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Prisistatykime 

• Kuriai savivaldybei ir kokiai sričiai 

atstovaujate? 

• Kokią patirtį turite atnaujinamo ugdymo turinio 

srityje? 

• Kokie būtų Jūsų lūkesčiai mūsų susitikimų 

metu? Kas būtų vertingiausia? Kodėl? 



Pamąstykime 
 
Klausydami teorinių įžvalgų, reflektuokite savo patirtį. 

 
Savirefleksijos lapas  
 

 ŽINAU/TAIKAU ir SUSIDOMĖJAU    



Mums rūpimi klausimai 

• Kodėl atnaujinamas ugdymo turinys? 

• Kokios ugdymo turinio atnaujinimo kryptys? 

• Kokie ugdymo turinio elementai keičiasi iš 

esmės? 

• Kokios atnaujintų bendrųjų programų 

įgyvendinimo sėkmės prielaidos? 



Kodėl atnaujinamas ugdymo turinys? 

Siekiama: 

 Lankstumo (prisitaikyti prie kintančių aplinkos sąlygų) 

Šiuolaikiškumo (skaitmeninio, aplinkosauginio, finansinio, 
medijų, sveikatos raštingumo, programavimo, socialinės-
emocinės kompetencijos ugdymo)  

Motyvacijos didinimo (siekiama gilaus mokymosi, veiklos 
įprasminimo, atsižvelgiant į konkrečius mokinių poreikius, 
kontekstines situacijas) 



Kokios ugdymo turinio atnaujinimo 

kryptys? 

• Stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą. Daugiau 

dėmesio orumo, pasitikėjimo, empatijos, atsakomybės, 

demokratinės kultūros, socialinių ir emocinių gebėjimų, 

pasitikėjimo savo galiomis, valios ir atsparumo ugdymui. 

 

• Sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui įgyti aukštesnius 

pasiekimus, suteikti tvirtus ir tvarius žinių pagrindus. 
Bendrųjų programų atnaujinimo gairės (2019)  

 

 



Kokie ugdymo turinio atnaujinimo 

principai? Kas keičiasi iš esmės? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remtasi  J. Navickaitės (2021) pranešimu 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remtasi  J. Navickaitės (2021) pranešimu 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remtasi  J. Navickaitės (2021) pranešimu 







2. Atitiktis vaiko raidos tarpsniams 

• Kiekvienas vaikas vystosi savo tempu. 

• Vaiko individuali ūgtis ir jos stebėjimas – 

svarbus atnaujinto turinio elementas.  

 

Nauja! PARENGTAS VAIKO RAIDOS 

APRAŠAS PAGAL AMŽIAUS GRUPES 



 
Nauja! 
Kiekvieno dalyko mokinių 
pasiekimų lygių požymių apraše yra 
numatytas slenkstinis lygmuo 



Lietuvių kalbos pasiekimų lygių požymių pavyzdys 



Matematikos pasiekimų lygių požymių pavyzdys 



3.-4. Tarpdalykinė integracija ir dalykinių bei bendrųjų 

gebėjimų integracija 

• Integracija suprantama kaip prielaida gerinti 

kiekvieno mokinio pasiekimus, kurti autentišką turinį, 

paremtą gyvenimiškomis situacijomis ir jau 

turimomis mokinio žiniomis, gebėjimais, patirtimis. 

 



5. Mokytojo pasirenkama ugdymo turinio dalis (30 

proc.) 

• Mokytojas profesionalas, geriausiai pažįstantis 

mokinius ir gebantis individualizuoti ugdymą.  

• Siekis – sukurti tinkamas sąlygas mokiniui 

savarankiškai mokytis, kai ugdymas paremtas 

tikslinga ir kryptinga pagalba.  



 

Bendrųjų programų atnaujinimo 
kryptys ir eiga 
 



Atnaujinant Bendrąsias programas siekiama 

• Suteikti mokiniams tvirtus ir tvarius žinių pagrindus. 

• Mokomųjų dalykų turiniu ugdyti kompetencijas.  

• Prasmingai įtraukti aktualų turinį, numatyti ugdymo(si) 
galimybes įvairiuose kontekstuose. 

• Įtvirtinti sąsajas tarp pakopų ir dalykų.  

