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Pradinio ir pagrindinio ugdymo dorinio ugdymo bendrųjų programų 
rengėjai



Esminės nuostatos/paskirtis

• Dorinis ugdymas skirtas kryptingam dorinių nuostatų puoselėjimui, 
skatinant vaiko moralinį vystymąsį link save tobulinančios ir 
bendradarbiaujančios asmenybės brandos.

• Dorinis ugdymas pasitelkdamas teologinę ir filosofinę išmintį lavina ir 
tobulina moralinį mąstymą; ugdo gebėjimą etines bei religines įžvalgas 
bei žinias konstruktyviai taikyti praktikoje.



Dorinio ugdymo srities struktūra 

Dalykas Mokymosi metai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Etika x x x x x x x x x x

Romos katalikų tikyba x x x x x x x x x x

Ortodoksų (stačiatikių) tikyba x x x x x x x x x x

Evangelikų liuteronų tikyba x x x x x x x x x x

Evangelikų reformatų tikyba x x x x x x x x x x

Karaimų tikyba x x x x x x x x x x

Judėjų tikyba x x x x x x x x x x

Musulmonų sunitų tikyba x x x x x x x x x x



Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas‟



Katalikų tikybos bendrosios ugdymo programos 
atnaujinimo ypatybės

SVARBŪS ELEMENTAI:

● Temos išskleidimas formuluojamas klausimo forma
● Pasiekimų sritys atnaujintos remiantis  teologine-filosofine 

metodologine prieiga
● Teminiame išskleidime ugdomas tam tikras kompetencijas lemia pati 

tema ir mokytojo pasirinkta pedagoginė veikla

Gautos mokytojų reakcijos:

Apie pasiekimų sritis ir pasiekimų raidą

Apie temos išskleidimą per klausimą

Apie pasiekimų lygių išskyrimą, vertinimo kriterijus



Kompetencijų raiška
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Pažinimo kompetencija

Katalikų tikybos žinios grindžiamo filosofine-teologine 
metodologine prieiga. Gamtos mokslų formuojamas 
pasaulėvaizdis yra papildomas filosofiniu- teologiniu 
pažinimu, dalykui būdingomis žiniomis ir iš to kylančiais 
gebėjimais, pamokose įsisavinama žmonijos kultūrinė 
patirtis.  Mokiniai, kvestionuodami, vertindami ir pagrįsdami 
idėjas, mokosi kritinio mąstymo. Mokiniai skatinami 
reflektuoti savo mokymąsi, kelti naujus klausimus ir konstruoti 
filosofinį-teologinį pažinimą. 



Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos 
kompetencija

Dorinio ugdymo (katalikų tikybos) pamokose mokiniai 
skatinami pasitikėti savo jėgomis, prisiimti atsakomybę už 
savo veiksmus ir įsivertinti savo bei visuomenės poelgių 
pasekmes;  ugdomas socialinis atsakingumas. Per savęs 
gilesnį pažinimą ugdoma savimonė, skatinama savitvarda 
ir atsakingas rūpinimasis psichine bei dvasine sveikata. 
Dorinio ugdymo (katalikų tikybos) pamokose mokiniai ugdosi 
bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. 



Kūrybiškumo kompetencija

Dorinio ugdymo (katalikų tikybos) pamokose mokiniai 
tyrinėja krikščionišką kultūros paveldą, 
identifikuoja kūrybines galimybes. Generuoja idėjas 
ir problemų sprendimus etikos, moralės, liturgijos ir kt. 
pažinimo srityse. Apmąsto savo ir kitų kūrybinius 
procesus ir rezultatus, ieško kūrybiškų problemų 
sprendimo remiantis krikščioniška morale. 



Pilietiškumo kompetencija

Dorinio ugdymo (katalikų tikybos) pamokose nagrinėjant 
bendruomenės, etikos, moralės ir kitas pažinimo sritis yra 
stiprinamas pilietinis tapatumas, skatinama socialinė 
atsakomybė ir aktyvumas. Nagrinėjamos pagarbos žmogaus 
teisėms ir laisvėms problemos ir ugdomas pilietinis 
angažuotumas, atsakingumas už bendruomenę. 
Dalyvavimas tikėjimo bendruomenėje yra siejamas su 
socialiniu aktyvumu ir bendruomeniškumu. 



