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Pirmosios užsienio kalbos  
(I UK)  bendroji programa 
2-12 kl.  
Galimybė pasirinkti: anglų, 
prancūzų, vokiečių k. 

 

Užsienio kalbos dalyko tikslas –   

įgalinti mokinius vartoti užsienio kalbą    atliekant 
įvairias jų amžiaus tarpsniui būdingas veiklas realaus 
gyvenimo situacijose įvairiuose  kontekstuose, 
tobulinant programoje įvardytas mokinio 
kompetencijas; ugdyti mokinius kaip socialiai 
sąmoningus piliečius, gebančius kūrybiškai ir 
atsakingai veikti priimant iššūkius, suvokiančius 
pasaulio įvairovę, istorinę ir kultūrinę patirtį, 
siekiančius pažinimo ir asmeninio tobulėjimo. 

 

 

 

 

 

NB: 

Mokydamasis pirmosios užsienio kalbos, mokinys 
siekia išmokti ją vartoti platesniuose kontekstuose ir 
pasirengti studijoms 

 

Pradinis ugdymas (2-4 kl.),  

Pagrindinis ugdymas (5-10 kl.) 

Vidurinis ugdymas (III-IV 
gimnazijos kl.) 

Val. skaičius: pradiniame, 
pagrindiniame ir viduriniame 
ugdyme po 3 val. per savaitę ;  

III-IV gimnazijos klasėse galima 
pasirinkti pagilinamąjį modulį 

Vidurinio ugdymo pakopoje - 
kursas, orientuotas į BEKM kalbos 
mokėjimo lygį B2+ 
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Antrosios užsienio kalbos  
(II UK)  bendroji programa 
(5)6-12 kl.  
Galimybė pasirinkti: anglų, 
prancūzų, rusų, vokiečių ar kt. k. 

 

Užsienio kalbos dalyko tikslas –   

įgalinti mokinius vartoti užsienio kalbą    atliekant 
įvairias jų amžiaus tarpsniui būdingas veiklas realaus 
gyvenimo situacijose įvairiuose  kontekstuose, tobulinant 
programoje įvardytas mokinio kompetencijas; ugdyti 
mokinius kaip socialiai sąmoningus piliečius, gebančius 
kūrybiškai ir atsakingai veikti priimant iššūkius, 
suvokiančius pasaulio įvairovę, istorinę ir kultūrinę 
patirtį, siekiančius pažinimo ir asmeninio tobulėjimo. 

 

 

 

 

 

 

NB: 

Mokydamasis antrosios užsienio kalbos, mokinys siekia 
susipažinti su kalbos šalies/šalių kultūra ir išmokti 
vartoti kalbą asmeninio ir viešojo gyvenimo situacijose 
 

Pagrindinis ugdymas (6-10 kl.) 

Vidurinis ugdymas (III-IV 
gimnazijos kl.) 

Val. skaičius: pagrindiniame 
ugdyme 2 val. per savaitę;  

viduriniame ugdyme po 3 val. per 
savaitę + galima pasirinkti 
pagilinamąjį modulį 

Vidurinio ugdymo pakopoje - 
kursas, orientuotas į BEKM kalbos 
mokėjimo lygį B1/B1+ 
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Atnaujinant UK ugdymo turinį remtasi 

1. Bendrosiomis UT kaitos nuostatomis. 
2. Bendrųjų Europos kalbų metmenų (BEKM) nauja versija (2020). 

3. Laukiami rezultatai aprašyti, atsižvelgus į: 
• skiriamą kalbai mokytis val. skaičių (I ir II UK); 
• mokinių amžiaus tarpsnio ypatumus. 

4. I UK ir II UK mokymosi rezultatais:  
- VBE statistika, 
 -  užsienio kalbos mokėjimo lygio nustatymo (10 kl.) testų 
statistika,  

 - užsienio kalbų mokymo(si) praktika bendrojo ugdymo mokykloje. 
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Pažinimo kompetencija 

tai motyvacija ir gebėjimas pažinti save ir pasaulį, įgyjami 
suvokiant [perimant] žmonijos kultūrinę patirtį. Ši 

kompetencija apima dalyko žinias ir gebėjimus, kritinio 
mąstymo, problemų sprendimo, mokėjimo mokytis 
gebėjimus. Mokyklinis pažinimas reikalauja valios, 

pastangų ir atkaklumo 

Kultūrinė kompetencija 

tai kultūrinė savimonė, grįsta žiniomis, aktyvia 
kultūrine raiška ir kultūriniu sąmoningumu 

Pilietiškumo kompetencija 

tai pilietinis tapatumas ir pilietinė galia, grįsta 
vertybėmis, nuostatomis, žiniomis ir praktinio veikimo 
gebėjimais, įgalinančiais kartu su kitais atsakingai kurti 

demokratišką visuomenę, stiprinti Lietuvos 
valstybingumą  

Komunikavimo kompetencija 
tai gebėjimai kurti, perduoti ir suprasti žinias (faktus, 
požiūrius ar asmenines nuostatas), etiškai naudotis 
verbalinėmis ir neverbalinėmis priemonėmis ir 
technologijomis 

