
 
 

 

Valstybinių ir savivaldybių švietimo 

įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) 

vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, 

pagalbos mokiniui specialistų 

kvalifikacijos tobulinimo nuostatų 

priedas 

 

(Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, 

mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų  kvalifikacijos tobulinimo programos struktūros 

pavyzdinė forma) 

 

MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ 

SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS STRUKTŪRA 

 

1.  Programos teikėjas 

1.1. Programos teikėjo rekvizitai 

(pavadinimas, juridinio asmens  kodas, 

adresas, pašto indeksas, telefonas, faksas, el. 

paštas) 

VšĮ “Švietėjiškų iniciatyvų centras”, 

300525766, Kryžiokų 388, Vilnius, 08422, 

868647107, info@iniciatyvos.lt 

www.iniciatyvos.lt  

 

2. Programos pavadinimas   

"Mokyklos pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui" 

 

3. Programos rengėjas(-ai) 

Kristina Paulikė 

Žaneta Vaškevičienė 

 

4. Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas) 

Visame pasaulyje nuolat vyksta pokyčiai, todėl neišvengiamai daugelyje šalių ugdymo turinys 

atnaujinamas kas 10–12 metų. Lietuvoje Bendrųjų ugdymo programų (BUP) kūrimas ir jų 

atnaujinimas, kaip nuolatinis ir nenutrūkstamas procesas, prasidėjo dar iki Nepriklausomybės 

atkūrimo 1990 m. ir tebesitęsia iki šiol. Paskutinį kartą BUP buvo atnaujintos 2008 m. Taigi ir 

vėl atėjo metas pokyčiams.  

Kiekvienos mokyklos administracijai ir mokytojams reikės pasiruošti profesinės veiklos 

pokyčiams, nes dirbant pagal atnaujintas bendrąsias programas bus naujovių: 

● Kompetencijomis grįstas ugdymas (mokinio kompetencijų ugdymas dalyku). 

● Apibrėžta atnaujinto ugdymo turinio atitiktis vaiko raidos ypatumams. 

● Proceso dermė ir nuoseklumas (ugdymo tikslų, mokymosi turinio, metodų ir vertinimo 

būdų atitiktis; jų vertikali ir horizontali dermė). 

● Ugdymo turinio integralumas (naujos tarpdalykinės temos, dalykų integracija, atskirų 

integruojamų temų atsisakymas). 

● Pasirenkamas mokymo turinys (70/30 proc. mokymosi laiko paskirstymas: privalomas 

/ pasirenkamas mokytojo turinys). 

● Keturi pasiekimų lygių požymiai. 

Kol 2023 m. atnaujintas ugdymo turinys pasieks mokinį, mokyklos bendruomenei būtina 

tinkamai pasirengti: apgalvoti pokyčių valdymą, stiprinti mokytojų motyvaciją, suburti 

mokyklą ugdymo turinio atnaujinimo (toliau UTA) komandą, pasirengti UTA planą, 

priemones, atlikti pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimą, 

pasirūpinti mokytojų kompetencijomis, įsigilinti į kompetencijas ir jomis grįstos pamokos 

mailto:info@iniciatyvos.lt
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planavimą, organizavimą, vertinimo, stebėsenos procesus, įtraukiojo ugdymo plėtrą, 

priemones,  ir kt.  

 

Programą sudaro 3 moduliai:  

1. Pasirengimas UTA. Modulyje numatyta aptarti pokyčių valdymo mokykloje 

principus, mokytojų motyvacijos stiprinimą, UTA komandų veikimą mokyklos 

lygmeniu, pasirengti UTA planą mokyklai bei supažindinti programos dalyvius  su 

kompetencijų raiška.  

2. Kompetencijomis grįsta pamoka. Modulyje numatyta pristatyti ir aptarti pagrindinius 

UTA aspektus, kompetencijų sandus,  kompetencijomis grįstos pamokos planavimą, 

tikslų ir uždavinių nusimatymą, organizacinius procesus, metodus pamokos vertinimą 

ir kt.  Programos dalyviams numatyti praktinio pobūdžio rekomendacijas, kurias 

pritaikytų įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį, tobulinant pamokos planavimo, 

organizavimo, vadovavimo pamokai, vertinimo gebėjimus.  