• Užtikrinti ugdymo tikslų, turinio įgyvendinimo ir 
pasiekimų vertinimo dermę. 

 

Bendrųjų programų atnaujinimo gairės (2019)  

 







Bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų 
struktūra 





Svarbu įsivertinti esamą situaciją ugdymo 

turinio atžvilgiu (1) 



Svarbu įsivertinti esamą situaciją ugdymo turinio 

atžvilgiu (2) 



Svarbu įsivertinti esamą situaciją ugdymo turinio 

atžvilgiu (3) 



Mokyklų pasirengimo diegti 

atnaujintas pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo bendrąsias 

programas veiklos tyrimas 



Atnaujinto ugdymosi turinio įgyvendinimo plėtros ir jos 

sąlygų sekos modelis (2021 m. spalis – 2022 m. balandis) 

Remtasi A. Ranonytės (2021) pranešimu 





Daugiau informacijos 
Nuolat atnaujinamoje svetainėje Mokykla 2030: 

• talpinama BP projektų ir įgyvendinimo rekomendacijų medžiaga, taip pat ir 
parengta OneNote įrankiu (https://www.mokykla2030.lt/bp-projektai/ arba 
https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendruju-programu-projektai2) 

• talpinama susitikimų medžiaga (Medžiaga – Informacija socialiniams 
partneriams) 

• yra Naujienų prenumerata (https://www.mokykla2030.lt/prenumerata/) 

• atidarytas D.U.K. skyrelis, kuriame teikiami atsakymai 

 

https://www.mokykla2030.lt/category/naujienos/
https://www.mokykla2030.lt/bp-projektai/
https://www.mokykla2030.lt/bp-projektai/
https://www.mokykla2030.lt/bp-projektai/
https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendruju-programu-projektai2
https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendruju-programu-projektai2
https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendruju-programu-projektai2
https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendruju-programu-projektai2
https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendruju-programu-projektai2
https://www.mokykla2030.lt/prenumerata/


Mums rūpimi klausimai 

• Kaip savivaldybės pedagogų bendruomenė 

yra pasirengusi įgyvendinti atnaujintą 

ugdymo turinį?  

• Kokios savivaldybės stipriausios sritys, 

susijusios su ugdymo turinio atnaujinimu? 

• Kokie numatomi iššūkiai? Kas galėtų padėti 

tuos iššūkius įveikti? Ko stinga? 

 



Kavos pertrauka 20 minučių 



 
 

Aktualūs klausimai: 
 
 

 

 

Kaip pasirengti ugdymo turinio atnaujinimui? Nuo ko pradėti? 

 

Įtraukties stiprinimas mokykloje – iššūkis ar galimybė? 
 

 

 

 
 



Namų darbo pristatymas 



LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO POKYČIAI NUO 
2024 METŲ RUGSĖJO 

• 2024 m. rugsėjį įsigalios Lietuvos Respublikos 
Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 
36 straipsnių pakeitimas ir įstatymo papildymas 45 
straipsniu. 

• Šių straipsnių pakeitimai numato, kad kiekvienam 
vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis 
artimiausioje ugdymo įstaigoje (darželyje, 
mokykloje) kartu su savo bendraamžiais. 



TEISINĖS PRIELAIDOS – atvirai ir teisingai 
kurti kiekvieno mokinio ugdymosi poreikius 
atliepiančią mokyklą, kurioje:  

 

• ženkli ugdymo kokybė;  

• didesnis psichologinis saugumas;  

• geresnės darbo sąlygos mokytojams;  

• mažėjantis specialiųjų mokyklų skaičius;  

• bendrojo ugdymo (BU) mokyklų finansinis 
skatinimas ugdyti negalią ar specialiųjų ugdymosi 
poreikių turinčius (SUP) mokinius; 

•  tinkamesnės mokytojų kompetencijos ugdyti SUP 
mokinius.  



LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 5, 
14, 21, 29, 30, 34 IR 36 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO 
PAPILDYMO 451 STRAIPSNIU ĮSTATYMAS 
 2020 m. birželio 30 d. Nr. XIII-3268 

• 5 straipsnio pakeitimas 

• Papildyti 5 straipsnį 5 punktu: 

• „5) įtrauktis – švietimo sistema sudaro sąlygas 
kiekvienam asmeniui ugdytis, plėtoti savo galias ir 
gebėjimus, gauti reikiamą pagalbą, patirti sėkmę 
mokantis, socialinėje, kultūrinėje ir (ar) kitose 
veiklose ir būti nediskriminuojamam dėl ugdymosi 
poreikių įvairovės ir (ar) švietimo pagalbos 
reikmės.“ 



LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 5, 
14, 21, 29, 30, 34 IR 36 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO 
PAPILDYMO 451 STRAIPSNIU ĮSTATYMAS 
 2020 m. birželio 30 d. Nr. XIII-3268 

• 14 straipsnio pakeitimas 

• Pakeisti 14 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip: 

• „7. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 
ugdymą įgyvendina visos privalomąjį ir visuotinį 
švietimą teikiančios mokyklos, kiti švietimo 
teikėjai. Ugdymo procesą, kuriame dalyvauja mokiniai, 
turintys nedidelių ir vidutinių specialiųjų ugdymosi 
poreikių, gali vykdyti daugiau kaip vienas mokytojas, 
ugdymo procesą, kuriame dalyvauja mokiniai, turintys 
didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, 
vykdo daugiau kaip vienas mokytojas. Kartu su 
mokytoju pagalbą mokiniui teikia švietimo pagalbos 
specialistai.“ 

 



LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 5, 
14, 21, 29, 30, 34 IR 36 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO 
PAPILDYMO 451 STRAIPSNIU ĮSTATYMAS 
 2020 m. birželio 30 d. Nr. XIII-3268 

• 21 straipsnio pakeitimas 

• Pakeisti 21 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

• „21 straipsnis. Specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba 

• 1. Specialiosios pedagoginės pagalbos paskirtis – didinti asmens, turinčio 
specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą. Ją teikia asmenys, 
įgiję aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą pagal specialiosios 
pedagogikos studijų programą, atitinkantys švietimo, mokslo ir sporto ministro 
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Specialiosios pedagoginės pagalbos 
teikimo asmenims iki 21 metų, o suėjus 21 metams nepabaigus ugdymo 
programos – iki ugdymo programos pabaigos, tvarką nustato švietimo, mokslo ir 
sporto ministras. 

• 2. Specialiosios pagalbos paskirtis – didinti ugdymosi prieinamumą ir mokinio 
savarankiškumą. Ją teikia mokinio padėjėjas, gestų kalbos vertėjas ir kiti 
specialistai. Specialiosios pagalbos teikimo tvarką nustato švietimo, mokslo ir 
sporto ministras. 

• 3. Pedagoginėse psichologinėse tarnybose, mokyklose dirbantys specialistai 
konsultuoja specialiosios pedagoginės pagalbos gavėjus, jų tėvus (globėjus, 
rūpintojus) ir mokytojus.“ 

 



LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 5, 
14, 21, 29, 30, 34 IR 36 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO 
PAPILDYMO 451 STRAIPSNIU ĮSTATYMAS 
 2020 m. birželio 30 d. Nr. XIII-3268 

• 30 straipsnio pakeitimas 
• Pakeisti 30 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip: 
• „6. Kurčiajam sudaromos ir užtikrinamos sąlygos 
mokytis gimtosios (gestų) kalbos ikimokyklinio ir 
bendrojo ugdymo mokyklose.“ 

 



LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 5, 
14, 21, 29, 30, 34 IR 36 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO 
PAPILDYMO 451 STRAIPSNIU ĮSTATYMAS 
 2020 m. birželio 30 d. Nr. XIII-3268 

• 34 straipsnio pakeitimas 

• Pakeisti 34 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

• „34 straipsnis. Švietimo prieinamumas mokiniams, turintiems 
specialiųjų ugdymosi poreikių 

• 1. Švietimo prieinamumas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi 
poreikių, užtikrinamas teikiant psichologinę, specialiąją pedagoginę, 
specialiąją, socialinę pedagoginę pagalbą, socialines, sveikatos priežiūros 
ir kitas paslaugas, aprūpinant ugdymuisi skirtomis techninės pagalbos 
priemonėmis mokykloje, specialiosiomis mokymo priemonėmis, 
pritaikant ugdymo aplinką (fizinę, informacinę) ir kitais įstatymų 
nustatytais būdais. 