Socialinė, emocinė ir sveikos 

gyvensenos kompetencija 
tai asmens savimonė ir savitvarda, socialinis 
sąmoningumas, tarpusavio santykių kūrimo 
gebėjimai, atsakingas sprendimų priėmimas ir 
asmens rūpinimasis fizine ir psichine sveikata 

Kūrybiškumo kompetencija 

tai sau ir kitiems reikšmingų kūrybinių idėjų, 
produktų, problemų sprendimų tyrinėjimas, 
generavimas, kūrimas, vertinimas, išlaikant darnų 
santykį su savimi ir aplinka 

Kompetencijos atnaujintose BP (1) 

Skaitmeninė kompetencija 

tai motyvacija ir gebėjimas naudotis 
skaitmeninėmis technologijomis 

užduotims atlikti, mokytis, problemoms 
spręsti, dirbti, bendrauti ir 

bendradarbiauti, valdyti informaciją, 
efektyviai, tinkamai, saugiai, kritiškai, 
savarankiškai ir etiškai kurti ir dalytis 

skaitmeniniu turiniu 

   

   

   

KOMPETENCIJOS 



Mokinio kompetencijos UK dalykų programose 

Pažinimo kompetencija 

Kūrybiškumo 
kompetencija 

Komunikavimo 
kompetencija 

Socialinė, emocinė ir 
sveikos gyvensenos 
kompetencija 

Skaitmeninė 
kompetencija 

Pilietiškumo 
kompetencija 

Kultūrinė 
kompetencija 

Kalbinės 
veiklos  

Kalbos 
vartojimo 
kontekstai  



 
Rėmimasis BEKM (,,Companion Volume“, Europos 
Taryba, 2020) 
 

• Į veiklas orientuotas ugdymo procesas: užsienio kalbos vartojimas 
situacijose, maksimaliai priartintose prie realių. 

• 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. 

• Mediacija (naujai išskirta pasiekimų sritis):teksto mediacija 
(sakytinio, rašytinio, grafinio, audiovizualinio) mediacija (šaltinio 
tekstas ir produkuotas tekstas gali būti ta pačia arba skirtingomis 
kalbomis); grupės bendradarbiavimo proceso mediacija. 
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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 

• Rašymas 

• Kalbėjimas 

 

• Skaitymas 

• Klausymas 

Recepcija Produkavimas 

Mediacija Interakcija 



Aktualus turinys: nauji (naujai išskirti) pasiekimai ir 
papildyti kalbos vartojimo kontekstai 

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) 
•  Pasiekimų sritis: Tarpininkavimas/Mediacija 
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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Kas keičiasi UK BP (kiti aspektai) 
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2008 m.  (ir 2011 m.) 2022 m. 

1. Mokymosi turinys pradiniame ir 
pagrindiniame ir viduriniame ugdyme 
pateikiamas koncentrui. 

1. Mokymosi turinys pradiniame ir pagrindiniame ugdyme 
pateikiamas koncentrui, viduriniame ugdyme – metams. 
 

2. Produkavimo ir interakcijos pasiekimai 
viduriniame ugdyme orientuojami į nepilną B1 
ir B2 kalbos mokėjimo lygį. 

2. Atnaujintoje vidurinio ugdymo I ir II UK programoje visi 
mokinių pasiekimai orientuojami į pilną B1  ir B2 kalbos 
mokėjimo lygį, t.y. yra aukštesni. 

3. UK VBE orientuojamas į du kalbos 
mokėjimo lygius: 40 proc. B1 lygio užduočių 
ir 60 proc. B2 lygio užduočių. 

3. UK VBE orientuojami į vieną kalbos mokėjimo lygį (B1 arba B2 
100 proc. užduočių), atsisakoma į du kalbos mokėjimo lygius 
orientuoto VBE. 

4. Mokinių pasiekimams patikrinti 10 kl. 
siūlomas Pasiekimų lygių nustatymo testas 
(neprivalomas). 

4. Numatomas privalomas I ir II užsienio kalbų PUPP. 
 

5. Akademinis kryptingumas (B2+ kurse): akademinio esė 
rašymas, įvairių mokslo sričių tekstų skaitymas (moduliuose). 

6. Mokinių pasirinkimai realizuojami per 36 val. arba 72 val. 
trukmės pagilinamuosius modulius (pvz., akademinio rašymo, 
grožinės literatūros, susiję su CLIL, kt.)  

7. Brandos darbas (I UK).  



Užsienio kalbų išorinio apibendrinamojo vertinimo 
struktūra/modeliai 

Pagrindinis ugdymas (PUPP): 

• 1 dalis (kaupiamoji dalis) – vertinama ugdymo procese – 10 klasė; 

• 2 dalis – testas/užduotis – centralizuota – baigiant 10 klasė. 

 

Vidurinis ugdymas (VBE): 

• 1 dalis: tarpinis patikrinimas – skaitmenizuotos uždarojo tipo užduotys 
(recepcija) – baigiant III Gkl.; 

• 2 dalis: - VBE - kalbėjimo dalis; rašymo dalis; mediacija – IV Gkl.  
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Programos,rekomendacijos 

Pagrindinė medžiaga, kurią kviečiame skaityti: 

 

Bendrosios programos ir metodinės rekomendacijos.  

 

https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-
programos/atnaujintos-bendrosios-programos 
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Dėkojame už dėmesį 
 