3. UTA įtraukiojo ugdymo kontekste. Modulis apima įtraukties švietime plėtros 2021-

2024 metų veiksmų plano apžvalgą, aptariamas tyrimais grįstus įtraukiojo ugdymo 

sėkmės veiksnius, įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą atnaujinus ugdymo turinį.  

 

Programos dalyviai, atlikę praktines užduotis bei susieję jas su teorinėmis žiniomis, pagilins 

pokyčių mokykloje valdymo, pasirengimo diegti UTA, planavimo, valdymo bei stebėsenos 

srityse,  pagilins kompetencijas atnaujinamo ugdymo turinio, kompetencijomis grįstos 

pamokos organizavimo, įtraukties srityje bei įgytą gerąją patirtį taikys praktikoje, 

 

Programos trukmė – 40 akademinių valandų 

 

5. Programos tikslas 

Suteikti programos dalyviams sisteminių planavimo žinių ir praktinių įgūdžių rengiantis 

mokykloje dirbti pagal atnaujintas ugdymo turinio programas. 

 

6. Programos uždaviniai 

1. Padėti mokykloms pasirengti UTA. 

2. Suteikti programos dalyviams žinių apie kompetencijomis grįstos pamokos 

organizavimą. 

3. Aptarti ir padėti rasti geriausius įtraukiojo ugdymo plėtros mokykloje UTA kontekste 

sprendimus.  

4. Skatinti programos dalyvius dalytis gerąja praktine planavimo ir organizavimo, 

mokyklų bendruomenės konsultavimo ir pagalbos teikimo patirtimi. 

 

7. Programos turinys (įgyvendinimo nuoseklumas: temos, užsiėmimų pobūdis (teorija / praktika / 

savarankiškas darbas) ir trukmė) 

Programą sudaro III moduliai 

I. Pasirengimas UTA. Viso 14 akademinių valandų (4 val. teorijos, 6  val. praktinio 

darbo, 4 val. savarankiško darbo).  

1. Pokyčių valdymas. 

2. UTA planas mokyklai. 

3. Kompetencijomis grįstas ugdymas: nuo ko pradėti?  

II. Kompetencijomis grįsta pamoka. Viso 14 akademinių valandų (4 val. teorijos, 6  val. 

praktinio darbo, 4 val. savarankiško darbo). 

            1. Pagrindiniai UTA aspektai. 

2. Kompetencijomis grįstos pamokos planavimas, organizavimas, stebėsenos procesai.  

Praktiniai pamokos kortelių pavyzdžiai. Pamokos stebėjimo ir vertinimo protokolo 

analizė. 
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3. Rekomendacijos pamokos kokybei gerinti 

III. UTA įtraukiojo ugdymo kontekste. Viso 12 akademinių valandų (5 val. teorijos, 4 

val. praktinio darbo, 2 val. savarankiško darbo).  

            1. Įtraukties švietime plėtros 2021-2024 metų veiksmų plano apžvalga.  

            2. Tyrimais grįsti įtraukiojo ugdymo sėkmės veiksniai. 

            3. Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas atnaujinus ugdymo turinį.  

 

 

8. Programai vykdyti naudojama mokomoji medžiaga ir techninės priemonės: 

8.1. Mokomoji medžiaga 

 

Eil

. 

Nr

. 

Temos Mokomosios 

medžiagos 

pavadinimas 

 

Mokomosios medžiagos 

apimtis 

1.  Pasirengimas UTA Pasirengimas 

UTA 

Viso 14 akademinių valandų 

(4 val. teorijos, 6  val. 

praktinio darbo, 4 val. 

savarankiško darbo) 

 1.1 Pokyčių valdymas  4 ak. val. 

 1.2 UTA planas mokyklai  8 ak. val. 

 1.3  Kompetencijomis grįstas 

ugdymas: nuo ko pradėti?  

 2 ak. val. 

2. Kompetencijomis grįsta 

pamoka 

Kompetencijomis 

grįsta pamoka 

14 val. (4 ak. val. teorijos, 6  

val. praktinio darbo, 4 val. 

savarankiško darbo). 

