
Žaneta Vaškevičienė 
Ugdymo turinio departamento direktoriaus 

pavaduotoja

Saulė Vingelienė
Ugdymo turinio rengimo skyriaus 

vedėja

Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, 
pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas 
veiklos tyrimo tikslas, uždaviniai, organizaciniai darbai



Veiklos tyrimo tikslas – išanalizuoti kompetencijų ugdymo patirtis mokyklose 
ir sukaupti informaciją tolesniam atnaujintų pradinio, pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo bendrųjų programų projektams tobulinti, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų 
ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų ir mokytojų kompetencijoms 
stiprinti bei suplanuoti kitas būtinas veiklas tinkamai pradinio, pagrindinio ir 
vidurinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti.

Veiklos tyrimo  uždaviniai:

1. Įvertinti mokytojų pasirengimą diegti kompetencijomis grįstą atnaujintą 
ugdymo turinį.

2. Parengti siūlymus atnaujintų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
bendrųjų programų projektams tobulinti.

3. Parengti rekomendacijas mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą 
organizuojančių skyrių vedėjų ir mokytojų profesiniam tobulėjimui.



Veiklos 
tyrimo 

pristatymas 
mokykloms
2021-10-22

Paskatinti mokytojus 
reflektuoti turimą / įgytą 

patirtį įgyvendinant 
kompetencijomis grįstą 

ugdymą.  

Tyrimo duomenys 
įvertins projekto ir 

atnaujinamų bendrųjų 
programų įgyvendinimo 

kryptis. 

Pateikti informaciją apie 
numatomas tyrimo 

veiklas bei eigą.

Pagalba mokytojams 
atpažįstant kompetencijas

pamokoje. 

Įveiklinti mokytojus 
įsivertinti pamokos 

planavimo / 
organizavimo modelį. 

Mokyklos informuotos 
apie tyrimo strategiją ir 

buria komandas iki 
spalio 31 d.

Mokyklų mokytojai 
analizuoja pamokos turinį, 

įgyja gebėjimų 
identifikuoti kompetencijas.

Užduotis: darbas 
komandoje, parengti 

pamokos stebėsenos 
vertinimo lapą, pasiruošti 

refleksijai. 

Pedagogų profesinio 
potencialo stiprinimas / 

asmeninė ūgtis įgyvendinant 
geros mokyklos koncepciją. 

Remiantis veiklos 
tyrimo duomenimis 

bus parengtos 
rekomendacijos 
ugdymo turinio 

tvarumui užtikrinti. Užduotis: mokyklų 
komandos atsako į 

klausimyną bei paruošia 
vienos kompetencijos 
(pasirinktinai) sąvokų 

žemėlapį. Pasiruošimas 
refleksijai.

Užduotis: darbas 
komandoje, parengti 

vienos pamokos išplėstinį 
planą (integruoti kelias 

kompetencijas). 

Mokyklų mokytojai 
modeliuoja pamokų 

stebėsenos pavyzdžius, 
atliepiant universalaus 

mokymosi dizaino
principus.  Užduotis: mokyklų 

komandos dalyvio pamokos 
vaizdinio įrašo pateiktis 

(Kaip mokytojai įgyvendina 
kompetencijomis grįstą 
ugdymą?) ir gerosios 
praktikos refleksijos-
dienoraščio rengimas. 

Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimas 
(2021-10 – 2022-04)

Praktinių 
rekomendacijų 

diegti atnaujinamas 
bendrąsias 
programas 

parengimas. 

1 dirbtuvės
Kompetencijomis 

grįstas 
mokymasis

2 dirbtuvės
Pamokos 

stebėsenos 
vertinimo lapo 

kūrimas

3 dirbtuvės
Focus grupių 

diskusijos

Skėtiniai 
pranešimai
I-as 11-05 

10 val.



Kompetencijų pristatymų įrašus rasite

Svetainėje www.mokykla2030.lt
Mokykla 2030 > Medžiaga > 
Kompetencijos ir Vaiko raida > 
Kompetencijų raidos aprašų 
pristatymai

Mokytojo TV
mokytojotv.emokykla.lt/search?q
=Kompetencijų+aprašo+rengėjų+p
ristatymų+ciklas

http://www.mokykla2030.lt/
https://mokytojotv.emokykla.lt/search?q=Kompetencijų+aprašo+rengėjų+pristatymų+ciklas


AČIŪ UŽ DĖMESĮ
www.mokykla2030.lt/bp-diegimo-tyrimas/

https://www.mokykla2030.lt/bp-diegimo-tyrimas/

