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Ugdymo turinio atnaujinimo principai 

Kompetencijomis grįstas ugdymas 

Atitiktis vaiko raidos tarpsniams 

Tarpdalykinė integracija 

Integruojamųjų programų integracija 

Mokytojo pasirenkama ugdymo turinio dalis 
(30 proc.) 



Pokyčiai mokymosi procese 
Pokyčių subkategorijos Kontekstualus turinys 

Mokymosi procesai ir strategijos: 
vertinimas, personalizavimas 

,,...bus daugiau tyrinėjimu grįsto mokymosi; asmeninių teorijų kūrimo, 
tikrinimo ir pastovaus tobulėjimo; nauji vertinimo modeliai, ypatingai 
formuojamojo vertinimo; mokymosi strategijų personalizavimas; mažiau 
nereikalingų žinių mokymesi; holistinio mokymosi valdymas; mokymasis 
projektinėse komandose“... 

Nauji įgūdžiai: bendradarbiavimas ...,,mokymasis iš bendraamžių bus mokymosi proceso dalis; rinka apspręs, ko 
mums reikia mokytis; mokymosi mokytis poreikis; daugybinių įgūdžių 
poreikis; problemų sprendimo ir adaptacijos įgūdžiai; dėmesio centre žinių 
kūrimas; pirmenybė teikiama įgūdžių vystymui, o ne žinioms“... 

Mokymasis su technologijomis ...,,aukštos kokybės skaitmeninės mokymosi aplinkos; mokymais , kai 
nereikės turėti klasės patalpų; papildyta realybė ir inovatyvus modeliavimas; 
mokymosi motyvacija remsis socialiniais tinklais; mobilios priemonės bus 
mokymosi ir atminties pakaitalais; mobilios priemonės remia mokymąsi“... 

Turinys ir ugdymo programos ...,,pasikeis mokymosi turinys ir aplinka; proporcingai didėjantis žinių 
pagrindas“... 



Pokyčiai: 
 Technologiniai pokyčiai sąlygoja: 

mokymosi aplinkų kaitą; 

pamokos kaitą. 

Mokymosi strategijų ir būdų pokyčiai: 

naujos kompetencijos; 

vertinimo procedūros, labiau sutelkiančios dėmesį į įgūdžius ir požiūrius nei į žinias; 

mokymosi strategijos, kurios mokinį padaro pagrindiniu mokymosi procese; 

personalizuoti mokymosi būdai, pritaikyti individualiems mokymosi poreikiams ir tikslams; 

mokymosi bendradarbiaujant procesų dominavimas, kurie keičia santykius tarp mokinių ir 
mokytojų; 

Naujos į gyvenimą bei darbą integruotos mokymosi aplinkos. 

 

 

 

 

 

 



Mokykla, tai ne pastatas, tai jame 
veikianti bendruomenė 

Mokyklos vadovas 

Mokyklos valdymo komanda 

Bendradarbiaujantys mokytojai 

Į mokinį orientuotas ugdymas 



Mokyklos vadovas – pagrindinis lyderystės mokykloje pavyzdys 

Mokyklų darbuotojai mano, kad mokyklų vadovai yra svarbiausias lyderystės mokykloje 
pavyzdys. 

Mokyklų vadovų lyderystė daro tiesioginę įtaką mokytojų lūkesčiams ir standartams. 

Reikalinga darniai veikianti komanda. 

Ruošdamiesi ugdymo turinio atnaujinimui, paskatinti mokytojus prisijungti. 

Reikia turėti pakankamai žinių apie reformą. 

Gerų rezultatų galima pasiekti, jei mokykloje dalijamasi lyderyste. 

 



Albertas Einšteinas 

 ,, Didžiausia beprotybė -  nuolat darant 
tą patį tikėtis kitokių rezultatų“ 



Praktinis mokymasis klasėje. Senieji mokymo 
stiliai prieš naujuosius mokymo būdus 

TRADICINĖ PAMOKA 

• Mokiniai užsirašo viską, ką sako mokytojas. 

• Mokantis susitelkiama į informacijos užsirašymą ir įsiminimą. 

• Mokiniai vertinami pagal jų užrašų kokybę. 

• Ruošdamiesi egzaminui mokiniai mokosi iš savo užrašų. 

• Mokiniai laiko egzaminus. 

• Susikaupusios žinios pasimiršta. 

Mokantis naudojami įsiminimo įgūdžiai ir susitelkiama į seklųjį, tad žinios greitai 
pasimiršta. 

Tai nėra įgūdžiai, kurių reikia šiuolaikiniame pasaulyje. 

