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UGDYMO TURINIO 
KAITA



KODĖL REIKIA KAŽKĄ 

KEISTI
01 Švietimo sistema nepakankamai dinamiška, iš dalies 

išsibalansavusi, kokybiškai atsiliekanti, nevienodai 

prieinama, netinkama šalies ateičiai ir neugdo būtinų 

kompetencijų.

02
Mokymasis nėra patrauklus: naudojami seni metodai. 

58 proc. pamokų dominuoja mokytojas. 14 proc. 

pamokų mokiniai aktyviai mokosi patys.

03 Kas ketvirtas mokinys Lietuvoje nepasiekia 2 iš 6 

pasiekimų lygmens (PISA). Pasiekimų skirtumai vieni 

didžiausių iš 72 EBPO PISA tyrimo šalių. Lietuva yra 

55 vietoje, stipriai nutolusi nuo EBPO vidurkio.

04 Didelis atotrūkis tarp besimokančių mieste ir kaime.  

Kaimo vaikams pavyti Vilniaus vidurkį prireiktų 

dagiau kaip dviejų metų.

05 Mokinių savijauta – prasta, daugiau kaip pusė patiria 

patyčias.



KAIP MOKOMASI

PASAULYJE

Kinų vaikai mokosi daugiau nei 10 

val. per dieną

Singapūre mokslo metai trunka 40 

savaičių

Ispanijoje pirmąją užsienio kalbą 

vaikai pradeda mokytis darželyje 

Čekijoje nuo pirmos klasės mokosi 

žaisti šachmatais



KO SIEKIAME POKYČIAIS

AUKŠTESNI 

MOKINIŲ 

PASIEKIMAI

GERA VAIKŲ 

SAVIJAUTA

KOKYBIŠKAS 

UŽIMTUMAS PO 

PAMOKŲ

PEDAGOGO 

PROFESIJA -

PRESTIŽINĖ

APRŪPINTOS 

MOKYKLOS

10 proc. geresni 

mokinių pasiekimai 

tarptautiniame tyrime 

EBPO PISA (2020 m.)

1/3 mažesnis 

atotrūkis tarp 

mokinių pasiekimų 

mieste ir kaime 

(2020 m.)

100 proc. mokyklų 

įgyvendina 

prevencijos 

programas 2018 m. 

70 proc. vaikų 

nepatiria patyčių 

2020 m. (2016 m. –

46 proc.)

20 proc. vaikų lanko 

visos dienos 

mokyklas, prasmingai 

užimami visą dieną 

2020 m. (2016 – 2 

proc.)

75 proc. vaikų lanko 

būrelius 2020 m. 

(2016 m. – 56 proc.)

25 proc. daugiau 

30–49 m. mokytojų 

2020 m. 

15 proc. visų 

pedagogikos 

studentų – geriausiai 

baigusieji mokyklas.  

Vidutinė mokytojo 

alga 2019 m. –

1000 Eur. 

Daugiau kaip 700

mokyklų, turinčių 1–8 

kl., aprūpintos 

laboratorine įranga

Daugiau galimybių 

mokiniams rinktis 

ugdomuosius 

dalykus.



UGDYMO TURINIO KAITA 

GRĮSTA SUSITARIMAIS

LIETUVOS

PAŽANGOS

STRATEGIJA 

2030

VALSTYBINĖ

ŠVIETIMO

STRATEGIJA

GEROS 

MOKYKLOS

KONCEPCIJA

BENDROJO

UGDYMO

MOKYKLOS 

KAITOS

GAIRĖMIS

EBPO

REKOMENDACIJOS



UGDYMO TURINIO

KAITOS 4 KRYPTYS

BENDROJO 

UGDYMO 

PROGRAMŲ

PERŽIŪRA

VERTINIMO

SISTEMA

MOKYMO

PRIEMONIŲ

PERŽIŪRA

UGDYMO

FORMOS



1. BENDROJO UGDYMO PROGRAMŲ 

PERŽIŪRA, JŲ TURINYS IR 

INTEGRALUMAS 

Nuo 2020 m. mokyklose 

startuos visos naujos ugdymo 

programos

Ugdymo programos

integruotos tarpusavyje

Plėtojamas IT ugdymas nuo

pradinių klasių

STEAM mokymo dalykų 

plėtra ir mokyklų aprūpinimas 

laboratorine įranga



2. VERTINIMO SISTEMA

Kiekvieno vaiko individualios

pažangos vertinimas

Neformaliuoju būdu įgytų 

kompetencijų įskaitymas

Įvedamas kaupiamasis balas

Brandos darbas

Egzaminai



3. MOKYMO PRIEMONIŲ PERŽIŪRA

Mokyklos bus aprūpintos 

STEAM mokslų mokymo 

priemonėmis ir mokytojams 

parengta metodine medžiaga

Interneto prieiga visoms 

mokykloms

Nupirkta daugiau kaip 4000 

naujų kompiuterių 

Steigiami STEAM centrai

Vadovėlių rengimas ir 

leidyba

STEAM



4. UGDYMO FORMOS IR PLĖTRA

Pamokos vyksta nebe tik 

mokykloje, plečiasi jų 

geografija ir formos

Pamokos be namų darbų 

Visos dienos mokykloje

Mokytojų rengimas ir 

kvalifikacija:

Pedagogų veiklos vertinimas ir 

profesinis augimas

Mokytojų rengimo pertvarka

Dviejų dalykų mokytojai



KURKIME ATEITIES

MOKYKLĄ KARTU
Įtraukiame aukštąsias mokyklas –

pedagogų rengimo centrus

Tariamės su mokytojais praktikais ir 

asociacijomis, mokiniais

Buriame įvairias visuomenės 

grupes




