
Ugdymo turinio atnaujinimo veiklos



Atnaujintos BP

• Pradėta 2019 žiemą (2018?)

• Rengė mokslininkai/mokytojai 
(virš 100)

• Parengtos 5 BP versijos

• Gauta virš 250 atsiliepimų

• Išnagrinėtos 8 ekspertų 
recenzijos

• Įvykdytas veiklos tyrimas su 30 
mokyklų

• BUT svarstė, teikė siūlymus

V-1541 Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. 
rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-1269 „Dėl Priešmoky... (e-
tar.lt)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/06c1f24040b711edbc04912defe897d1


Dar laukia...

• Sveikatos ugdymo programa

• Antrosios užsienio kalbos programa (papildomos, kurių mokomasi)

• Papildomos pasirenkamos programos

• Pasiūlymai dėl BP tobulinimo



Ugdymo turinio atnaujinimo veiklos

Metodinė medžiaga

Mokymai 

Interaktyvus BP pateikimas Švietimo portale

Mokymo priemonių atnaujinimas, naujų sukūrimas



Metodinė medžiaga

Įgyvendinimo rekomendacijos
Metodiniai leidiniai
....



Bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų struktūra

BENDRŲJŲ 
PROGRAMŲ 

ĮGYVENDINIMO 
REKOMENDACIJOS

1. Dalyko naujo 
turinio mokymo 
rekomendacijos.

2. Kaip ugdyti 
aukštesnius 
pasiekimus.

3. Tarpdalykinių 
temų integravimas. 

Dalykų dermė.

9. Užduočių ar mokinių 
darbų, iliustruojančių 

pasiekimų lygius, 
pavyzdžiai.

8. Literatūros ir 
šaltinių sąrašas.

7. Skaitmeninės 
mokymo priemonės, 

skirtos BP 
įgyvendinimui

6. Veiklų planavimo 
ir kompetencijų 

ugdymo pavyzdžiai.

5. Siūlymai 
mokytojų nuožiūra 

skirstomų 30 
procentų pamokų.

4. Kalbinių 
gebėjimų 

ugdymas per 
dalyko pamokas.
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Įgyvendinimo rekomendacijos (eiga)

• Rekomendacijų atnaujinimas, atsižvelgiant į patvirtintas programas
https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/atnaujintos-bendrosios-programos

Planuojami atnaujinimai

• Rekomendacijų papildymas dėl pereinamojo laikotarpio (iki 2022.12 15)

• Rekomendacijų rengimas II versija (portalui, iki 2023.01 15)

• Rekomendacijos papildymas pagal poreikį

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


Kita metodine medžiaga

• Parengtos SUP rekomendacijos >>

• Tyrimo medžiaga >>

• Metodinė medžiaga dėl Informatikos pradiniame  >>

• Metodinė medžiaga dėl Integruota gamta 5-8 kl. >>

• BUT projekto leidiniai dalykininkams,video (iki 12.31) >>

Dar laukia...

• Rekomendacijos dėl mokinių individualios pažangos (iki 12.31)

• Universalaus Dizaino gairės (TUM)

https://www.mokykla2030.lt/bp-diegimo-tyrimas/
https://www.mokykla2030.lt/bp-diegimo-tyrimas/
https://informatika.ugdome.lt/lt/biblioteka/gerosios-patirtys/
https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/19350
https://sites.google.com/itc.smm.lt/but/rezultatai?pli=1


Iššūkiai

• Informacijos kiekis

• Efektyvus mokytojų pasidalijimas sukaupta gerąja praktika

• DUK 



Mokymai
Mokymai skirtingoms grupėms

Papildomi, netiesioginiai mokymai

Savarankiškos studijos

…





Įvykusių nacionalinių mokymų medžiaga

Mokymai BUT programa NŠA VMA: Visi kursai (lm.lt)

Mokymai vadovams (Britu taryba) MOKYKLŲ VADOVAMS – Mokykla 2030

Priešmokyklinio pedagogams NŠA VMA: Visi kursai (lm.lt)

Savivaldybių konsultacijos NŠA VMA: Visi kursai (lm.lt)

Užsienio konsultacijos (42) Užsienio konsultacijos – Mokykla 2030

https://nsa.vma.lm.lt/course/index.php?categoryid=23
https://www.mokykla2030.lt/mokyklu-vadovams/
https://nsa.vma.lm.lt/course/index.php?categoryid=22
https://nsa.vma.lm.lt/course/index.php?categoryid=22
https://www.mokykla2030.lt/uzsienio-patirtis-2/


Būsimi mokymai mokytojams (SUT) 

Apimtys: 4950 mokytojų (165 grupės po 30 
dalyvių, vidutiniškai 3–5 mokytojai iš mokyklos).

Forma: nuotoliniai. 6 temos po 8 val. (28 
skirtingos programos).

Lektoriai: įdarbinami darbuotojai (dėstytojai, 
administratoriai).

Papildomai: tinklo, besidalijančio gerąja patirtimi 
kūrimas, atnaujinimai.

www.nsa.smm.lt

Preliminarus turinys
1. Kas naujo švietime (8 ak. val.).
2. Mokomojo dalyko programa ir metodinės 
įgyvendinimo rekomendacijos (8 ak. val.).
3. Pamokos planavimas ir organizavimas (pamokos 
uždavinio formulavimas, pastoliavimas, priemonių (ir 
skaitmeninių) parinkimas ir pritaikymas, integracijos 
organizavimas, diferencijavimas ir individualizavimas, 
mokymo ir mokymosi paradigmų derinimas) (16 ak. 
val.). 
4. Mokomojo dalyko vertinimo ypatumai (8 val.).
5. Įtrauktis ir švietimo pagalba (8 val.).

