


 Patirtis rodo, kad pasaulio gyvenimo realijos keičiasi, kad daugelyje šalių 

ugdymo turinys atnaujinamas kas 10–12 metų (paskutinį kartą atnaujinta 

2008 metais).  

 Kadangi mokinių pasiekimai negerėja, didėja skirtumai tarp atskirų mokinių 

grupių: privačios mokyklos/valstybinės, savivaldybių mokyklos; 

miestas/kaimas; merginos/vaikinai; mokiniai iš palankios/nepalankios 

socialinės aplinkos, todėl vaikams norima pasiūlyti šiuolaikines realijas 

atitinkančias ugdymo programas, formuoti jaunosios kartos kompetencijas. 

Kodėl atnaujinamas ugdymo turinys? 



 Stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą.

 Sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui įgyti aukštesnius pasiekimus, 

suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus.

Atnaujinamo ugdymo turinio pagrindinės kryptys:
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• Dėl globalizacijos ir greitai kintančių 

technologijų privalo turėti tinkamas 

kompetencijas;

• Dėl pasikeitusių technologijų ir 

kintančių aplinkos poreikių atsiras 

naujų ūkio šakų;

• Būtina patobulinti ugdymo turinį ir jo 

struktūrą, kad mokiniai būtų parengti 

gyventi iššūkių ir galimybių kupiname 

pasaulyje.  

Kodėl būtina atnaujinti 
ugdymo turinį



 Nuo 2022-09-01 priešmokyklinio ugdymo programoje (jau vyksta);

 Nuo 2023-09-01 pradinio ugdymo 1, 3 klasėse, pagrindinio ugdymo 5, 7, 

9 klasėse ir vidurinio ugdymo 11 klasėje;

 Nuo 2024-09-01 pradinio ugdymo 2, 4 klasėse, pagrindinio ugdymo 6, 8, 

10 klasėse ir vidurinio ugdymo 12 klasėje.

Kas laukia?





Komunikavimo Kultūrinė Kūrybiškumo Pažinimo Pilietiškumo Skaitmeninė

Socialinės, 
emocinės ir 

sveikos 
gyvensenos 

UTA: 7 KOMPETENCIJOS
UTA = ugdymo turinio atnaujinimas

Kompetencija = Gebėjimas
__________________________________________________________________________________________________________________



Komunikavimo kompetencija –
tai gebėjimas kurti, perduoti ir 

suprasti žinias (faktus, požiūrius ar 
asmenines nuostatas), etiškai 

naudotis verbalinėmis ir 
neverbalinėmis komunikavimo 

priemonėmis ir technologijomis. 

Pranešimo kūrimas

Pranešimo perteikimas ir 
komunikacinė sąveika

Pranešimo analizė ir 
interpretavimas



Kultūrinė kompetencija –
tai kultūrinė savimonė, grįsta 

žiniomis, aktyvia kultūrine 
raiška ir kultūriniu 

sąmoningumu.

Kultūrinis išprusimas

Kultūrinė raiška

Kultūrinis sąmoningumas



Kūrybiškumo kompetencija –
tai sau ir kitiems reikšmingų kūrybinių 
idėjų, produktų, problemų sprendimų 
tyrinėjimas, generavimas, kūrimas, 

vertinimas, išlaikant darnų santykį su 
savimi ir aplinka.

Tyrinėjimas

Generavimas

Kūrimas



Pažinimo kompetencija –
tai motyvacija ir gebėjimas pažinti save 
ir pasaulį, įgyjami suvokiant (perimant) 
žmonijos kultūrinę patirtį. Mokyklinis 

pažinimas reikalauja valios, pastangų ir 
atkaklumo.  

Dalyko žinios ir 
gebėjimai

Kritinis 
mąstymas

Problemų 
sprendimas

Mokėjimas 
mokytis



Pilietiškumo kompetencija – tai 
pilietinis tapatumas ir pilietinė galia, 

grįsta vertybėmis, nuostatomis, žiniomis 
ir praktinio veikimo gebėjimais, 

įgalinančiais kartu su kitais atsakingai 
kurti demokratišką visuomenę, 

stiprinant Lietuvos valstybingumą.

Pilietinis tapatumas ir 
pilietinė galia

Gyvenimas 
bendruomenėje 

kuriant demokratišką 
visuomenę

Pagarba žmogaus 
teisėms ir laisvėms

Valstybės kūrimas ir 
valstybingumo stiprinimas 

tarptautinėje bendruomenėje



Skaitmeninė kompetencija –
tai motyvacija ir gebėjimas naudotis 

skaitmeninėmis technologijomis užduotims 
atlikti, mokytis, problemoms spręsti, dirbti, 

bendrauti ir bendradarbiauti, valdyti 
informaciją, efektyviai, tinkamai, saugiai, 

savarankiškai ir etiškai kurti ir dalytis 
skaitmeniniu turiniu.

Skaitmeninis 
turinys

Skaitmeninis 
komunikavimas

Skaitmeninė
sauga

Problemų 
sprendimas



Socialinės, emocinės ir sveikos 
gyvensenos kompetencija –

asmens savimonė ir savitvarda, socialinis 
sąmoningumas, tarpusavio santykių kūrimo 

gebėjimai, atsakingas sprendimų 
priėmimas ir asmens rūpinimasis fizine ir 

psichine sveikata. 

Savimonė ir 
savitvardos įgūdžiai

Empatiškumas, socialinis 
sąmoningumas ir teigiamų 

tarpusavio santykių 
kūrimas

Atsakingas sprendimų 
priėmimas ir elgesys, 
pasekmių įvertinimas

Rūpinimasis 
sveikata
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