Kultūrinė kompetencija

Dorinio ugdymo (katalikų tikybos) pamokose ugdomas 
kultūrinis sąmoningumas, grindžiamas krikščioniška kultūros 
tradicija Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje. Ugdomas estetinis 
pažinimas ir skonis krikščioniškame mene ir muzikoje, 
skatinamas aktyvumas kuriant meninę raišką. Vertina ir 
kūrybiškai interpretuoja krikščionišką kultūrinį paveldą. 
Mokiniai susipažindami su kitomis religijomis ugdosi 
toleranciją, tarpkultūrinį dialogą ir supratimą. 



Komunikavimo kompetencija

Dorinio ugdymo (katalikų tikybos) pamokose mokinys 
supranta įvairiomis formomis perteikiamą religinę ir etinę  
(moralinę) žinią, ją kritiškai vertina, interpretuoja ir pats 
perduoda tinkamai argumentuodamas bei paaiškindamas. 
Pamokose naudojamos kalbinė ir vizualinės raiškos 
priemonės. Pamokose mokiniams sudaromos sąlygos kurti, 
interpretuoti ir perduoti teologines-filosofines žinias, rasti 
informaciją įvairiuose informaciniuose šaltiniuose, ją 
patikrinti, skirti objektyvią informaciją nuo subjektyvios, 
etiškai naudotis socialine medija. 



Ortodoksų tikybos bendrosios ugdymo programos 

atnaujinimo ypatybės

● Apibrėžtos pasiekimų sritys bei nustatytos sąsajos su kompetencijų 
turiniu.

● Pasiekimų sričių turinys formuojamas remiantis kontekstine 
metodologine prieiga bei teologinės didaktikos gairėmis.

● Apibrėžti tarpdalykiniai integraciniai ryšiai.
● Mokytojai įgalinami savarankiškai modeliuoti ugdymosi turinį, kurti 

įtraukiančias ugdymosi aplinkas, taikyti pažangias ugdymosi 
strategijas.

● Auginami mokinių pasiekimai, skatinamas jų savarankiškumas, 
problemų sprendimas, lavinami mąstymo gebėjimai.    
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Kaip mes dirbome: mokymų žemėlapis...
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Daugialypės mokomųjų dalykų jungtys
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Ortodoksų tikybos ugdymosi sričių ir kompetencijų sąsajos



Ortodoksų tikybos ugdymo turinio kaita 
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Dorinio ugdymo (tikybos) mokytojo vaidmens kaita
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Kompetencijų raiška tikybos pamokoje

22



Kompetencijų turinio raiška tikybos 
pamokoje
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Etikos dalyko bendrosios ugdymo programos atnaujinimo 
ypatybės

● Temos suformuotos kaip klausimai, akcentuojama klausimų kėlimo, įvairių mus 
supančių fenomenų svarstymo, diskutavimo svarba. Filosofiniai klausimai - ką man 
visa tai reiškia? 

● Pasiekimų sritys išliko tos pačios, tačiau atnaujinti visi pasiekimai. Daug dėmesio 
skirta virtualumo problematikai (saugus elgesys virtualioje erdvėje, bendravimo 
virtualioje erdvėje etika ir pan.), pasiekimai A4, B4, C4, D4. 

● Daug dėmesio skiriama refleksijos įgūdžiams stiprinti, savistabai, savęs pažinimo 
ugdymui, savarankiško kritinio bei kūrybinio mąstymo puoselėjimui (Rūpestis dėl 
savęs ir kitų). 

● Programos projekte kreipiamas dėmesys ne tik į santykio su savimi bei kitais 
suvokimą ir ugdymą, bet ir į santykį su gamta, supančia aplinka, keliami ekologiniai 
klausimai, akcentuojamas praktinių įgūdžių ugdymas (šiukšlių rūšiavimas, tvarumas, 
mažesnis vartojimas ir pan.)

● Atsižvelgta į gautus pasiūlymus. 