Atrinkti dalyviai, parengtos programos (šlifuojamos), planuojama mokymų pradžia gruodis - sausis



Papildomi nacionaliniai mokymai

• Asociacijų mokymai

• Skaitmeninės kompetencijos tobulinimas (Edtech, Saugaus interneto 
projektas)

• Mokytojų stažuotės užsienyje (spalis-lapkritis, 130)

• Informatika mokymas pradiniame ugdyme

Dar laukia

• Nacionalinės kvalifikacijos tobulinimo programos (vėliau)



Iššūkiai

• Nacionaliniai / savivaldybės / mokyklos mokymai

• Mokytojų tinklaveika

• ....



Interaktyvus BP pateikimas 
Švietimo portale



Atnaujinama Švietimo portalo IS 

• Suskaitmenintos ir virtualioje aplinkoje atvaizduotos BP

• Sukurtos BP sąsajos su įgyvendinimo rekomendacijomis, 
vadovėliais, SMP ir metodine medžiaga.

• Galimybė autorizuotiems sistemos naudotojams pateikti 
atsiliepimus ir įvertinimus.

• Galimybė pedagogams patiems kelti savo sukurtą 
metodinę medžiagą ir ja dalintis.

www.nsa.smm.lt

Nuotrauka

https://www.emokykla.lt

Parengtas prototipas, specifikacija, atliktas programavimo paslaugų pirkimas; planuojamas startas – 2023 sausis



Mokymo priemonių atnaujinimas, 
naujų sukūrimas
SMP

Vadovėliai

Techninės mokymo priemonės

…



Skaitmeninės mokymo priemonės (SMP) 
Katalogas: https://www.emokykla.lt/bendrasis/skaitmenines-mokymo-priemones/priemones

SUT projekto planai

Atnaujinimai
Istorija 9–10 kl.; 
Geografija 9–10 kl.; 
Technologijos 5–10 kl.

Naujos
Edusenses
Užsienio lietuviškų mokyklų mokinių 
pradiniam ir pagrindiniam ugdymui pagal 
Lituanistinio švietimo integruotą 
programą (iki 2023.02)

www.nsa.smm.lt

Edtech planai

2023 m. rugsėjo mėn.

Matematikos vaizdo pamokų sukūrimas.

Specialiųjų modulių aukštesniųjų gebėjimų turintiems vaikams skaitmeninimas.

Programavimo paslaugos „Gestų kalba ir aš“ .

Interaktyvių modelių matematikai, biologija, chemijai, fizikai mokytis sukūrimas ar adaptavimas.

2023 m. spalio mėn.

SMP Pilietiškumo pagrindai sukūrimas.

SMP Lietuvos istorija 5-8 kl. sukūrimas.

2023 m. lapkričio mėn.

SMP Lietuvių kalba ir literatūra 9–10 ir 11–12 klasėms sukūrimas.

SMP Pradinis ugdymas sukūrimas ar adaptavimas

SMP Lietuvos geografija 6-8 kl. sukūrimas.

SMP Lietuvių kalba (pagal kalbos mokėjimo lygius) sukūrimas ar adaptavimas.

https://www.emokykla.lt/bendrasis/skaitmenines-mokymo-priemones/priemones
https://istorija9-10.mkp.emokykla.lt/
https://geografija9-10.mkp.emokykla.lt/
https://technologijos5-10.smp.emokykla.lt/
https://www.emokykla.lt/nuotolinis/skaitmenines-mokymo-priemones/priemone/259


Vadovėliai

• Susitikimai su leidėjais

• Vadovėlių poreikio analizė (paklausa)

• Vadovėlių rinkos analizė (pasiūlą)

• Papildomų lėšų skyrimas vadovėliams iš ESF lėšų. 
• SUT projekto sutaupymai

• Kiti šaltiniai



Potenciali vadovėliu rinka 2023/2024

1 klasė: lietuvių k., matematika, integruotas, pasaulio mažinimas 

5 klasė: lietuviu k., literatūra, matematika, informatika, gamta, istorija

7 klasė: lietuviu k., literatūra, matematika, biologija, geografija, istorija

9 klasė: lietuviu k., literatūra, matematika, biologija, fizika, geografija, 
istorija, ekonomika

11 klasė: lietuviu k., literatūra, astronomija, istorija, ekonomika

Užsienio k.



Tvarkaraštis (centralizuotas lėšos, 
projektavimas)

Laikas Veikla

Lapkritis Rinkos konsultacija dėl vadovėlių.
Konsultacija su VPT dėl pirkimo būdo.

Gruodis Papildomo finansavimo prašymo pateikimas ŠMSM.

Sausis Lėšų skyrimas, sutarties dėl finansavimo sudarymas (NŠA, ESFA, ŠMSM).

Kovas Centralizuoto perkamų vadovėlių atranka (jei bus didelė pasiūla).

Balandis Mokyklų apklausa (per SVIS?) dėl centralizuotai atrinktų vadovėlių. Mokyklos 
užsisako vadovėlius pagal nustatytas jiems sumas (kriterijus – mokinių skaičius).

Gegužis-birželis NŠA vykdo pirkimą, pasirašo sutartis.

Liepa Leidyklos pristato vadovėlius mokykloms.

Rugpjūtis NŠA apmoka leidyklų sąskaitas.



Nacionaliniai mokyklų aprūpinimo 
priemonėmis projektai

• Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų 
priemonėmis“ (STEAM...)

• Edtech (SMP, portalas....)

• Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas

• TŪM

• ....



Ačiū už dėmesį!


