Bendrųjų programų atnaujinimo
darbai
Nacionalinės švietimo agentūros, Ugdymo turinio departamento, Ugdymo turinio
rengimo skyriaus vedėja
Saulė Vingelienė

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

2020 – 2021 m. m.
2021 – 2022 m. m.
2022 – 2023 m.m.

2020
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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

2021 liepa

Dalyko BP rengimas
Parengti BP projektą
BP projektų koregavimas
Parengti rekomendacijas dėl BP diegimo

2020 lapkritis
2022 vasaris
2021 gegužė

Atnaujintų BP rengimas (vidurinis)

2021 liepa

Parengti susitarimus dėl vidurinio ugdymo

2021 sausis

Parengti atnaujintų VU BP dalykų programų projektus 2021 liepa
Programų tikslinimas pilotinio projekto metu

2022 birželis
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BP rengimo darbo grupių sudarymas
• Skaidrumas
• Viešumas
• Mokslo ir mokymo praktikos
dermė
• Bendradarbiavimas
• Koordinavimas
• Atskaitomybė

• Skelbti vieši kvietimai dalyvauti
darbo grupėse po kelis kartus
• Darbo grupių atranką organizavo
komisijos, kurias sudarė NŠA,
ŠMSM, dalykininkų asociacijų
atstovai
• Darbo grupių sudėtis derinama su
UTA KG
• Darbo grupės įforminamos NŠA
įsakymu, įsakymai skelbiami viešai
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Bendrųjų programų struktūra
Ugdymo sritis (9)
Įvadas (1)
1. Bendrosios nuostatos
2. Pagrindinės ugdymo turinio atnaujinimo
kryptys
3. Kompetencijos ir jų raida
4. Svarbiausi ugdymo proceso ypatumai
5. Mokinių pasiekimų vertinimas
6. Interaktyvių bendrųjų programų naudojimosi
instrukcija

Bendrosios nuostatos
Srities struktūra

Dalyko programa
1. Dalyko paskirtis
2. Dalyko tikslai ir uždaviniai
3. Kompetencijų ugdymas dalyku
4. Pasiekimų sritys
5. Pasiekimų raida
6. Mokymosi turinys (metams / koncentrui)
7. Pasiekimų vertinimas
8. Pasiekimų lygių požymiai
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Reikalavimai bendrojo ugdymo programų kokybei
• Vertybinis kryptingumas – mokymosi turinys skatina vertybinių nuostatų ugdymąsi;
• Reiklumas – mokymosi turinys skatina akademinius iššūkius;
• Kontekstualumas – mokymosi turinys siejamas su kontekstais, kurie mokinį
motyvuotų aktyviam pažinimo procesui ir mokymosi rezultatų pritaikymui;
• Dinamiškumas – mokymosi turinyje atskleidžiama nuolatinė tikrovės ir jos pažinimo
rezultatų kaita, plečiant ir gilinant pasaulėvaizdį ir atveriant ateities perspektyvą;
• Sutelktumas – siekiant gilaus mokymo(si) ir rezultatų kokybės, užtikrinama mokymosi
turinio, suteikiančio akiračio platumą ir geresnį suvokimą, apimtis;
• Nuoseklumas – mokymosi turinio seka grindžiama ugdymo uždaviniais, mokslo logika
ir atsižvelgiant į amžiaus tarpsnių ypatumus;
• Integralumas – stiprinamas įvairių mokomųjų dalykų turinio tarpusavio ryšys, siekiant
padėti mokiniui formuotis vientisą pasaulėvaizdį;
• Dermė – ugdymo tikslai, uždaviniai, mokymosi turinys, ugdomosios veiklos ir rezultatų
vertinimas suderinti tarpusavyje. Užtikrinama įvairių ugdymo sričių ir dalykų
mokymosi turinio tarpusavio (horizontali) ir tarp skirtingų mokymosi metų
/ koncentrų (vertikali) dermė.
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Rekomendacijos, lydimoji medžiaga
1.
2.
3.
4.

