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Ugdymo turinio atnaujinimo kryptys



Bendrųjų programų 

atnaujinimo gairės
Patvirtinta 2019 m. lapkričio 18 d. 

• I variantas – 2018 lapkričio mėn.

• Vieši svarstymai

• Daugiau nei 120 oficialių atsiliepimų

• Diskusijos su mokslininkais

• II variantas – 2019 rugpjūčio mėn.

• Vieši svarstymai

• Koregavimas

• Bendrojo ugdymo tarybos pritarimas

• Patvirtinimas

Numato Bendrųjų programų atnaujinimo kryptis

Įvardina Bendrųjų programų pokyčių sritis



➢ Stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą. 

Daugiau dėmesio orumo, pasitikėjimo, 

empatijos, atsakomybės, demokratinės 

kultūros, socialinių ir emocinių gebėjimų, 

pasitikėjimo savo galiomis, valios ir 

atsparumo ugdymui 

➢ Sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui įgyti 

aukštesnius pasiekimus, suteikiant tvirtus ir 

tvarius žinių pagrindus 

Bendrųjų programų 

atnaujinimo kryptys



➢ Mokomųjų dalykų turiniu ugdyti 

kompetencijas; 

➢ Prasmingai įtraukti aktualų turinį, skirtą 

ugdyti mokinių kompetencijas; 

➢ Numatyti ugdymo(si) galimybes įvairiuose 

kontekstuose; 

➢ Įtvirtinti sąsajas tarp pakopų, ugdymo 

sričių ir dalykų; 

➢ Užtikrinti ugdymo tikslų, turinio 

įgyvendinimo ir pasiekimų vertinimo 

dermę.

Atnaujinant 

Bendrąsias programas



OECD Education 2030



Kompetencijos:

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos
(socialinė, asmeninė, mokėjimo mokytis, 2008; socialinė 

pilietinė, 2011); 

Pažinimo (pažinimo, mokėjimo mokytis, 2008; 2011); 

Pilietinė (socialinė; asmeninė, 2008; socialinė pilietinė, 

2011); 

Kūrybiškumo (iniciatyvumo ir kūrybingumo, 2008; 

2011); 

Kultūrinė (kultūrinė, 2011);

Komunikavimo (komunikavimo, 2008; 2011). 

Ugdymo

rezultatai



Tarpdalykinės 

temos (1)

Siekiant išvengti ugdymo fragmentacijos, 

ugdymo(si) procese siekiama užtikrinti 

daugialypius ryšius tarp 

➢ įvairių ugdymo sričių ir mokomųjų dalykų 

➢ realaus pasaulio ir kultūros reiškinių 



Tarpdalykinės 

temos (2)

Siūloma į mokymo turinį prasmingai įtraukti tarpdalykines 

temas: 

Asmens galios: Idealai; Prasmės siekimas; Idėjos, Asmenybės. 

Kultūrinis identitetas ir bendruomeniškumas: Kultūros 

paveldas; Gimtoji kalba; Tradicijos gyvybingumas, Istorinė savimonė; Tautos, pilietinės visuomenės 

savikūra. 

Darnus vystymasis:                                   
Pasaulis be skurdo ir bado; sveikata, sveika gyvensena; lyčių lygybė, lygios galimybės; taikios ir 

įtraukios bendruomenės; darnūs miestai ir gyvenvietės; tausojantis žemės ūkis, sveiki maisto 

produktai; žiedinė ekonomika, pridėtinę vertę kuriančios darbo vietos; švietimo vaidmuo, mokymasis 

visą gyvenimą; pažangios technologijos ir inovacijos; aplinkos apsauga; atsakingas vartojimas, gamtos 

išteklių tausojimas; klimato kaitos prevencija, darni energetika, transportas; ekosistemų, biologinės 

įvairovės apsauga; tarptautinis bendradarbiavimas; solidarumas.



Kompetencijų žemėlapis






