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▪Kodėl atnaujinamas ugdymo turinys?

▪Kas koordinuos veiklą Gimnazijoje?

▪Ką pirmiausiai darysime? Kas tai darys?



Kodėl atnaujinamas ugdymo turinys?

Perkrautas turinys

• per daug ir per plačiai

• optimizavimas

Ugdymo turinys neužtikrina socialinio teisingumo

• nuo integracijos prie įtraukaus švietimo principo

• kiekvieno vaiko poreikiai ir polinkiai

• nuostatų keitimas ir aukštesni lūkesčiai: kiekvienas vaikas gali daryti pažangą

Neefektyvus ugdymo turinio įgyvendinimas (trūksta lankstumo)

• pandemija

• gebėjimų vystymas gretai perorientuoti procesus

Dideli mokinių pasiekimų skirtumai

• skirtumai tarp atskirų mokinių grupių

• palanki/nepalanki aplinka, SEK, mergaitės/berniukai, kaimas/miestas ir pan.

Neatitiktis tarp dabartinio turinio ir ateities poreikių





Neatitiktis tarp dabartinio turinio ir
ateities poreikių



Bendrųjų programų atnaujinimo kryptys pateiktos 
BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO GAIRĖSE:

Stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą

Sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui įgyti aukštesnius 
pasiekimus.



Kas koordinuos veiklą Gimnazijoje? Tikslas

Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) įgyvendinimo ir koordinavimo komanda:

• Neringa Zujienė - vadovė;

• Dalia Mazuronienė;

• Danutė Acuvienė;

• Nijolė Aleškevičienė;

• Neringa Bisikirskienė;

• Daiva Krūvelienė;

• Vilma Mekionytė;

• Jolita Stačiokaitė;

• Saulius Šimanskas;

• Zita Zencevičienė;

• Laimutė Grigaliūnienė;

• Živilė Valatkienė;

• Audronė Jusienė;

• Aldona Talačkienė.

Komandos tikslas - sukurti palankią aplinką atnaujintų Bendrųjų programų diegimui.



Ką pirmiausiai darysime? Kas tai darys?

Komandos veikimo kryptys, susiję 

su atnaujintų Bendrųjų programų 

įgyvendinimu.

Terminai, 

kiekybiniai ar 

kokybiniai 

rodikliai

Kiekybiniai ar kokybiniai rodikliai

Atsakingi

1. Atnaujintų Bendrųjų programų 

diegimo žingsnių numatymas.

Iki 2021 m.

rugsėjo 30 d.

Bus numatyti pagrindinės atnaujinto ugdymo 

turinio įgyvendinimo ir koordinavimo 

komandos metinės veiklos, priimti susitarimai 

dėl susirinkimų periodiškumo.

UTA įgyvendinimo ir 

koordinavimo 

komandos vadovė

2. Visų turimų išteklių (pedagoginio 

personalo, finansavimo, 

apsirūpinimo IT, ugdymo aplinkų ir 

pan.) analizė.

Iki 2021 m.

lapkričio 30 d.

Bus atlikta turimų išteklių analizė su 

rekomendacijomis apie planuotinus ir 

kauptinus išteklius.

UTA įgyvendinimo ir 

koordinavimo 

komanda

3. Gimnazijos bendruomenės 

informavimas apie atnaujintų 

Bendrųjų programų diegimo 

žingsnius.

Iki 2021 m.

gruodžio 31 d.

Įvyks ne mažiau kaip 3 renginiai, kurių metu 

skirtingos tikslinės mokyklos bendruomenės 

grupės (pedagogai, mokiniai, tėvai) bus 

informuojami apie atnaujintų Bendrųjų 

programų diegimo žingsnius.

UTA įgyvendinimo ir 

koordinavimo 

komanda



▪ Atnaujintos Bendrosios programos
bus pradėtos įgyvendinti mokyklose
2022 m.

▪ Visa informacija apie programų
atnaujinimą, svarstomi dokumentai,
numatomi renginiai skelbiami
svetainėje www.mokykla2030.lt.

Spustelėkite 
norėdami įtraukti 
tekstą

http://www.mokykla2030.lt



