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IŠŠŪKIAI

 Pripažinimas, kad pasikeitė ugdymo turinys.

 Susitarimas dėl pokyčių reikalingumo. 

 Suinteresuotųjų asmenų palaikymo stoka.

 Nepakankamas mokytojų pasirengimas, 

motyvacijos stoka arba pajėgumas įgyvendinti 

reformas.

 Nevienodas pokyčių tempas skirtingose 

mokyklose.



KLAUSIMAI







Prioritetas. Kompetencijų tobulinimas 

įgyvendinant ugdymo(si) turinį



Susitikimai su 
BP rengėjais

UTA mokymai 
mokyklų 

vadovams, 
savivaldybių UTA 

komandoms, 
mokytojams 

(NŠA)

Dalyvavimas 
UTA 

apklausose, 
pasiūlymų 
teikimas

S. Šalkauskio
gimnazijos 

bendruomenės 
dalyvavimas 
atnaujinamų 

bendrųjų 
programų 

tyrime

Dalyvavimas 
konsultacijose 

(NŠA).

Informacijos 
UTA 

klausimais 
sklaida/

analizavimas.

Dalyvavimas 
konferencijose 

(NŠA).

UTA 
mokymai 
pagal 40 

val. 
programas 

Konferencijos, 
forumai, 

diskusijos, 
metodinės 

dienos dalykų 
mokytojams

Forumai, 
diskusijos 
mokyklų 

vadovams.

Mokyklos, 

dalyvavusios 

tyrime, gerosios 

patirties 

renginys

Forumai, 
diskusijos UTA 

grupių mokyklose 
atstovams, MB 
pirmininkams.



PROGRAMOS

40 val. programa „Susitarimai ir veikimas kartu rengiantis 

dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas“

40 val. programa „Ugdymo kokybės gerinimas įgyvendinant 

šiuolaikinį ugdymo turinį“

60 val. programa „Švietimo įstaigų vadovų mentorių

rengimas“

40 val. programa „Kompetencijomis grįstas ugdymas“

40 val. programa „Užsienio kalbų atnaujintos programos 

įgyvendinimas: kompetencijų ugdymas pasitelkiant tinkamus 

mokymo(si) metodus ir įrankius“



















Tyrimo pristatymas:

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

tyrimas/







KODĖL MOKYTI TO, KO MOKOME? (I)

Emilija Sakadolskienė

Susiduriame su problemomis, kai nepakankamai laiko skiriame siekiamų rezultatų 
įvardijimui. 

Ką turėtų mokiniai žinoti, suprasti, galėti padaryti baigę mokyklą? 

Kas yra svarbu? 

Kokių suvokimų siekiame? 

Ar tai, ko mes mokome, bus vertinga už mokyklos ribų? 

Ar tai, ko mes mokome, yra nesenstantys, amžinieji, visiems rūpimi klausimai, kurie 
bus svarbūs visą gyvenimą? 

Kokią informaciją reikia dabar išmokti, norint tęsti tolimesnį mokymą(si) šioje srityje? 

Ar vaikus mokome egzaminui, ar gyvenimui?

Per dažnai mokytojai sau neužduoda tokių klausimų ir tenkinasi kažkieno kito 
sukurtomis programomis ar vadovėliais. 



KODĖL MOKYTI TO, KO MOKOME? (II)

R. Tyler (1949) mini tris šaltinius, į kuriuos atsižvelgiama, 

kuriant ugdymo tikslus ir programas: 

1) Besimokantysis; 

2) Šiuometinio gyvenimo poreikiai; 

3) Mokomasis dalykas. 

Ar esame nusprendę, kurie iš šių kelrodžių yra mūsų ugdymo 

programų varomoji jėga? 



„Atbulinio dizaino“ strategija (angl. 

backward design)

G. Wiggins ir J. McTighe dešimtajame pereito šimtmečio 

dešimtmetyje pasiūlė procesą, kuris geriau užtikrina kritiniu 

mąstymu grįstą ugdymą. Jų „atbulinio dizaino“ strategija (angl. 

backward design) paplito visame pasaulyje ir naudojama su įvairaus 

amžiaus ugdytiniais. 

Įvardijus siekiamus tikslus, antras žingsnis nėra veiklų planavimas, 

o numatymas įrodymų, kurie parodys, kad mokiniai tikrai išmoko 

to, ko mokėsi. Tik tada nutariama, kokios mokymosi veiklos būtų 

tinkamiausios. 



„Atbulinio dizaino“ strategija (angl. 

backward design)

Kodėl autoriai savo sistemą pavadino dizainu? 

Anot jų, architektai, inžinieriai, taikomojo meno dizaineriai 

kuria savo produktus pagal kliento poreikius.

Ar ir mes taip darome? 

Ar turėtumėme būti ugdymosi dizaineriai, atsižvelgiantys į mokinio 

poreikius? 

Ar ta koncepcija tinka mums ir mūsų ugdytiniams? 





Atbulinis dizainas. Pavyzdžiai (I)
Prof. dr. Aušra Kazlauskienė



Atbulinis dizainas. Pavyzdžiai (II) 

Prof. dr. Aušra Kazlauskienė



Pavyzdžiai (III) 

Prof. dr. Aušra 

Kazlauskienė



Pavyzdžiai (IV)

Prof. dr. Aušra Kazlauskienė









2022 m. lapkričio mėn. 

mokymai (pagal kvotas) 

perkeliami į 2023 m.
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