
www.britishcouncil.org



„KODĖL REIKIA ATNAUJINTI UGDYMO 

PROGRAMAS?“

 Jolanta Vengalienė, Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokyklos 

direktorė

www.britishcouncil.org 2





Visuomenės poreikiai. Lūkesčiai. 

Mokyklos vaidmuo.

 Anksčiau  Dabar
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Ugdymo turinio reformos atnaujinimai
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Atnaujintų bendrųjų programų

įgyvendinimo etapai (II alternatyva)

Nuo 2022-09-01

Nuo 2023-09-01

Nuo 2024-09-01

1 klasė

3 klasė

5 klasė

7 klasė

9 klasė

11 klasė

2 klasė

4 klasė

6 klasė

8 klasė

10 klasė

12 klasė

Priešmokyklinis  

ugdymas



Pasiruošimas

 Mokyklos lygmuo

 UTA darbo grupės lygmuo

 Mokytojo lygmuo
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Dalykų turiniu taip pat, kaip ir 

priešmokykliniame ugdyme, siekiama ugdyti 

šias septynias kompetencijas: 
 komunikavimo, 

 • kultūrinę, 

 • kūrybiškumo, 

 • pažinimo, 

 • pilietiškumo, 

 • socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos, 

 • skaitmeninę.
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 Dalyko bendrojoje programoje kompetencijų ugdymo(si) pasiekimai

apibrėžiami kiekvienam programos koncentrui, t. y. kas dvejus metus

(pvz., 1–2 klasė, 3–4 klasė, 5–6 klasė ir t. t.).

 Kompetenciją sudaro žinios, gebėjimai ir vertybinės nuostatos.

 Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokymosi turinio apimtys

pateikiamos išskiriant:

privalomą dalyko turinį (apie 70 procentų) ir

pasirenkamą turinį (apie 30 procentų), kurį pasirenka ir modeliuoja pats

mokytojas, atsižvelgdamas į mokyklos, klasės kontekstą, mokinių

poreikius, pasiekimus, galimybes ir pagal poreikį derindamas su kitais

mokytojais.
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 Priešmokykliniame ugdyme pasiekimai aprašomi išskiriant

tris pasiekimų lygius (iki pagrindinio, pagrindinis, aukščiau

pagrindinio),

 pradinio ugdymo pakopoje – keturis pasiekimų lygius

(slenkstinis, patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis).

 Pasiekimų vertinimas vykdomas aprašomuoju būdu,

atsižvelgiant į kiekvieną mokymosi turinio sritį ir

kompetencijoms būdingus kriterijus pagal pasiekimų sritis.
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 Visų ugdymo pakopų atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimui rengiamos

metodinės rekomendacijos, kuriose numatoma pateikti:

 patyriminių, projektinių, integruotų veiklų pavyzdžių, siekiant atskleisti

tarpdalykinių temų jungtis su ugdymo sritimi ir dalykais;

 mokinio veiklos pavyzdžių, siejant su ugdymo(si) rezultatais – kompetencijų

raiškos požymiais;

 siūlymų dėl darbo su įvairių ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, įskaitant

gabių vaikų ugdymą, atvykusių iš užsienio vaikų ugdymą, mokinių, turinčių

įvairių kalbinių poreikių ir pan.;

 mokinių darbų, iliustruojančių pasiekimų lygius, pavyzdžių, siekiant pagerinti

mokinių pasiekimus ir kt.
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Svarbu susitarimai ir išlaukimas

 Niekas mūsų neskubina, bet nėra ir stop ženklo.

 Turime padėti sau ir šalia esančiam.
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