Dalyko naujo turinio mokymo rekomendacijos.
Kaip ugdyti aukštesnius pasiekimus.
Tarpdalykinių temų integravimas.
Kalbinių gebėjimų ugdymas per dalyko pamokas.

5.
6.
7.
8.
9.

Siūlymai mokytojų nuožiūra skirstomų 30 procentų pamokų.
Veiklų planavimo ir kompetencijų ugdymo pavyzdžiai.
Skaitmeninės mokymo priemonės, skirtos BP įgyvendinti.
Literatūros ir šaltinių sąrašas.
Užduočių ar mokinių darbų, iliustruojančių pasiekimų lygius, pavyzdžiai
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BP projektų aptarimas nuo 2020 metų gegužės mėn.
Bendrai organizuoti BP pristatymo/aptarimo renginiai:
• Susitarimai dėl BP atnaujinimo aptarti su asociacijomis – 7 renginiai.
• Atnaujinamų BP tikslai, uždaviniai, pasiekimų sritys ir pasiekimai
pristatyti metodinių būrelių pirmininkams ir asociacijoms – 14 renginių.
• BP darbiniai projektai pristatyti dalykininkams – 19 renginių.
• Parodoje Mokykla 2020 vyko 8 viešosios konsultacijos dėl atnaujintų BP
projektų.
Individualūs darbo grupių renginiai:
• Darbiniai susitikimai-aptarimai su dalykų mokytojų asociacijomis,
mokytojais dalykininkais, mokslininkais – 33 iki 2020-12-14 ir 11 po
2020-12-14.

Atnaujintų BP projektų skelbimas 2020
https://www.mokykla2030.lt/bp-projektai/

• Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų projektų skelbimo
pradžia – rugpjūtį
• Papildyti ir pakoreguoti projektai – spalį, lapkritį, gruodį
• Šiuo metu koreguojami gruodžio 14 d. projektai
• Planuojamas pakoreguotų projektų skelbimas 2021 kovo 31 d.
• Nuo lapkričio mėn. projektai skelbiami ne tik pdf formatu, bet ir
naudojant OneNote įrankį:
https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrojo-ugdymo-programuprojektai

Dalykų turinio derinimo pavyzdžiai
Gamtos mokslai
Technologijos
9 kl. Mokomasi paaiškinti baltymų, riebalų, angliavandenių, Mitybos paveldas ir verslai.
vitaminų, mineralinių medžiagų ir vandens funkcijas žmogaus Valgiaraštis, trumpi patiekalų gamybos aprašai. Stalo etika
organizme ir problemas, kylančias dėl per didelio arba per mažo ir estetika. Aptarnavimo kultūra ir jos istorija.
šių medžiagų vartojimo (bulimija, anorekcija) (biologija).
Matematika
6 kl. Skaitmeninis mastelis.
Ox ir Oy ašys, taškų žymėjimas, žinant jų koordinates;
taško koordinačių radimas ir užrašymas; koordinačių
ašių taškų koordinatės.
Istorija

Geografija
Planas ir žemėlapis. Pagrindiniai žemėlapio elementai. Mastelis ir
atstumų matavimas.
Geografinio tinklo elementai (pusiaujas, lygiagretės, dienovidiniai,
ašigaliai, ilguma ir platuma). Geografinės koordinatės.
Taško, vietovės, teritorijos geografinės padėties nustatymas.

Dailė
8 kl. Viduramžių kultūra.
Lietuvos gotika (architektūra ir dailė).
Bizantiškosios ir islamiškosios kultūros poveikis Europos Renesanso menas (linijinė perspektyva, apimtinių trimačių formų
kultūrai.
vaizdavimas plokštumoje, portreto gimimas ir kt.). Barokas (rūmų
Viduramžių Europos kultūra: riterių kultūra, lotyniškoji kompleksai ir parkai, nauji žanrai, taikomoji dekoratyvinė dailė,
raštija, filosofija, universitetų atsiradimas, mokslas,
kostiumas, perukai ir kt.). Renesansas ir barokas Lietuvoje.
menas (romanika, gotika).
Europėjančios Lietuvos kultūros bruožai.

