
TĖVAMS APIE UGDYMO TURINIO 
ATNAUJINIMĄ (UTA)



KAS YRA BP?

• Bendrosios programos 
(BP) – nacionalinio 
lygmens ugdymo turinį 
reglamentuojantis 
dokumentas, 
padedantis siekti 
Lietuvos Respublikos 
švietimo įstatyme 
nustatytų pradinio, 
pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo tikslų.

• Bendrosiose 
programose 
apibrėžiami siektini 
ugdymosi rezultatai, 
nusakomos mokymo ir 
mokymosi turinio 
apimtys, detalizuojami 
ugdymo rezultatų 
pasiekimų lygių 
požymiai.



KODĖL ATNAUJINAMAS UGDYMO
TURINYS?

Ugdymo turinys atnaujinamas remiantis

švietimo būklės analize:

.



ATNAUJINIMO TIKSLAS – užtikrinti 
aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę

• BP paskutinį kartą atnaujintos 2008–
2011 m.

• Lietuvių kalbos ir literatūros programos 
atnaujintos  2016 m.



BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO 
KRYPTYS

• Stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą.

• Sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti 
aukštesnius rezultatus, suteikiant tvirtus ir 
tvarius žinių pagrindus, dalykų turiniu ugdant 
kompetencijas.



KAS YRA KOMPETENCIJOS?

• Kompetencijos – pasirengimas prasmingai 
veikti. 

• Kompetencija neskaidoma, ji apima

žinias, gebėjimus ir

vertybines

nuostatas. 



7 kompetencijos



UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO 

PRINCIPAI: kas keičiasi iš esmės?  

• Kompetencijomis grįstas ugdymas

• Atitiktis vaiko raidos tarpsniams

• Tarpdalykinė integracija

• Atskirų integruojamų programų integracija

• Mokytojo pasirenkama ugdymo turinio dalis- iki 
30 procentų.

• SVARBU - įtraukusis ugdymas

• Keturi pasiekimų lygių požymiai (slenkstinis, 
patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis) 



Keturi pasiekimų lygių požymiai



KOKIE YRA ATNAUJINIMO TERMINAI?

Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimas 
planuojamas nuo 2023 m. rugsėjo. 

• 2023 m. rugsėjis: 1, 3, 5, 7, 9 (I gimnazijos) 
klasėse

• 2024 m. rugsėjis: 2, 4, 6, 8, 10 (II gimnazijos) 
klasėse



KAS VYKSTA PROGIMNAZIJOJE?

ADMINISTRACIJA:

• Direktorė Lina Stancelienė ir pavaduotoja Eglė 
Zykuvienė dalyvauja savivaldybės įsteigtoje 
pokyčių komandoje. 

• Pavaduotojos Lina Eivienė ir Laima Selenė 
dalyvavo mokymuose 
programoje/mokymuose „Parama mokyklų 
vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje 
lyderiams“. 



KAS VYKSTA PROGIMNAZIJOJE?

MOKYTOJAI:

• Metodinėje taryboje sudarytas ir įgyvendintas UTA 
veiksmų planas 2022 m. Jau sudarytas UTA veiksmų 
planas 2023 metams. 

• 2021-2022 m. m. atrinkti mokytojai dalyvavo 
Nacionalinės švietimo agentūros organizuojamuose 
mokymuose apie UTA. Po mokymų mokytojai metodinėse 
grupėse dalinosi savo patirtimi su kitais mokytojais, mokytojų 
tarybos posėdžio metu skaitė pranešimus. 

• 2022-2023 m. m. jau kiti mokytojai dalyvauja 
mokymuose ir dalinsis patirtimi su kolegomis. 



KAS VYKSTA PROGIMNAZIJOJE?

Socialiniai partneriai:

• Kartu su Gedminų progimnazijos ir Baltijos 
gimnazijos mokytojais dalinamės patirtimi ir 
planuojame UTA diegimą mokykloje. 



VISA INFORMACIJA APIE UTA

Tinklapyje: 