• 2. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo 
prieinamumu valstybinėse ir savivaldybių mokyklose rūpinasi savininko 
teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas), kitose 
mokyklose – savininkas (dalyvių susirinkimas).“ 

 

 



Geros mokyklos koncepcija 
  

ASMENYBĖS ŪGTIS 

GYVENIMAS MOKYKLOJE: SAVIRAIŠKUS DALYVAVIMAS 

UGDYMASIS (MOKYMASIS): DIALOGIŠKAS IR TYRINĖJANTIS 

UGDYMAS (MOKYMAS): PAREMIANTIS UGDYMĄSI (MOKYMĄSI) 

DARBUOTOJAI: ASMENYBIŲ ĮVAIROVĖ 

MOKYKLOS BENDRUOMENĖ: BESIMOKANTI ORGANIZACIJA  

LYDERYSTĖ IR VADYBA: ĮGALINANČIOS 

UGDYMO(SI) APLINKA: DINAMIŠKA, ATVIRA IR FUNKCIONALI 

VIETOS BENDRUOMENĖ IR MOKYKLOS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS 
ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA, DALYVIŲ SUSIRINKIMAS (SAVININKAS): 
ĮSIPAREIGOJĘ 

https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/Geros%20mokyklos%20koncepcija.pdf 

 

 

Koncepcijos 

paskirtis – būti 

universaliu 

šiuolaikinės 

mokyklos raidos 

orientyru, 

nurodančiu, kokie 

mokyklos bruožai 

laikomi vertingais 

bei pageidaujamais 

šalyje, paskatinti 

mokyklų 

bendruomenių 

kūrybiškumą bei 

ilgalaikes įvairių 

tipų mokyklų 

tobulinimo 

iniciatyvas. 

Geros mokyklos aspektai: 

https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/Geros mokyklos koncepcija.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/Geros mokyklos koncepcija.pdf


Geros mokyklos koncepcija 

„<...> nuo švietimo visiems pereinama prie švietimo 
kiekvienam, t. y. personalizuoto, suasmeninto 
ugdymo(si) ir mokymo(si) pripažįstant, kad žmonių 
patirtys, poreikiai, siekiai skiriasi ir mokomasi 
skirtingais tempais ir būdais.“  

 

• Įtraukusis ugdymas, kurio pirminis tikslas buvo 
padėti labiausiai pažeidžiamiems, ypatingiems 
vaikams, iš tiesų kuria mokyklą, kurioje visi vaikai 
jaučiasi ypatingi, įvertinti ir svarbūs. 



Pradinio, pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo programos aprašas, 2015 

• 36. Mokykloje sukuriama sistema, apimanti ankstyvą mokinių 
žemų pasiekimų ir kitų mokymosi sunkumų nustatymą, pažangos 
stebėjimą ir laiku teikiamą pagalbą mokiniui, jį mokantiems 
mokytojams bei tėvams (globėjams, rūpintojams).  

• Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, pradinio, 
pagrindinio ugdymo programa gali būti pritaikoma arba 
individualizuojama, vidurinio ugdymo programa – pritaikoma, ją 
įgyvendinant per trumpesnį ar ilgesnį laiką, nei numatyta.  

 

• Klausimas diskusijai: 

• Kokia mokinių mokymosi sunkumų, pagalbos teikimo 
mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) 
sistemos kūrimo praktika Jūsų savivaldybės mokyklose? 



2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų 
pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
programų bendrieji ugdymo planai 
• VI skyrius. 

• MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ 
(IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), 
UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

• 131. Mokykla, rengdama ir įgyvendindama mokyklos ugdymo planą, 
turi užtikrinti visų mokinių įtrauktį į švietimą, šalinti kliūtis, dėl 
kurių mokinys patiria dalyvavimo švietime ir ugdymosi sunkumų, ir 
teikti būtiną švietimo pagalbą, vadovaujasi Mokinių, turinčių specialiųjų 
ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. 
įsakymu Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 
poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

• 134. Mokykla kiekvienam mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi 
poreikių, rengia individualų ugdymo planą, kurio sudėtinė dalis yra 
pagalbos planas, apimantis pagalbas ir paslaugas ugdymo procese ir kitų 
specialistų teikiamas pagalbas, didinančias ugdymo veiksmingumą <...>. 

