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BP ATNAUJINIMO PASKIRTIS:

• stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą; 

• sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti aukštesnį rezultatą, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių
pagrindus, dalykų turiniu ugdant kompetencijas;

• stiprinti asmens vertybinių nuostatų, socialinių ir emocinių gebėjimų, pasitikėjimo savo galiomis,
atsparumo, kūrybiškumo ugdymą;

• įtraukti sistemingą pasitikėjimo, pagarbos ir tolerancijos kitokiai nuomonei, kultūrų įvairovei, tautinės
savimonės, pilietiškumo, demokratinio dialogo kultūros ir darnios plėtros nuostatų ugdymą;

• sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui įgyti aukštesnius pasiekimus, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių
pagrindus;

• mokomųjų dalykų turiniu ugdyti kompetencijas (Pažinimo, Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos,
Kūrybiškumo, Pilietiškumo, Kultūrinė, Komunikavimo ir Skaitmeninė).



Įtraukusis ugdymas 
Kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, tai labai aiškiai
atsispindi Geros mokyklos koncepcijoje.

Įtraukųjį ugdymą tikslinga sieti su personalizuotu kiekvieno
mokinio ugdymu, atitinkančiu kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir
poreikius.

Įtraukusis ugdymas apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo,
pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo
organizavimo sritis.



ATNAUJINTŲ 
BENDRŲJŲ 
PROGRAMŲ 
(BP) DIEGIMO 
IR ĮTRAUKTIES 
STIPRINIMO 
DERMĖ 
MOKYKLOJE 



Sprendimų kryptys 

Požiūris į asmenį 
ir ugdymą 

Matyti kiekvieną vaiką kaip asmenybę ir ją pripažinti;
Atskleisti kiekvieno mokinio potencialą.

Mokymąsi 
įgalinanti aplinka 

Kurti kiekvienam saugią, priimančią aplinką, suteikiant 
pagalbą, skatinant individualumą ir saviraišką.

Diferencijuotas, 
individualizuotas, 

pritaikytas 
ugdymas

Sutarti, kaip drauge veikiant mokytojams ir pagalbos 
specialistams, padėti kiekvienam mokiniui pasiekti 

aukštesnį rezultatą, dalykų turiniu ugdant jo 
kompetencijas.



Administracija 

Socialiniai 
pedagogai

Psichologas

Logopedas
Specialusis 
pedagogas

Mokytojai 

Visuomenės 
sveikatos priežiūros 

specialistė

VAIKO 
GEROVĖS 
KOMISIJA 

Vaiko gerovės užtikrinimo
tikslas atnaujinto ugdymo
turinio diegimo ir
įtraukiojo ugdymo
kontekste – sudaryti
galimybes ir sąlygas
kiekvienam mokiniui
ugdytis arba šalinti
priežastis trukdančias
užtikrinti kiekvieno
mokinio mokymąsi ir
pažangą.



Pagalbos 
mokiniui 
struktūra



MokytojaiTėvai 
(globėjai) 

Mokinys

Mokytojo 
padėjėjai, 
savanoriai

Specialistai
Klasiokai, 

draugai 

Administracija 

Paramos 
mokiniui sistema 



Sėkmės įgyvendinant... 

• Bendradarbiavimas ir darbas komandoje (mokytojas – mokinys,
mokytojas – mokytojas, mokytojas – specialistai, mokytojas – tėvai,
specialistai ir tėvai, specialistas ir specialistas ir t.t. );

• Susitarimai dėl konkretaus mokinio ugdymo – apskrito stalo pasitarimai
tarp mokytojų ir specialistų;

• Pagalba mokytojui – mokytojo padėjėjai, savanoriai; 

• SUP mokinių tėvų savaitės;

• Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas (bendri mokymai visai
bendruomenei);

• Kuriamas bendras visos bendruomenės požiūris į įtraukųjį ugdymą.



„Kiekvienas yra genialus, tačiau jei tu 
vertinsi žuvies gebėjimą įlipti į medį, tai ji 
visą savo likusį gyvenimą manys, jog yra 
negabi ir kvaila“. 

Albertas Einšteinas