 

 2.1 Pagrindiniai UTA aspektai  4 ak. val. 

 2.2 Kompetencijomis grįstos 

pamokos planavimas ir 

organizavimas.  

 7 ak. val. 

 2.3. Pamokos vertinimas, 

stebėsena. 

 2 val. 

 2.4. Rekomendacijos pamokoss 

kokybei gerinti. 

 1 val. 

3.  UTA įtraukiojo ugdymo 

kontekste. 

UTA įtraukiojo 

ugdymo 

kontekste. 

Viso 12 akademinių valandų 

(5 val. teorijos, 4 val. 

praktinio darbo, 2 val. 

savarankiško darbo) 

 3.1  Įtraukties švietime plėtros 

2021-2024 metų veiksmų plano 

apžvalga.  

 

 1 ak. val. 

 3.2 Tyrimais grįsti įtraukiojo 

ugdymo sėkmės veiksniai. 

 3 ak. val. 

 3.3 Įtraukiojo ugdymo 

įgyvendinimas atnaujinus 

ugdymo turinį.  

 8 ak. val. 

 

 

8.2. Techninės priemonės 

Kompiuteris su interneto ryšiu ir vaizdo projektorius 
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9. Programai rengti naudotos literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašas 

1. Bakonis, E. (2017). Ugdymo turinio kaita: kas lemia sėkmę? Švietimo problemos 

analizė,4(160). 

2. Bruzgelevičienė, R. (2020). Ugdymo turinio kūrimas mokyklos lygmeniu: galimybės 

ir iššūkiai. Vilnius: Nacionalinė švietimo agentūra.  

3. Lambert, L. (2011). Lyderystės gebėjimai ir tvari mokyklų pažanga. Vilnius: 

Švietimo aprūpinimo centras. 

4. Nacionalinė švietimo agentūra (2021). Teminiai infografikai. 

https://www.mokykla2030.lt/infografikai/  

5. Nacionalinė švietimo agentūra (2021). Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias 

programas įsivertinimo kriterijai. https://www.mokykla2030.lt/wp-

content/uploads/2021/10/PASIRENGIMO-DIEGTI-ATNAUJINTAS-

BENDRASIAS-PROGRAMAS-ISIVERTINIMO-KRITERIJAI_v13-su-priedais.pdf  

6. Nacionalinė švietimo agentūra (2022). Bendrojo ugdymo programų projektai. 

https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/bendrojo-ugdymo-

programu-projektai-

tarpiniai?fbclid=IwAR1Rn2acO49Fc_X3lTjMgzSl61lnHFgDtA4yQ7-

JvFcPVYfJDb8OwxCA5XI  

7. Nacionalinė švietimo agentūra (2022). Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų 

programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. 

https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/bendrojo-ugdymo-

programu-projektai-

tarpiniai?fbclid=IwAR1Rn2acO49Fc_X3lTjMgzSl61lnHFgDtA4yQ7-

JvFcPVYfJDb8OwxCA5XI  

8. Nacionalinė švietimo agentūra (2022). Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas 

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimo 

ataskaita.  

9. Paulikė, K. (2022).  Kaip mokyklai sėkmingai pasiruošti ugdymo turinio 

atnaujinimui. www.svietimonaujienos.lt/kaip-mokyklai-sekmingai-pasiruosti-

ugdymo-turinio-atnaujinimui/  

10. www.mokykla2030.lt  

11. www.mokykla2030.lt/kompetenciju-ir-vaiko-raidos-aprasai/  

 

10. Lektorių darbo patirtis ir kompetencijos (pridedamos lektorių darbo patirtį ir 

kompetenciją patvirtinančių dokumentų kopijos) 

 (pažymėti X) 

Programos teikėjo atstovas(-ai)  

Mokytojai   

Mokslo ir studijų institucijų dėstytojai, mokslininkai ir kiti 

tyrėjai 

 

Užsienio valstybių dėstytojai, mokslininkai, kiti tyrėjai ir 

mokytojai 

 

Viešojo administravimo institucijų vadovai, jų pavaduotojai, 

padalinių vadovai ir specialistai 

x 

Jungtinė lektorių grupė x 

Kiti (nurodyti)  

