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UK BP atnaujinimas (1): 
bendrosios UT kaitos nuostatos

• Kompetencijų (7 kompetencijos) integravimas

• Tarpdalykinė integracija: akcentuojamas užsienio kalbos ir 
kitų dalykų integruotas ugdymas (CLIL).

• Vertybinių nuostatų ugdymas: kultūrinė, tarpkultūrinė, 
daugiakalbė kompetencijos

• Aktualus turinys: naujai išskirtos veiklos virtualioje erdvėje, 
turinio apimtyse kalbos temos ir potemės papildytos 
temomis, atspindinčiomis šių dienų aktualijas.
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UK BP atnaujinimas (2): BEKM (2020)

• Mokinių pasiekimai koreguoti atsižvelgus į atnaujintus BEKM
• Detaliau aprašyti žemesnieji kalbos mokymosi pasiekimų lygiai, 

įtraukiant atnaujintuose BEKM aprašytą  priešA1 lygį.

• Kalbos mokėjimo lygių aprašymo aspektai: A2, A2+; B1,B1+...
• Pasiekimų sritys: mokinių pasiekimai aprašomi pagal kalbinės 

veiklos pobūdį ir kalbinius procesus, kurie vyksta vartojant kalbą.
• Supratimas (veiklos sritis): klausymas (audiovizualas), skaitymas.

• Raišką (veiklos sritis): kalbėjimas, rašymas, (audiovizualas). 
• Sąveika (veiklos sritis): klausymas ir kalbėjimas.
• Mediacija (veiklos sritis): supratimas, raiška, sąveika, + .
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Pasiekimų sritys BP (remiantis BEKM-2020)

• Supratimas / Recepcija vyksta, kai kalbos vartotojas apdoroja ir supranta 
sakytinius, rašytinius ir audiovizualinius tekstus; apima klausymo, skaitymo 
ir video peržiūros veiklas. 

• Raiška / Produkavimas vyksta, kai kalbos vartotojas kuria sakytinį ir 
rašytinį tekstą, reiškia mintis žodžiu ir raštu, kurdamas audiovizualinį 
tekstą; apima kalbėjimo, rašymo, audiovizualo kūrimo veiklas.

• Sąveika / Interakcija vyksta, kai kalbos vartotojai komunikuoja žodžiu ar 
raštu, tiesiogiai ar virtualiai; apima klausymą ir kalbėjimą (sakytinė 
sąveika), skaitymą ir rašymą (rašytinė sąveika).

• Tarpininkavimas / Mediacija vyksta, kai kalbos vartotojas ne tik reiškia savo 
mintis, bet ir perteikia įvairių tekstų, pasisakymų turinį kitiems asmenims, 
padėdamas jiems suprasti kitų mintis; apima įvairias klausymo, skaitymo, 
kalbėjimo ir rašymo veiklų kombinacijas viena arba dviem kalbomis, 
bendradarbiaujant su kitais asmenimis. 
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PASIEKIMŲ SRITYS

Supratimas/ Recepcija (A)
A1.Rašytinio teksto
A2. Sakytinio teksto
A3. Audiovizualinio teksto
A4. Strategijų taikymas

Raiška/ Produkavimas (B)
B1. Rašytino teksto
B2. Sakytinio teksto
B3. Audiovizualinio teksto
B4. Strategijų taikymas 

Sąveika/ Interakcija (C)
C1. Sakytinė
C2. Rašytinė 
C3. Bendravimas virtualioje erdvėje
C4. Srategijų taikymas

Tarpininkavimas/ Mediacija (D)
D1. Teksto mediacija
D2. Grupės bendradarbiavimo proceso 
mediacija
D3. Strategijų taikymas

• Klausymas

• Rašymas

• Kalbėjimas

• Skaitymas

• Kalbėjimas

• Klausymas

• Rašymas

• Skaitymas

• Rašymas

• Kalbėjimas
• Skaitymas

• Klausymas

Recepcija Produkavimas

MediacijaInterakcija



Užsienio kalbų BP atnaujinimas (3) : 
programų praktiškumas

Siekinys: sudaryti sąlygas efektyviai mokytis esamomis sąlygomis, 
sumažinti mokymosi krūvį, pasiekti maksimalų rezultatą, tikslingai 
planuoti ir organizuoti ugdymą

 Detaliai ir aiškiai apibrėžti mokinių pasiekimai.
 Tikslinga mokymosi turinio atranka (70 proc. turinio): detaliau 

pateikiamas mokymosi turinys.
 Skatinamas dalyko ir užsienio kalbos integruotas mokymasis 

(30 proc. turinio: moduliai, elementai).
 Aktualios temos skatina tarpdalykinį ugdymą, integruotą 

dalyko ir užsienio kalbos mokymą (IDUKM), o tai leidžia 
optimizuoti programų turinį ir sumažinti mokinių mokymosi 
krūvį.
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Aktualus turinys (1): nauji (naujai išskirti) pasiekimai

Pasiekimai

• Audiovizualinio teksto (vaizdo įrašų, televizijos laidų, filmų) 
supratimas (recepcija)

• Audiovizualinio teksto (pateikčių, filmukų, vaizdo ir garso 
įrašų) kūrimas (produkavimas)

• Bendravimas raštu ir žodžiu virtualioje erdvėje 
(interakcija)
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Aktualus turinys (2): papildyti kalbos vartojimo 
kontekstai

• Temos,potemės: temų detalizavimas papildant kai kuriais aspektais ir 
ugdomomis nuostatomis, pvz.: socialiniai tinklai, saugus elgesys 
socialiniuose tinkluose, skaitmeninių technologijų panaudojimas 
mokantis užsienio kalbų ir kt.

• Atnaujintose programose pateikiamos ne tik tradicinės užsienio kalbos 
dalyko temos, bet ir naujos temos, apimančios šiuolaikinio gyvenimo 
aktualijas Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje, pvz., kultūros paveldas, 
kultūrų įvairovė, lygios galimybės, žmogaus teisės, pažangios 
technologijos ir inovacijos, aplinkos apsauga, darnūs miestai ir 
gyvenvietės, ir pan. 
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Aktualus turinys (3): mokymosi turinio detalizavimas

Parengti/rengiami aprašai konkrečioms užsienio kalboms 
(anglų, prancūzų, rusų, vokiečių):

• Gramatinės medžiagos aprašai, rašyba ir skyryba 
(pateikiami programoje ir ĮR) 

• Konkrečiosios sąvokos: privalomas mokinio aktyvusis 
žodynas: (pateikiami ĮR)

• Abstrakčiųjų sąvokų raiškos pavyzdžiai (pateikiami ĮR)

• Komunikacinių intencijų raiškos pavyzdžiai (pateikta ĮR)
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