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2019 lapkritisPatvirtintos Bendrųjų programų 
atnaujinimo gairės

2021 liepa
Pakoreguoti pradinio ir 

pagrindinio ugdymo 
ir parengti pirmieji vidurinio ugdymo 

bendrųjų programų projektai

2022 
liepa Patvirtintos atnaujintos 

bendrosios programos

2020 
lapkritis

Parengti pradiniai
pradinio ir pagrindinio 

ugdymo bendrųjų 
programų projektai

Nuo 2021 spalio
Atnaujintų bendrųjų programų 
elementų išbandymas mokyklose

Nuo 2023 
rugsėjo

Etapiškai pradedamos įgyvendinti atnaujintos 
bendrosios programos

2021 kovas
Pakoreguoti pradinio ir pagrindinio 
ugdymo bendrųjų programų projektai



Kokie elementai keitėsi ?
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MUS SUPANTI APLINKA
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Kodėl 
atnaujinamas 
ugdymo 
turinys?
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Kuo remtasi atnaujinant ugdymo turinį?
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● Bendrųjų programų atnaujinimo gairės (2019)

● Bendrųjų programų atnaujinimo vadovas (2021)

● Kompetencijų ir vaiko raidos aprašai (2020)

Dermė su kitų dalykų bendrosiomis programomis

• 2008 metų programos

• Užsienio šalių BP (Kanada, Australija, Suomija...)

• Rengėjų ugdymo praktika 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e3e9269009e511ea9d279ea27696ab7b
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/10/BP-rengimo-vadovas-2021-09-30_red.pdf
https://www.mokykla2030.lt/kompetenciju-raidos-apraso-rengeju-medziaga/


BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PATEIKIMAS

https://www.emokykla.lt/bendrasis/prototipas/bendrosios-programos


BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PATEIKIMAS (1)



STRUKTŪRA (1)
I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 
II SKYRIUS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
II SKYRIUS KOMPETENCIJŲ UGDYMAS
IV SKYRIUS PASIEKIMŲ SRITYS IR PASIEKIMAI 

Pasiekimų sritis

Pasiekimai



STRUKTŪRA (2)



STRUKTŪRA (3)
V SKYRIUS MOKYMO(SI) TURINYS



STRUKTŪRA (4)
VI SKYRIUS MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS
VII SKYRIUS MOKINIŲ PASIEKIMŲ LYGIŲ POŽYMIAI PAGAL PASIEKIMŲ SRITIS 



Įgyvendinimo 
rekomendacijos

Metodiniai patarimai mokytojams
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STRUKTŪRA
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Kompetencijos

Ugdymo turinio patarimai
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Visuomenės 
pažinimas ir 

komunikavima
s (A)

Orientavimasis 
istoriniame laike, 

geografinėje erdvėje ir 
rinkoje ( sritis B).

Tyrinėjimas ir 
interpretavima

s (sritis C)
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Kompetencijos ir pasiekimų sritys

Pažinimo 
kompetencija
Socialinė, 
emocinė ir 
sveikos 
gyvensenos 
kompetencija
Kūrybiškumo 
kompetencija

Pilietiškumo 
kompetencija

Kultūrinė 
kompetencija

Komunikavimo 
kompetencija

Skaitmeninė 
kompetencija



KUO SVARBUS HOLISTINIS UGDYMAS?

17Nuotrauka iš interneto



Pažinimo kompetencija

Sandai:
● Dalyko žinios ir gebėjimai 
● Kritinis mąstymas
● Problemų sprendimas 
● Mokėjimas mokytis 
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Preliminarus užduoties pavyzdys

19Pagal TIMSS tyrimo užduotis



Sandai:
● Savimonė ir savitvardos įgūdžiai
● Empatiškumas, socialinis 

sąmoningumas ir teigiamų 
tarpusavio santykių kūrimas 

● Atsakingas sprendimų 
priėmimas ir elgesys įvertinant 
pasekmes. 

● Rūpinimasis sveikata.  
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Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija



Preliminarus užduoties pavyzdys
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Pilietiškumo kompetencija

Sandai:
● Pilietinis tapatumas ir pilietinė 

galia
● Gyvenimas bendruomenėje 

kuriant demokratišką visuomenę
● Pagarba žmogaus teisėms ir 

laisvėms
● Valstybės kūrimas ir 

valstybingumo stiprinimas 
tarptautinėje bendruomenėje

22



Preliminarus užduoties pavyzdys

23Pagal TIMSS tyrimo užduotis



Kūrybiškumo kompetencija

Sandai:
● Tyrinėjimas
● Generavimas
● Kūrimas
● Vertinimas ir refleksija
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Kai ugdomos kelios skirtingos 
kompetencijos

Pagal „Vaivorykštė“ atnaujintą ugdymo turinio projektą 



Kultūrinė kompetencija

Sandai:
● Kultūrinis išprusimas
● Kultūrinė raiška
● Kultūrinis sąmoningumas
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Sando Rūpinimasis sveikata raiška: 

Vertina sveikatą, kaip vieną iš esminių 

vertybių, lemiančių asmens ir 

visuomenės gerovę bei gyvenimo 

kokybę. 

Sando Kultūrinis sąmoningumas raiška

Suvokia, paaiškina ir pagrindžia, kodėl ir kaip 

kultūra yra esminis asmens pasaulėvaizdį ir 

tapatybę konstruojantis komponentas. 

<...>

Supranta, kad kultūra nėra vienalytė, o 

rinkinys kintančių reiškinių bei subkultūrų, 

kurių sąveika yra susiklosčiusi istoriškai.

Preliminarus užduoties pavyzdys

Pagal „Vaivorykštė“ atnaujintą ugdymo turinio projektą 



Komunikavimo kompetencija

Sandai:
● Pranešimo kūrimas 
● Pranešimo perteikimas ir komunikacinė 

sąveika 
● Pranešimo analizė ir interpretavimas
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Kai ugdomos kelios skirtingos 
kompetencijos

29
Pagal „Vaivorykštė“ atnaujintą ugdymo turinio projektą 



Skaitmeninė kompetencija
Sandai

● Skaitmeninis turinys
● Skaitmeninis komunikavimas
● Skaitmeninė sauga
● Problemų sprendimas 

30



Preliminarus užduoties pavyzdys

31Pagal „Vaivorykštė“ atnaujintą ugdymo turinio projektą 
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„Nevertinkite dienos pagal derlių, 
kurį pavyko nuimti, vertinkite ją 
pagal tai, ką pavyko pasodinti.“

Robertas Louisas Stevensonas (žymus 
britų rašytojas, labiausiai žinomas kaip 
romano „Lobių sala“ autorius)

Iki kito susitikimo. Klauskite, konsultuokitės info@iniciatyvos.lt

mailto:info@iniciatyvos.lt