 

11. Kvalifikaciniai reikalavimai lektoriams (jeigu nustatyti) 

 

 

12. Dalyviai: 

https://www.mokykla2030.lt/infografikai/
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/10/PASIRENGIMO-DIEGTI-ATNAUJINTAS-BENDRASIAS-PROGRAMAS-ISIVERTINIMO-KRITERIJAI_v13-su-priedais.pdf
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/10/PASIRENGIMO-DIEGTI-ATNAUJINTAS-BENDRASIAS-PROGRAMAS-ISIVERTINIMO-KRITERIJAI_v13-su-priedais.pdf
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/10/PASIRENGIMO-DIEGTI-ATNAUJINTAS-BENDRASIAS-PROGRAMAS-ISIVERTINIMO-KRITERIJAI_v13-su-priedais.pdf
https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/bendrojo-ugdymo-programu-projektai-tarpiniai?fbclid=IwAR1Rn2acO49Fc_X3lTjMgzSl61lnHFgDtA4yQ7-JvFcPVYfJDb8OwxCA5XI
https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/bendrojo-ugdymo-programu-projektai-tarpiniai?fbclid=IwAR1Rn2acO49Fc_X3lTjMgzSl61lnHFgDtA4yQ7-JvFcPVYfJDb8OwxCA5XI
https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/bendrojo-ugdymo-programu-projektai-tarpiniai?fbclid=IwAR1Rn2acO49Fc_X3lTjMgzSl61lnHFgDtA4yQ7-JvFcPVYfJDb8OwxCA5XI
https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/bendrojo-ugdymo-programu-projektai-tarpiniai?fbclid=IwAR1Rn2acO49Fc_X3lTjMgzSl61lnHFgDtA4yQ7-JvFcPVYfJDb8OwxCA5XI
https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/bendrojo-ugdymo-programu-projektai-tarpiniai?fbclid=IwAR1Rn2acO49Fc_X3lTjMgzSl61lnHFgDtA4yQ7-JvFcPVYfJDb8OwxCA5XI
https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/bendrojo-ugdymo-programu-projektai-tarpiniai?fbclid=IwAR1Rn2acO49Fc_X3lTjMgzSl61lnHFgDtA4yQ7-JvFcPVYfJDb8OwxCA5XI
https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/bendrojo-ugdymo-programu-projektai-tarpiniai?fbclid=IwAR1Rn2acO49Fc_X3lTjMgzSl61lnHFgDtA4yQ7-JvFcPVYfJDb8OwxCA5XI
https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/bendrojo-ugdymo-programu-projektai-tarpiniai?fbclid=IwAR1Rn2acO49Fc_X3lTjMgzSl61lnHFgDtA4yQ7-JvFcPVYfJDb8OwxCA5XI
http://www.svietimonaujienos.lt/kaip-mokyklai-sekmingai-pasiruosti-ugdymo-turinio-atnaujinimui/
http://www.svietimonaujienos.lt/kaip-mokyklai-sekmingai-pasiruosti-ugdymo-turinio-atnaujinimui/
http://www.mokykla2030.lt/
http://www.mokykla2030.lt/kompetenciju-ir-vaiko-raidos-aprasai/
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12.1. Pasirengimas Programai (praktinės veiklos patirtis ir kompetencija(-os), kurią(-ias) turi turėti 

Programos dalyvis) 

Kompetencija(-os)  

Praktinės veiklos patirtis  

 

 

12.2.  Programos dalyvių tikslinės grupės 

 

(Pažymėti X) 

Mokytojai dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas (nurodyti dalyką)     x 

Mokytojai dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo programas 

x 

Pagalbos mokiniui specialistai x 

Mokytojai dirbantys pagal profesinio mokymo programas  

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių 

skyrių vedėjai 

x 

 

Programos teikėjas 

 

VšĮ Švietėjiškų iniciatyvų centro direktorė                                                          Kristina Paulikė 

(Pareigos)                            (Parašas)                                      (Vardas ir pavardė) 

 

Programos registracijos numeris ir data  

 

Programos akreditacijos terminas (nurodyti datą, iki kada)  

 
 

 

 


