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Planuojami BP atnaujinimo etapai

I. BP projekto ir ją lydinčios medžiagos parengimas 2020 – 2021 III k.  
II. BP fragmentų išbandymas 2021 – 2022 m. m.
III. BP diegimas 2022 – 2023 m.m. 
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Atnaujintų BP rengimas (pradinis, pagrindinis)

Įvadinės dalies rengimas

Parengti BP rengimo vadovą 2020 gegužė

Parengti Kompetencijų raidos aprašo projektą 2020 birželis

Parengti įvadinės dalies projektą 2020 gruodis

Dalyko BP rengimas 

Parengti BP projektą 2020 lapkritis

Parengti rekomendacijas dėl BP diegimo 2021 vasaris

Atnaujintų BP rengimas (vidurinis) 2021 gegužė

Parengti susitarimus dėl vidurinio ugdymo 2020 rugsėjis

Parengti atnaujintas BP dalykų programas 2021 gegužė

Programų tikslinimas pilotinio projekto metu 2022 birželis



BP atnaujinimo ir įgyvendinimo rekomendacijų rengimo veiklos

• Skelbiami lapkričio 19 d. bendrųjų programų projektai, taip pat ir  
naudojant OneNote įrankį: https://www.mokykla2030.lt/bp-projektai/.

• 71 BP atnaujinimo grupės narys (be NŠA ir ŠMSM darbuotojų) tęsia
darbą – koreguos BP projektus ir rengs įgyvendinimo rekomendacijas.

• Įgyvendinimo rekomendacijų struktūrai pritarta UTA Koordinavimo 
grupės 2020 m. lapkričio 10 d. posėdyje.

• Iki lapkričio 27 d. skelbiamas kvietimas dalyvauti atnaujinant vidurinio
ugdymo BP.

https://www.mokykla2030.lt/bp-projektai/


Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų
įgyvendinimo rekomendacijų rengimas

Darbai Lapkritis Gruodis Sausis Vasaris Kovas Balandis

1. Dalyko naujo turinio mokymo 

rekomendacijos.

2. Kaip ugdyti  aukštesnius pasiekimus.

3. Tarpdalykinių temų integravimas. Dalykų 

dermė.

4. Kalbinių gebėjimų ugdymas per dalyko 

pamokas.

5. Siūlymai mokytojų nuožiūra skirstomų 30 

procentų pamokų.

6. Veiklų planavimo ir kompetencijų ugdymo 

pavyzdžiai.

7. Skaitmeninės mokymo priemonės, skirtos 

BP įgyvendinti.

8. Literatūros ir šaltinių sąrašas.

9. Užduočių ar mokinių darbų, iliustruojančių 

pasiekimų lygius, pavyzdžiai.



Daugiau informacijos

Atnaujintoje svetainėje Mokykla 2030:
• talpinama BP projektų medžiaga, taip pat ir parengta OneNote įrankiu

(https://www.mokykla2030.lt/bp-projektai/)

• talpinama susitikimų medžiaga (Medžiaga – Informacija socialiniams
partneriams)

• yra Naujienų prenumerata (https://www.mokykla2030.lt/prenumerata/)

• infografikas (https://www.mokykla2030.lt/wp-
content/uploads/2020/10/UGDYMO-TURINIO-ATNAUJINIMAS.pdf) 

• atidarytas D.U.K. skyrelis, kuriame teikiami atsakymai

https://www.mokykla2030.lt/category/naujienos/
https://www.mokykla2030.lt/bp-projektai/
https://www.mokykla2030.lt/prenumerata/
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2020/10/UGDYMO-TURINIO-ATNAUJINIMAS.pdf


Ačiū už dėmesį!