 



Švietimo pagalbos įstaigos. 

  

Kaip pasirengti ugdymo 

turinio atnaujinimui ir 

užtikrinti įtraukties procesų 

dermę? 



https://www.mokykla2030.lt/wp-

content/uploads/2021/10/PASIRENGIMO-

DIEGTI-ATNAUJINTAS-BENDRASIAS-

PROGRAMAS-ISIVERTINIMO-

KRITERIJAI_v13-su-priedais.pdf 



Švietimo pagalbos įstaigų veikla 
pasirengiant UTA 

Dalyvauti rengiant strateginius 
savivaldybės susitarimus dėl darbo pagal 
atnaujintas BP.  

Padėti švietimo skyriui surinkti mokytojų 
komandą savivaldybėje, kuri įgyvendintų 
ir koordinuotų atnaujintą ugdymo turinį.  

Telkti savivaldybės mokytojų dalykininkų 
bendruomenes kartu rengtis dirbti pagal 
atnaujintas BP.  

Konsultuoti mokyklų vadovus ir mokytojus 
sprendžiant metodinius klausimus.  

Kryptingai teikti mokykloms informaciją 
dėl BP atnaujinimo metodinių sprendimų.  



Švietimo pagalbos įstaigų veikla 
pasirengiant UTA 

Teikti organizacinę pagalbą atnaujinto 
ugdymo turinio įgyvendinimo ir 
koordinavimo komandai.  

Koordinuoti ir teikti metodinę pagalbą 
mokykloms, kurios, naudodamos socialinį 
ir kultūrinį potencialą, kuria unikalų UT. 

 

Organizuoti savivaldybės mokytojų 
profesinių ir dalykinių kompetencijų 
tobulinimo mokymus pagal atnaujintų BP 
reikalavimus. 
Koordinuoti bendrą mokytojų dalykinių ir 
metodinių problemų sprendimą 
savivaldybėje, pradėjus dirbti pagal 
atnaujintas BP. 



Švietimo pagalbos įstaigų veikla 
pasirengiant UTA 

Atpažinti ir kaupti sėkmingą 
metodinę praktiką dirbant pagal 
atnaujintas BP ir užtikrinti jos 
prieinamumą visiems 
savivaldybės mokytojams.  

Skleisti profesinės sėkmės 
pavyzdžius dirbant pagal 
atnaujintas BP, regiono ir šalies 
mastu.  



Kas įkvėptų ir kas stabdytų? 

1. Kryptingas ir nuoseklus veikimas 
kartu savivaldybėje (politikai – 
Švietimo skyrius-Pagalbos 
mokyklai tarnyba-mokyklos) 

2. Savivaldybės mokytojų 
metodinių grupių palaikymas ir 
aktyvus veikimas rengiantis dirbti 
pagal atnaujintas BP. 

3. Švietimo pagalbos įstaigų 
darbuotojų vadybinių ir 
andragoginių kompetencijų 
stiprinimas. 

4. Pagalbos mokyklai tarnybų 
darbuotojų mokymai pasirengimui 
dirbti pagal atnaujintas BP. 

 

 

 

1. Mokyklų vadovų nepritarimas 
nuolatinei kaitai švietime. 

2. Mažas metodininkų/specialistų, 
dirbančių su mokytojais skaičius. 

3. Nepakankamas atnaujintų BP 
diegimo procesų išmanymas. 

4. Įprotis tradiciškai organizuoti 
mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 
renginius, nesigilinimas į mokytojų 
didaktinių kompetencijų tobulinimo 
naujoves. 
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BP ATNAUJINIMO PASKIRTIS 

• stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą;  

• sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti aukštesnį 
rezultatą, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus, dalykų 
turiniu ugdant kompetencijas;  

• stiprinti asmens vertybinių nuostatų, socialinių ir emocinių 
gebėjimų, pasitikėjimo savo galiomis, atsparumo, 
kūrybiškumo ugdymą;  

• įtraukti sistemingą pasitikėjimo, pagarbos ir tolerancijos 
kitokiai nuomonei, kultūrų įvairovei, tautinės savimonės, 
pilietiškumo, demokratinio dialogo kultūros ir darnios 
plėtros nuostatų ugdymą;  

• sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui įgyti aukštesnius 
pasiekimus, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus;  

• mokomųjų dalykų turiniu ugdyti kompetencijas. 



