LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO
MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO VEIKLŲ ORGANIZAVIMO
2021 m. balandžio 20 d. Nr. V-585
Vilnius

Įgyvendindama Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos
nuostatų įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d.
nutarimu Nr. 155 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų
įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 1.2.4 veiksmą „Atnaujinti Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio
ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas – stiprinti turinį, susieti jį su socialinio, emocinio ir sveikos
gyvensenos, kūrybiškumo, pilietiškumo, kultūrine, komunikacine ir pažinimo kompetencijomis ir
atskleisti tarpdalykinės integracijos galimybes“ ir Bendrųjų programų atnaujinimo gairių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V1317 „Dėl Bendrųjų programų atnaujinimo gairių patvirtinimo“, 56 punktą:
1. S u d a r a u šios sudėties Ugdymo turinio atnaujinimo stebėsenos grupę:
1.1. Ramūnas Skaudžius, švietimo, mokslo ir sporto viceministras (grupės vadovas);
1.2. Sara Aškinytė, Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentė;
1.3. Nomeda Barauskienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Komunikacijos
skyriaus vedėja;
1.4. dr. Renata Bilbokaitė, Šiaulių universiteto studijų prorektorė;
1.5. dr. Agnė Brandišauskienė, Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos atstovė, Vytauto
Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentė;
1.6. Vitalija Bujanauskienė, Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos atstovė,
Utenos švietimo centro direktorė;
1.7. Irma Kačinauskienė, Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktorė;
1.8. dr. Lina Kaminskienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos kanclerio
pavaduotoja;
1.9. Aistė Kairienė, Ministro Pirmininko patarėja švietimo, mokslo ir kultūros
klausimais;
1.10. Jūratė Lazdauskienė, Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos direktorė;
1.11. Ieva Lebedytė, programos „Renkuosi mokyti“ atstovė, Vilniaus tarptautinės
mokyklos gamtos mokslų ir chemijos mokytoja;
1.12. Vaida Maziukienė, bendrijos PAGAVA valdybos narė;
1.13. Jonas Mickus, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros
klausimais;
1.14. dr. Irena Stonkuvienė, Vilniaus universiteto Ugdymo mokslų instituto direktorė;
1.15. Rytas Šalna, Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos ir Lietuvos geografijos
mokytojų asociacijos prezidentas;
1.16. Agnė Andriuškevičienė, švietimo, mokslo ir sporto ministro patarėja.
2. P a v e d u šio įsakymo 1 punktu sudarytai Ugdymo turinio atnaujinimo stebėsenos
grupei:
2.1. svarstyti parengtus ugdymo turinio dokumentus;
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2.2. teikti pasiūlymus Ugdymo turinio atnaujinimo veiklų koordinavimo grupei ir
Nacionalinei švietimo agentūrai dėl parengtų dokumentų ir planuojamų ugdymo turinio atnaujinimo
veiklų;
2.3. palaikyti ryšius su švietimo bendruomene ir kitais suinteresuotais asmenimis;
2.4. dalyvauti informuojant visuomenę apie planuojamus pokyčius ir vykdomas veiklas,
susijusias su ugdymo turinio atnaujinimo veiklomis.
3. S u d a r a u šios sudėties Ugdymo turinio atnaujinimo veiklų koordinavimo grupę:
3.1. dr. Jolanta Navickaitė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo
departamento direktorė (grupės vadovė);
3.2. Irena Raudienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo
departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja (grupės vadovo pavaduotoja);
3.3. dr. Vaino Brazdeikis, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio
departamento direktorius;
3.4. Rūta Krasauskienė, Nacionalinės švietimo agentūros direktorė;
3.5. Egidija Nausėdienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą
gyvenimą departamento Pedagogų veiklos skyriaus patarėja, laikinai atliekanti vedėjo funkcijas;
3.6. dr. Asta Ranonytė, Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja;
3.7. Edita Sederevičiūtė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento
Mokymo priemonių skyriaus vedėja;
3.8. Saulė Vingelienė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento
Ugdymo turinio rengimo skyriaus vedėja;
3.9. Rasa Šnipienė, „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas, vertinimas ir diegimas bei
jo pritaikymas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių“ projekto (toliau – Skaitmeninio
ugdymo turinio kūrimas, vertinimas ir diegimas bei jo pritaikymas mokiniams, turintiems specialiųjų
ugdymosi poreikių, projektas) metodininkė;
3.10. Dalia Švelnienė, Švietimo mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą
departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė;
3.11 Laima Jankauskienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo
departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja;
3.12. Daiva Vaišnorienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo
departamento Švietimo pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė;
3.13. Agnė Andriuškevičienė, švietimo, mokslo ir sporto ministro patarėja.
4. P a v e d u šio įsakymo 3 punktu sudarytai Ugdymo turinio atnaujinimo veiklų
koordinavimo grupei:
4.1. planuoti ir koordinuoti ugdymo turinio atnaujinimo veiklas (bendrųjų programų
projektų parengimą ir įdiegimą, mokinių pasiekimų vertinimo kaitą, pedagoginių darbuotojų
kompetencijų tobulinimą, metodinių priemonių parengimą);
4.2. užtikrinti sklandų dalykinių programų rengėjų darbą, tarpininkauti sprendžiant
kylančius klausimus;
4.3. identifikuoti ugdymo turinio atnaujinimo veiklų sąsajas su Nacionalinės švietimo
agentūros vykdomų projektų veiklomis;
4.4. užtikrinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Nacionalinės švietimo agentūros
bendradarbiavimą su įvairiomis suinteresuotomis grupėmis dėl ugdymo turinio atnaujinimo;
4.5. rengti ugdymo turinio veikloms viešinti skirtą informaciją;
4.6. pristatyti informaciją apie rezultatus Ugdymo turinio atnaujinimo stebėsenos grupei.
5. P a v e d u Nacionalinei švietimo agentūrai:
5.1. įgyvendinti ugdymo turinio atnaujinimo veiklas vadovaujantis Bendrųjų programų
atnaujinimo gairių nuostatomis ir šio įsakymo 1 ir 3 punktais sudarytų grupių sprendimais;
5.2. ugdymo turinio atnaujinimui naudoti Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas,
vertinimas ir diegimas bei jo pritaikymas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių,
projekto lėšas;
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5.3. ugdymo turinio atnaujinimui naudoti kitų Nacionalinės švietimo agentūros
vykdomų Europos socialinio fondo projektų sukurtus produktus ir resursus.
6. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministro 2019 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. V-1373 „Dėl ugdymo turinio atnaujinimo veiklų
organizavimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė

Jurgita Šiugždinienė

