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NEPASTOVUS, NENUSPĖJAMAS, KOMPLEKSIŠKAS, NEVIENAREIKŠMIS



„praeitis dabartyje“ 

NAUJOJI PEDAGOGIKA 

naujos mokymosi partnerystės

gilus mokymasis 

nesustabdoma technologijų skvarba

(M. Fullan, M. Langworthy 2014)



EBPO Projektas Education 2030
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Sąvoka įgalinimas yra apie 

savarankišką ir nepriklausomą 

veikimą, o ne apie paklusnų, 

primestą vykdymą; apie naujų 

idėjų kūrimą, o ne apie 

vaikščiojimą pramintais takais; 

apie drąsą ir atsakomybę priimti 

sprendimus, o ne apie baimę ir 

prisitaikymą; tai apie savo 

ateities kūrimą.

Mokinio įgalinimas (angl. student agency )



Kompetencija yra gebėjimas atlikti tam tikrą 
veiklą, remiantis įgytų žinių, mokėjimų, 

įgūdžių, vertybinių nuostatų visuma.

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas 



2030m. UGDYMOSI GAIRĖS 



Bendrųjų programų analizė 
(angl. Curriculum content mapping)



Tikslas:

• koks kompetencijų santykis su dalykiniu turiniu

• kokios kompetencijos natūraliai siejamos su tam

tikromis ugdymo sritimis ir gali būti ugdomos

kartu

• kaip užtikrinti, kad įtraukiant aktualių

kompetencijų ugdymą nebūtų perkraunamos

ugdymo programos

Nauda:

• išsiaiškinti kokia apimtimi bendrosiose programose 

„užkoduotas“ kompetencijų ugdymas

• lyginamoji šalių dalykinio turinio ir kompetencijų 

turinyje analizė ir galimybė mokytis i kitų

• teoriškai pagrįstos kompetencijų apibrėžtys

• atskaitos taškas programų atnaujinimui ir būdas 

naujai pažvelgti į BP rengimą



Tyrimo ypatumai ir eiga

• Įrankių pilotavimas 

• (3 etapai nuo 2017-2018 

m.)

• Pagrindinis tyrimas 2018 

m. ruduo

• Pagrindinis ugdymas

• 7 Ugdymo sritys

• 26 kompetencijos

• Visų mokomųjų dalykų 

turinys

Ekspertai analizavo BP turinį ir 

pagal pateiktus aprašymus 

ieškojo, kaip kiekviena 

kompetencija (viso 26) 

atsispindėta įvairių dalykų 

mokymosi turinyje. Nustatė 

kompetencijų intensyvumo lygį. 
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piloto rezultatai



KOMPETENCIJŲ PASISKIRSTYMO DAŽNUMAS PER VISAS 

UGDYMO SRITIS:



Pagrindinė išvados

Kritinis mąstymas, problemų sprendimas, raštingumas,

kūrybinis mąstymas dažniausiai „užkoduoti“ (nurodomi,

kaip ugdymo tikslas) įvairių ugdymo sričių mokymo

turinyje.

Pasitikėjimas, atsparumas, gebėjimas atgauti jėgas,

atsistatyti, verslumas ir informatinis mąstymas retai

„koduojami“ įvairių ugdymo sričių mokymo turinyje.

Tokie konstruktai kaip informatinis mąstymas yra

koduojami tik matematikos ir IT turinyje, verslumas – tik

ekonomikos.



piloto rezultatai: Lietuva



BENDROSIOSE PROGRAMOSE UŽKODUOTŲ KONSTRUKTŲ 

DAŽNUMAS
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Išvados ir rekomendacijos

Ugdymo sritys ir mokomieji dalykai šiek tiek skiriasi 

nuo EBPO: IT (matematikai),  Žemės mokslai (Earth

sciences) priklauso geografijai ir kt.

Kompetencijų ugdymas yra aprašomas atskirai ir nėra 

ryšio su ugdymo sritimis ir mokomaisiais dalykais

Atskleidė, kad Lietuvoje pagrindiniame ugdyme 

mokiniai nesimoko tam tikro turinio, ko mokosi kitose 

šalyse, pvz. kompleksiniai skaičiai, vektoriai ir kt. 

Apsvarstyti koks pagrindas įtraukti į mokymo turinį

problemų sprendimą tokia apimtimi ir intensyvumu

Apsvarstyti menų ugdymo tikslus, atsižvelgiant į tai,

kad menai nurodo, kad visi nagrinėti konstruktai yra

ugdomi kaip pagrindinis tikslas menų srityje



Siekiant išugdyti kompetencijas svarbu užtikrinti jų 
ugdymo nuoseklumą ir tęstinumą, remtis mokinio 
individualia pažanga ir orientuotis į jo gabumus ir 

stiprybes. Kompetencijos yra ugdomos dalykų turiniu. 
Atnaujintose dalykų bendrosiose programose 

atskleidžiama, kaip dalyko turinys augina mokinio 
kompetencijas.

Bendrųjų programų atnaujinimo gaires



Kompetencijų žemėlapis





Dalyko programos pateikimo schema koncentrui: 
 

 
 

 

 
 

 

 

   

          

                                                                                                

 

       

                                                                                 

       

 

 

 

                     

Pasiekimų lygiai                                                               

 
                                                                    

 

Mokymosi turinys 