BENDRŲJŲ PROGRAMŲ 

KOKYBĖS KRITERIJAI 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO 

VERTYBĖS 

Vertybinis kryptingumas;  

reiklumas;  

kontekstualumas;  

dinamiškumas;  

sutelktumas;  

nuoseklumas;  

integralumas;  

dermė. 

Lygios galimybės;  

atvirumas pokyčiams;  

teisė;  

dalyvavimas;  

pagarba įvairovei;  

bendruomenė;  

tvarumas;  

pasitikėjimas;  

sąžiningumas;  

drąsa;  

džiaugsmas;  

empatija;  

meilė;  

optimizmas ir tikėjimas;  

grožis.  



Nuostatos, svarbios mokytojui, ugdančiam 
kiekvieno mokinio kompetencijas 

• mokyklos bendruomenė ir socialinė aplinka gali padėti 
stiprinti besimokančiųjų savivertę;  

• mokytojas atsakingas už kiekvieno mokinio mokymąsi;  

• būtina identifikuoti kiekvieno besimokančiojo 
stiprybes ir potencialą, geras mokytojas geba mokyti 
visus;  

• mokymo principai visiems vienodi, specifinių 
technikų nedaug; 

• kiekvienas mokinys gali mokytis ir pasiekti jo 
galimybes atitinkantį rezultatą. 



Kompetencijos, svarbios mokytojui, 
ugdančiam kiekvieną mokinį 

• Bendradarbiavimas ir darbas komandoje.  

• Bendrųjų ir specifinių vaiko raidos dėsningumų 
išmanymas.  

• Įtraukiojo ugdymo strategijų išmanymas ir taikymas.  

• Mokymosi strategijų įvairovės išmanymas.  

• Skirtingų mokymo modelių ir galimų ugdymo 
technologijų įvaldymas ir taikymas.  

• Pozityvaus elgesio palaikymo strategijų išmanymas ir 
taikymas. 

• Gebėjimas suasmeninti, individualizuoti ir pritaikyti 
ugdymo turinį kiekvienam besimokančiajam.  



Veikimas drauge kiekvieno mokinio 
įtraukčiai 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO 

ATNAUJINIMO (UTA) KOMANDA  

       MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS 

KOMISIJA 

Ugdymo organizavimas: 

bendrojo ir specialiojo 

ugdymo sistemų siejimas.  

 

Bendro požiūrio, skirto 

kiekvieno mokinio mokymuisi 

ir problemų sprendimui, 

formavimas.  

 

Mokyklos ir Švietimo 

pagalbos įstaigos veikimas 

drauge.  

 

Bendradarbiavimas su kitomis 

mokyklomis ir paramos / 

pagalbos mokyklai 

organizacijomis.  

Pagalbos vaikui teikimo 

modelis / struktūra.  

 

Paramos mokiniams ir 

mokytojams sistema.  

 

Pagalba mokiniui, jei kyla 

mokymosi sunkumų ir šalinant 

dalyvavimo ugdyme kliūtis.  

 

Specialistų ir mokytojų 

veikimas komandomis. 



Pasirengimas įtraukiojo ugdymo 
plėtrai II 

• Mokyklų VGK organizuoja ir įgyvendina mokyklų 
bendruomenės švietimą įtraukties klausimais. Formuojamos 
bendruomenės narių nuostatos apie įtrauktį. Žmonių įvairovė 
kaip vertybė, o ne kaip trukdis.  

• SUP turinčių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) įtraukimas į 
mokyklos Tarybą, mokyklos tėvų (globėjų, rūpintojų) 
komitetą, dalyvavimas sprendimų priėmime.  

• Mokyklų VGK atsakingo nario paskyrimas. Narys būtų 
atsakingas už įtraukiojo ugdymo organizavimą, mokinių 
SUP poreikių vertinimą ir ugdymo pritaikymo dokumentų 
rengimą, kaupimą, saugojimą bei mokyklos bendruomenės 
suinteresuotų narių supažindinimą su jais.  

