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UGDYMO 
TURINIO 

ATNAUJINIM
O ETAPAI

2019 m. lapkritis – 2022 m. gegužė
Bendrųjų programų atnaujinimas (parengti pradinio ir 
pagrindinio BP projektai, baigiami rengti priešmokyklinio 
ir vidurinio ugdymo BP projektai.

2021 m. – 2023 m. rugpjūtis
Pasirengimas įgyvendinti UT (BP įgyvendinimo tyrimas, 
mokymai vadovams, savivaldybių komandoms, 
pedagogams, skaitmeninio turinio kūrimas, pasiekimų 
vertinimo sistemos kaita). 

2017 m. – 2019 m.
Pasiengimas (finansavimas, komandos formavimas), 
ugdymo turinio atnaujinimo strategijos planavimas.

Nuo 2023 m. rugsėjo
UT įgyvendinimas.anavimas.



Pasirengimo etapas

Kompetencijomis grįstos BP

70/30 proc. privalomo ir pasirenkamo 
mokymo turinio

Programų tarpusavio dermė

Keturi pasiekimų lygiai

Patvirtinta švietimo, mokslo ir 
sporto ministro įsakymu 2019 m. 

lapkričio 18 d. 

Bendrųjų programų 
atnaujinimo gairės



Bendrųjų programų parengimas

Viešai apsvarstyti 
pradinio ir pagrindinio 
ugdymo programų 
projektai; 
www.mokykla2030.lt
paskelbtos  metodinės 
rekomendacijos.

Priešmokyklinio ugdymo 
programa ir vidurinio 
ugdymo bendrosios 
programos ir metodinės 
rekomendacijos bus 
parengtos iki 2021 gruodžio 
mėn.

2022 m. rugpjūčio mėn.
Bendrųjų programų 
patvirtinimas.



Pasirengimas diegti atnaujintą 
ugdymo turinį

Tikslas – išsiaiškinti, kaip 
mokytojai pasirengę įgyvendinti 

UT, identifikuoti, kokios reikia 
pagalbos.

BP įgyvendinimo tyrimas
2021–2022 m. m.

Mokyklų vadovams organizuojami 
tęstiniai mokymai Mokymo lyderystė 

atnaujinto ugdymo turinio 
įgyvendinimui;

savivaldybių komandoms: sutelktas 
problemų sprendimas savivaldybėje;

pedagogams: dalyko naujovės, 
kompetencijomis grįsto ugdymo turinio, 

vertinimo kompetencijos stiprinimas.

Profesinis augimas nuo 
2021 m. spalio mėn.



Pasirengimas diegti atnaujintą 
ugdymo turinį

Kuriamos skaitmeninės mokymosi priemonės.
1 metų laikotarpis nuo programų patvirtinimo
iki įsigaliojimo skirtas leidėjams trūkstamoms
mokymosi priemonėms parengti.
Ministerijos inicijuotas priemonių rengimas
tikslinėms grupėms (TM gimtosios kalbos,
spec. poreikių vaikai).

Mokymosi priemonių 
rengimas

Pasiūlymai bus parengti iki 2022 m. sausio 1 d., 

įsigaliotų nuo 2025 m.

Svarstomi klausimai:

NMPP privalomumas ir panaudojimas pasiekimams 

gerinti;

PUPP vaidmuo priimant mokytis pagal vidurinio 

ugdymo programą;

BE kaupiamoji dalis, naujų vertinimo įrankių 

atsiradimas;

e. testavimo ir e. vertinimo sistemos bandymai ir 

plėtra.

Pasiekimų vertinimo 
sistemos pokyčiai



www.mokykla2030.lt
Daugiau informacijos



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