 



Praktinis mokymasis klasėje. Senieji mokymo 
stiliai prieš naujuosius mokymo būdus 

MODERNI PAMOKA 

• Vadovavimas klasei 

• Aiškumas ir struktūra 

• Harmonija ir įgyvendinimas 

• Skatinimas imtis veiksmų 

• Motyvacija 

• Mokymąsi skatinanti aplinka 

• Mokinių orientavimas 

• Dėmesys kompetencijoms 

• Pagarba mokinių įvairovei 

• Įvairi mokymo medžiaga 

 



Mokytojų kvalifikacija kaip atsakas į šiandieninį pasaulį. Į 
kompetencijas orientuotas mokymasis kaip pasekmė.  
 

 

- Mokykla savo laiku. 

- Ko mokau? Kaip mokau? Kodėl mokau?  

- Kompetencija ir našumas. 

- Užduotys kaip mokymosi proceso pradžia. 

- Mokytojo santykis su mokiniais. 
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Geras ar blogas? 
Neteisingas klausimas!!! 

 

 

• Kaip prisitaikyta prie aplinkybių? 

• Kaip geriausiai išgyvena visuomenė? 

• Ką reikia daryti norint gyventi/išgyventi? 

• Kas mane išmokys? 

• Kaip perduodamos žinios? 

 

 



Ko tikisi visuomenė? Ką žmogus turi sugebėti? 



Mokymasis kopijuojant tėvą... 

 



Ką galima pasiklausti tėvo...? 



Fullan kaitos principai 
Jeigu norime ko 

nors pasiekti, 
turime imtis 

veiksmų 

Atlikdami veiksmus 
turime susitelkti į 

įgūdžių ir gebėjimų 
ugdymą 

Įgyjant įgūdžių ir 
gabumų mūsų veiksmai 
ir jų priežastys tampa 

aiškesnės 

Aiškumas padeda 
pasijusti pokyčių 

dalimi 

Veikdami kartu su kitais 
visi tampame pokyčiais 

suinteresuotais 
asmenimis. 

Turime būti nuoseklūs, 
nes pokyčių procese 
itin svarbu išlaikyti 

fizinę ir dvasinę 
tvirtybę. 



Pokyčio sėkmės veiksniai: 
 pokyčio būtinumo jausmo sukūrimas, 

 vadovų parama,  

pokyčio peržiūrėjimas ir įtvirtinimas,  

pokyčio komandos sukūrimas,  

darbuotojų įgalinimas veikti ir mokymai 



KAITOS PRINCIPAI, KURIUOS MES PASIRINKOME 
Kaita negali būti priverstinė. 

Pokytis, tai kelionė į nežinomybę. 

Vizija ir strateginis planavimas. 

Atvirumas aplinkai. 

Svarbus kiekvienas žmogus. 



Mokyklos veiklos planas 
 1. Gimnazijos komanda dalyvauja respublikiniame projekte ,,Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas veiklos 

tyrimas”-5 mokytojai ( lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, anglų kalbos, matematikos, pradinio ugdymo) ; 

 2. Gimnazijos 2 vadovai dalyvauja projekte ,,Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams”; 

 3. Gimnazijos 2 vadovai priklauso Kauno miesto savivaldybės atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandai; 

 4. Gimnazijos 6 mokytojai dalyvauja Kauno švietimo inovacijų centro organizuojamuose mokytojų dalykininkų mokymuose dirbti pagal 
atnaujintas bendrąsias programas. 

 5. 37 gimnazijos mokytojai pareiškė norą dalyvauti mokyklos komandoje, kuri įsijungs į mokymąsi dirbti pagal atnaujinto ugdymo 
programas; 

 4. Visi gimnazijos mokytojai skatinami domėtis viešoje erdvėje esančia informacija apie atnaujintas bendrąsias programas – Mokykla 
2030; 

 5. Gimnazijos projekto komanda (toliau GPK) sudarė veiklos planą, kaip mokyklos komanda (toliau MK) ruošis dirbti pagal atnaujintas 
bendrąsias programas. 

  



Veiklos planas 
Eil.Nr. Veikla Iki kada Atsakingas Dalyvauja 

1.  Gimnazijos projekto 

komandos sudarymas (GPK) 

2021-09-05 Zita Nėnienė Pageidaujantys 

mokytojai 

2.  Mokytojų, pageidaujančių 

dalyvauti mokymuose dirbti 

pagal atnaujintas bendrąsias 

programas, komandos 

sudarymas (MK) 

2021-10-15 Zita Nėnienė Pageidaujantys 

mokytojai 

3.  Gimnazijos vadovų ir GPK 

pristatymas mokytojams 

,,Ugdymo turinio, grįsto 

kompetencijomis“ 

atnaujinimas. 

