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Planuojami BP atnaujinimo etapai
I. BP projekto ir ją lydinčios medžiagos parengimas
II. BP fragmentų išbandymas (20 mokyklų)
III. BP diegimas

2020 – 2021 III k.
2021 – 2022 m. m.
2022 – 2023 m.m.

• 2022/2023 koncentrų pirmos klasės
• 2023/2024 koncentrų antros klasės
2020
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Atnaujintų BP rengimas (pradinis, pagrindinis)
Įvadinės dalies rengimas
Parengti BP rengimo vadovą
Parengti Kompetencijų raidos aprašo projektą
Parengti Įvadinės dalies 1 versiją
Parengti įvadinės dalies 2 versiją
Dalyko BP rengimas
Parengti dalyko BP projekto 1 versiją
Parengti BP projekto 2 versiją
Parengti rekomendacijas dėl BP diegimo
Atnaujintų BP rengimas (vidurinis)
Parengti naują vidurinio ugdymo modelio projektą
Parengti atnaujintas BP dalykų programas
Programų tikslinimas pilotinio projekto metu

2020 gegužis
2020 birželis
2020 liepa
2020 gruodis
2020 liepa
2020 gruodis
2021 vasaris
2021 gegužė
2020 rugsėjis
2021 gegužė
2022 birželis
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Pradinio ir pagrindinio ugdymo BP atnaujinimas
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Darbai
Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis
Dalyko ugdymo tikslų ir uždavinių
atnaujinimas.
Pasiekimų sričių išskyrimas (remiantis
kompetencijų apibrėžtimis išskiriamos
pasiekimų sritys).
Kompetencijų žemėlapio ir mokymosi
turinio plano rengimas
(užpildomas kiekvienam koncentrui).
Mokymosi turinio horizontalios ir
vertikalios dermės derinimas.
Ugdymo srities įvado atnaujinimas.
Pasiekimų raidos rengimas.
Mokymosi turinio atnaujinimas.
Pasiekimų lygių požymių aprašymas.

Vykstančios veiklos
• Parengtas Kompetencijų raidos aprašas
• Nuo kovo pradžios dirba Kompetencijų aprašo rengėjų grupė, kurią sudaro 13
mokslininkų (po du rengėjus kiekvienai kompetencijai ir psichologė).
• Kompetencijų aprašo rengėjų grupė patikslino kompetencijų apibrėžimus,
išskyrė kompetencijų sandus ir rengia kompetencijų raidos aprašą 1-12
klasėms kas dvejus metus.

• Parengta BP atnaujinimo vadovo I versija
• BP atnaujinimo vadovą rengė ŠMSM ir NŠA specialistai.
• BP atnaujinimo vadove detalizuojama BP struktūra, pateikiami pavyzdžiai,
lentelės kompetencijų ir tarpdalykinių temų žemėlapiams rengti.

Medžiaga pasirengimui
• Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos ir jų įgyvendinimui skirta
medžiaga
• Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų, nacionalininių mokinių pasiekimų patikrinimų
medžiaga:
• Tarptautinių tyrimų (EBPO PISA, IEA TIMSS, IEA PIRLS, IEA ICCS ir kt.) leidiniai, pristatymų
medžiaga ir problemų analizės: https://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/tyrimai-iranalizes/tarptautiniai-tyrimai
• Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų medžiaga: https://www.egzaminai.lt/612/

• Tarptautinio eksperto dr. Phil Lambert konsultacijos filmuota medžiaga, skaidrės,
namų darbai ir jų atsakymai (https://www.mokykla2030.lt/uzsienio-patirtis/):
Filmuotą medžiagą sudaro 7 dalys:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Loginis švietimo politikos formavimo ciklas
Pagrindiniai bendrųjų programų atnaujinimo uždaviniai ir procesai
Bendrųjų programų rengimo ir analizės kriterijai
Tipinės bendrųjų programų kūrimo problemos
Kompetencijų žemėlapis bendrosiose ugdymo programose
Kūrybiškumo kompetencijos ugdymas
Bendrųjų programų rengimas. Apibendrinimas

Daugiau informacijos
Atnaujintoje svetainėje Mokykla 2030:
• talpinama susitikimų medžiaga
• yra Naujienų prenumerata (https://www.mokykla2030.lt/prenumerata/)
• atidarytas D.U.K. skyrelis, kuriame teikiami atsakymai

Ačiū už dėmesį!