BP projektams gauti siūlymai
Gauta siūlymų raštu:
• iki 2020-12-14 projektų – 74
• po 2020-12-14 projektų paskelbimo – 75 siūlymai dalykams ir 37
atsakymai iš savivaldybių metodinių būrelių į anketos apie Lietuvių
kalbos ir literatūros BP projektą klausimus

Vadovėlių atnaujinimo poreikis
(NŠA metodininkų nuomonė šiai dienai)

• Tiks esami vadovėliai: ekonomikos, muzikos, šokio ir dailės – pradinėse
klasėse, lietuvių kalbos ir literatūros (su nedidelėmis korekcijomis).
• Kitų dalykų vadovėliuose tiks fragmentai, todėl reikės atnaujinti.

Pagal parengtus UTA komandos savivaldybėje sudarymo
kriterijus suformuotos 5 savivaldybių skaučių (Alytaus m.,
Druskininkų, Prienų raj., Kazlų Rūdos, Panevėžio raj.)
komandos, su kuriomis konsultuojamasi ir dirbama on-line.

SAVIVALDYBIŲ
KOMANDŲ
MOKYMAI IR
KONSULTACIJOS
DIEGIANT
ATNAUJINTĄ
TURINĮ

2020 m.

Atliktas 5 savivaldybių poreikių ir lūkesčių UTA kokybinis
tyrimas dėl pasirengimo ugdymo turinio atnaujinimo veikloms
poreikių.

Organizuoti teminiai virtualūs susitikimai su savivaldybių
skaučių komandomis, renginiai UTA koordinatoriams
savivaldybėse.

Ekspertų grupė, konsultuodamasi su savivaldybėmis skautėmis,
rengia
kriterijus
savivaldybėms
ir
mokykloms
pasirengti įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį.

SAVIVALDYBIŲ KOMANDŲ MOKYMAI IR KONSULTACIJOS DIEGIANT ATNAUJINTĄ TURINĮ
veiksmų planas 2021 m.
Vasaris
Parengiami
savivaldybių
PASIRENGIMO
UTA kriterijai:
1. Pokyčio
valdymas
2. Savivaldybės
komanda
3. Mokytojų
komandos
sudarymas
dalyvauti NŠA
mokymuose

Kovas

Balandis

Parengiami
VEIKIMO
kriterijai:

Parengiami
PARTNERYSČIŲ
KŪRIMO
kriterijai

4. Švietimo
skyrius
5. Pagalbos
mokyklai įstaiga
6. Mokyklos
vadovas

7. Socialinių
partnerių
dalyvavimas
8. Įtraukties /
lygių galimybių
užtikrinimas

Gegužė
Parengiami
kriterijai:

15 VAL.

Parengiamas ir
paviešinamas detalus
kriterijų aprašymas

9. Ugdymo
proceso
modeliavimas(U
P)
10. Aprūpinimas
mokymo(si)
priemonėmis
Vykdoma mokymų
temų poreikio analizė

Kriterijai pristatomi savivaldybių komandoms paskutinę mėnesio savaitę.
I RENGINYS
VASARIO 24 D.

Birželis-liepa

II RENGINYS
KOVO 31 D.
15 VAL.

III RENGINYS
BALANDŽIO 28 D.
15 VAL.

Informaciniai renginiai

IV RENGINYS
GEGUŽĖS 26 D.
15 VAL.

Spalis-

Rūgpjūtisrugsėjis
Rengiamos
mokymų
programos

Pradedami
mokymai
savivaldybių
komandoms (960
dalyvių)
Mokymų metu
bus
analizuojama,
kaip kiekviena
savivaldybė
pasirengs
įgyvendinti
atnaujintą
ugdymo turinį,
planuos būtinas
priemones,
skirtas sėkmingai
įgyvendinti
atnaujintas
programas.

Preliminaru

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/wpcontent/uploads/2020/10/UGDYMO-TURINIO-ATNAUJINIMAS.pdf)
• atidarytas D.U.K. skyrelis, kuriame teikiami atsakymai

Ačiū už dėmesį!