2021-11-22 Žilvinas 

Damijonaitis 

Zita Nėnienė 

Diana 

Murauskienė 

Ieva Puškoriūtė 

Birutė Dručkutė 

Ramunė 

Andriušienė 

Visi pedagogai 

4.  Pamokos plano rašymas ir 

diskusijos 

2021-12-01 Zita Nėnienė GPK 



Veiklos planas 
5.  Namų darbai MK pagal 

metodines grupes 

,,Kompetencijų žemėlapių 

sudarymas“ 

2021-12-22 GPK MK ir kiti 

pageidaujantys 

mokytojai 

6. Kompetencijų žemėlapių 

pristatymas MK 

2021-01-19 MK GPK,MK ir kiti 

pageidaujantys 

mokytojai 

7.  Pamokos plano pristatymas 

MK 

2022-02-01 GPK MK 

8.  Pamokos stebėjimo protokolo 

sudarymas ir aptarimas 

2022-02-25 Zita Nėnienė GPK 

9.  Pamokų filmavimas 2022-03-08 Žilvinas 

Damijonaitis  

Zita Nėnienė 

GPK 

Artūras Žilionis 

Tadas 

Sakalauskas 

GPK, pasirinktos 

klasės 

10.  Filmuotų pamokų aptarimas ir 

stebėtų pamokų protokolų 

analizė 

2022-03-15 Zita Nėnienė GPK 

11.  Filmuotų pamokų pristatymas 

ir aptarimas 

2022-04-15 GPK MK ir kiti 

pageidaujantys 

mokytojai 



Veiklos planas 

12.  Pamokos stebėjimo protokolo 

pristatymas 

2022-05-15 GPK MK ir kiti 

pageidaujantys 

mokytojai 

13.  Pamokos plano rašymas ir 

aptarimas 

2022-06-15 GPK MK ir kiti 

pageidaujantys 

mokytojai 

14.  Atnaujinto ugdymo turinio 

pagal dalykus aptarimas 

2022-09-25 GPK, metodinių 

grupių 

pirmininkai 

MK ir kiti 

pageidaujantys 

mokytojai 

15.  Pamokų vedimas pagal 

pasirengtą planą ir kolegialus 

pamokų stebėjimas (2-3 

stebėtojai) 

2022-11-28 GPK 

koordinatorius 

GPK,MK, 

pasirinktos 

klasės 

16.  Vestų pamokų aptarimas ir 

analizė 

2022-11-23 GPK 

koordinatorius 

GPK, MK 



Keisime požiūrį 
Planuojame ne rezultatą, o veiklas. 

Ugdome kompetencijas ir jas vertiname. 

Mokymosi uždaviniuose nebus veiksmažodžių ,,gebės padaryti“ ir pan. Atsiranda ,,parengia“, 
,,palygina“ ir pan. –tai ką galima pamatuoti. 

Pamokos metu mokinys vadovauja savo mokymuisi. 

Mokinys mokosi savo tempu. 

Sėkmės kriterijus aptarti kartu su mokiniais mokiniams draugiška kalba. 

 

 



Tobulintini pamokų aspektai 
Mokymosi uždaviniai ne visada kėlė mokiniams iššūkius, motyvavo 
juos mokytis.  

Pamokos pradžia tik iš dalies skatina aktyvų mokinių darbą, jiems 
sunku įsitraukti į mokymosi procesą. 

Būtina įvardinti grįžtamąjį ryšį, būtina pamokos refleksija. 

Pamokos uždaviniai ne visada dera su sėkmės kriterijais. 

 



Kompetencijos 

Pažinimo Komunikavimo Kultūrinė 

Kūrybiškumo Pilietiškumo Socialinė, emocinė ir 
sveikos gyvensenos Skaitmeninė 



Kompetencijų žemėlapis 



Kompetencijų žemėlapis (be skaitmeninės kompetencijos) 



Pamokos planas 
Bendri pamokos aspektai 

Pamokos tema: 

Mokymosi uždavinys (iai): 

Ugdomos kompetencijos: 

Tarpdalykiniai ryšiai: 

Tarpdalykinės temos: 

Procesas: 

Pamokos refleksija: 

 
 



Mokymosi aplinka: Mokymosi įvairovę garantuojanti mokymosi 
aplinka 

 Fizinė aplinka: 

Ar mokymosi aplinka pritaikyta pamokos tikslams pasiekti (pakankama priemonių mokymosi 
veikloms pamokoje? 

Kokios mobilumo galimybės (pereiti nuo individualaus į grupinę veiklą, dirbti su padėjėjais ir pan.) 

IKT taikymas ir kiti aspektai. 

 Emocinė aplinka: 

Ar klasės mikroklimatas palankus mokymuisi: mokinių tarpusavio santykiai ir savijauta klasėse, 
mokinių ir mokytojo santykiai? 

Kaip sudaromos sąlygos mokiniams patirti sėkmę , pasidžiaugti patirta sėkme? 

Kaip palaikoma tvarka ir drausmė, kokie klasėje yra susitarimai, pasidžiaugimo naujais pasiekimais 
ritualai ir pan.? 

Kaip sprendžiamos destruktyvaus elgesio ir kitos problemos? 

 



Albertas Einšteinas 

 Pasaulis, kurį sukūrėme, yra mūsų mąstymo 
procesas. Jo negalima pakeisti nepakeitus 
mąstymo.  