Kompetencijų ugdymas turiniu

• Kompetencijos Etikos programoje yra jau a priori, tik rengiant 
atnaujinimus jos buvo išryškintos ir „apaugintos“ atitinkamu turiniu.

• Etikos dalyko specifika. 



Kas yra iki kompetencijų ugdymo?

• Tai nėra gryni didaktiniai aspektai, bet tam tikras žinojimas, 
probleminių taškų matymas, kuris leidžia atitinkamą prieigą prie 
kompetencijų ugdymo. Meta lygmuo, galimybės sąlygos

• Sąmonės forma

• Nuotaika



Turinio analizė: Virtualybės tema

• Saugus elgesys. Ar tik jis yra svarbu skaitmeninių technologijų 
kultūroje?

• Technologijos sukuria individą ir bendruomenes.

• Kas nutinka individo tapatybei bendruomenėms skaitmeninėje eroje? 

• Ar indidivas dar turi savo nuosavą žinojimą? 

• Kai minėti pokyčiai paliečia etikos temas?



Etika ir kompetencijos

• Etikoje, kaip ir visoje dorinio ugdymo programoje, yra stipriai 
akcentuojamas dialogiškumas ir atsivėrimas Kito buvimui.

• Klausimas: ar turime dialogiškumo mokyti kaip nors ypatingai?

• Ar dalyvavimas diskusijoje, kurioje laikomės pagarbiai vienas kito 
atžvilgiu, jau yra dialogiškumas, dialogiška situacija?



Dialogas

• Ar yra kokios nors išankstinės dialogo sąlygos?

1. Pozityvus nusiteikimas Kito atžvilgiu

2. Empatija.

3. Simpatija

4. Meilė

5. Kito Veidas



Kitybė

• E. Levino filosofija

• Šios filosofijos dramatiškumas. Kito Veidas byloja „Nežudyk“

• Ką reiškia matyti Kito veidą? Kaip tokio santykio mokyti 
mokykloje? 



Diskusijos rezultatas

• Kuo turi baigtis diskusija?

• Ar tikrai moderuojama diskusija veda į supratimą?

• Diskusija reikalauja greito atsakymo. 

• Nesupratimas ir etinė tokio santykio prasmė. Pamatas kritiniam 
mąstymui



Kalbiniai gebėjimai

• Rašytinė, sakytinė kalba

• Vaizdų „kalba“

• Tekstų skaitymas etikos pamokoje, filmų peržiūros. Didaktiniai 
aspektai. 

• Etiniai klausimai: dalyvavimas ir komentavimas; „Dievo“ balsas už 
kadro



Dalyko žinios ir gebėjimai

Kritinis mąstymas

Problemų sprendimas

Mokėjimas mokytis

A1-A4 Pažįsta savo unikalumą, savo jausmus, 
rūpestis dėl savęs ir kitų, Aš ir virtualumas

B1-B4 Kitas kaip draugas, kaip artimas, kaip 
svetimas ir virtualus Kitas

C1-C4 Aš ir šeima, draugai, bendruomenė bei 
virtuali bendruomenė

D1-D4 Aš ir augmenija, gyvūnija, ekologija bei 
ekologinių problemų raiška virtualybėje

Pažinimo kompetencijos raiška



A1 Pažįsta savo unikalumą

A2 Pažįsta savo jausmus 

A2 Pažįsta savo jausmus

B1-B4 Kitas kaip draugas, kaip artimas, kaip svetimas ir 
virtualus Kitas

A1 Pažįsta savo unikalumą

A3 Rūpestis dėl savęs ir kitų

C1-C4 Aš, šeima, draugai, bendruomenė ir virtuali bendruomenė

A3 Rūpestis dėl savęs ir kitų

B1-B4 Kitas kaip draugas, kaip artimas, kaip svetimas ir 
virtualus Kitas

Savimonės ir savitvardos įgūdžiai

Empatiškumas, socialinis sąmoningumas ir teigiamų tarpusavio santykių kūrimas

Socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos kompetencijos raiška

Atsakingas sprendimų priėmimas ir elgesys, įvertinant pasekmes

Rūpinimasis sveikata



TYRINĖJIMAS

• A1-A4 Pažįsta savo 
unikalumą, savo jausmus,  
Aš ir virtualumas

• B1-B4 Pažįsta Kitą

• C1-C2 Aš ir bendruomenė

• D1-D2 Santykis su pasauliu: 
augmenija, gyvūnija, 
ekologija ir virtualybe

IDĖJŲ 
GENERAVIMAS

KŪRIMAS

• A1-A4 Pažįsta savo unikalumą, 
savo jausmus, rūpinasi savimi ir 
kitais, Aš ir virtualumas

