio paveldo vietovių gidai ir bendrojo lavinimo 
mokyklų mokytojai.

LAUKIAMI REZULTATAI
Laukiami GOAL projekto rezultatai:

• Geoetikos kursas, įtrauktas į aukštojo mokslo mokymo 

programas arba dėstomas kaip atskiras modulis įvairiose 

aukštojo mokslo mokymo programose;

• Įvairiomis metodologijomis paremti ir su kurso progra-
ma suderinti švietimo ištekliai, skirti skatinti sąmoning-
umą etikos ir socialinės atsakomybės klausimais 
geologijos moksluose, švietime, tyrimuose, praktinėje 
veikloje ir komunikacijoje taip stiprinant studentų žinių, 
įgūdžių ir kompetencijų kokybę ir aktualumą;

• Platforma, skirta projekto metu sukurtiems rezultatams 

dalintis ir skleisti. 
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