• B1-B4 Dialoginis bendravimas

• C1-C4 Socialiniai santykiai

• D1-D4 Santykis su pasauliu

VERTINIMAS 
IR REFLEKSIJA

• A1-A4 Pažįsta savo 
unikalumą, savo jausmus, 
rūpinasi savimi ir kitais, Aš ir 
virtualumas

• B1-B4 Dialoginis bendravimas

• C1-C4 Socialiniai santykiai

• D1-D4 Santykis su pasauliu

Kūrybiškumo 

kompetencijos 

raiška
A1-A4 Pažįsta savo unikalumą, savo 

jausmus, rūpinasi savimi ir kitais, Aš ir 

virtualumas

B4 Virtualus Kitas

C4 Aš ir virtuali bendruomenė

D1-D4 Santykis su pasauliu: augmenija, 

gyvūnija, ekologija ir virtualybe



• A1 Pažįsta savo unikalumą

• B3, B4 Kitas kaip svetimas ir virtualus kitas

• C1-C4 Socialiniai santykiai

Pilietinis tapatumas ir pilietinė 
galia

Gyvenimas bendruomenėje, 
kuriant demokratišką 

visuomenę

• A1 Pažįsta savo unikalumą

• B1-B4 Dialoginis bendravimas

• C1-C4 Socialiniai santykiai

Pagarba žmogaus teisėms ir 
laisvėms

• A1 Pažįsta savo unikalumą

• B1-B4 Dialoginis bendravimas

• C1-C4 Socialiniai santykiai

Valstybės kūrimas ir 
valstybingumo stiprinimas 

tarptautinėje bendruomenėje

Pilietiškumo kompetencijos raiška

• A1 Pažįsta savo unikalumą

• B1-B4 Dialoginis bendravimas

• C1-C4 Socialiniai santykiai



Kultūrinis 
išprusimas

• A1 Pažįsta savo unikalumą

• B1-B4 Dialoginis bendravimas

• C3, C4 Socialiniai santykiai

• D3, D4 Santykis su pasauliu

Kultūrinė raiška

• A1, A4 Pažįsta savo unikalumą 
ir virtualųjį „Aš“

• B1-B4 Dialoginis bendravimas

• C3, C4 socialiniai santykiai

• D3, D4 Santykis su pasauliu

Kultūrinis 
sąmoningumas

• A1, A4 Pažįsta savo unikalumą ir 
virtualųjį „Aš“

• B1-B4 Dialoginis bendravimas

• C3,C4 Socialiniai santykiai

• D1-D4 Santykis su pasauliu

Kultūrinės kompetencijos raiška
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A4 Aš ir virtualumas

C3, C4 Aš ir 
bendruomenė, Aš ir virtuali 
bendruomenė

D3, D4 Aš ir ekologija,

Ekologinių problemų 
raiška virtualybėje

C3, C4 Aš ir 
bendruomenė, Aš ir virtuali 
bendruomenė

D3, D4 Aš ir ekologija,

Ekologinių problemų 
raiška virtualybėje

C3, C4 Aš ir 
bendruomenė, Aš ir virtuali 
bendruomenė

D3, D4 Aš ir ekologija,

Ekologinių problemų 
raiška virtualybėje

Pranešimo 

kūrimas

Pranešimo 

perteikimas ir 

komunikacinė 

sąveika

Pranešimo 

analizė ir 

interpretavim

as

Komunikavimo kompetencijos raiška



Klausimai, pasiūlymai.....

Julija Sinicienė
Julija.siniciene@nsa.smm.lt

Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo 
skyriaus metodininkė, grupės koordinatorė
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