• Mokyklos internetinės svetainės atskiroje skiltyje skelbiama 
informacija apie įtraukųjį ugdymą.  



Pavyzdys. X mokykla  
Bendradarbiavimo modelis 

VAIKAS 

ŠEIMA 

LOGOPEDAS/ 

SPECIALUSIS 
PEDAGOGAS 

PSICHOLOG
AS 

KLASIŲ 
VADOVAI 

DALYKŲ 
MOKYTOJAI 

MOKYTOJŲ 
PADĖJĖJAI 

ADMINISTRAC
IJA 

SOCIALINIS 
PEDAGOGAS 



Pavyzdys. X mokykla  
Bendradarbiavimo modelis 
• Modelis įgyvendinamas planuojant ir organizuojant bendrus pedagogų ir 

švietimo pagalbos specialistų susitikimus/konsultacijas/pasitarimus, kuriuose: 

• aptariami pagalbos mokiniui teikimo būdai;  

• aptariamas kiekvieno ugdytojo/specialisto vaidmuo organizuojant 

veiklas/pamokas/pratybas; 

• ugdomoji veikla periodiškai reflektuojama, atkreipiant dėmesį į mokiniui 

kylančius mokymosi ar elgesio sunkumus, susitelkiant į veiksmingą 

alternatyvių būdų ir metodų, padedančių mokiniui įveikti nesėkmes, 

paiešką. 

 



Pavyzdys. X mokykla  
Bendradarbiavimo modelis 
Mokytojo, specialiojo pedagogo ir mokytojo padėjėjo bendro darbo 
pamokoje aptarimo gairės 

• Koks bus pamokos turinys, struktūra? 

• Kur dirbs specialusis pedagogas: klasėje ar kabinete? 

• Mokinys dirbs klasėje visą pamoką ar tik dalį? 

• Ar mokinio žinios bus įtvirtinamos? 

• Ar mokinys bus ruošiamas naujos medžiagos suvokimui klasėje, 
kad nepatirtų nesėkmės? 

• Kokią pagalbą teiks mokytojo padėjėjas? 

• Kokių vadovėlių, papildomų priemonių reikės ir kas jas parengs? 

• Kokie metodai ir būdai bus taikomi? 

• Kaip bus įtraukiami vaiko tėvai į pagalbos procesą? 

• Kaip bus vertinamos žinios? 

• Kokios skatinimo formos bus naudojamos? 

 



Vadybinių sprendimų kryptys stiprinant 
įtraukųjį ugdymą 

• Atsakinga ir įsipareigojusi lyderystė 

• Požiūris į asmenį ir ugdymą  

• Mokymąsi įgalinanti aplinka 

• Diferencijuotas, individualizuotas, pritaikytas 
ugdymas 

• Prieinamumas  

• Išteklių valdymas  

 



Atsakinga ir įsipareigojusi 
lyderystė 

Kurti įtraukiojo ugdymo kultūrą, politiką ir praktiką 
visais lygmenimis:  

• mokant ir mokantis;  

• neformaliosiose veiklose;  

• bendraujant mokiniams, tėvams (globėjams, 
rūpintojams), mokytojams.  



Požiūris į asmenį ir ugdymą 

• Matyti kiekvieną vaiką kaip asmenybę ir ją 
pripažinti;  

• atskleisti kiekvieno mokinio potencialą. 



Mokymąsi įgalinanti aplinka 

• Kurti kiekvienam saugią, priimančią aplinką, 
suteikiant pagalbą, skatinant individualumą ir 
saviraišką.  

 

 

 



Diferencijuotas, individualizuotas, 
pritaikytas ugdymas 

• Sutarti, kaip, drauge veikiant mokytojams ir 
švietimo pagalbos specialistams, padėti 
kiekvienam mokiniui pasiekti aukštesnį rezultatą, 
dalykų turiniu ugdant jo kompetencijas.  



Prieinamumas  

• Užtikrinti visų išteklių, informacijos ir aplinkų 
prieinamumą kiekvienam besimokančiajam.  

 



Išteklių valdymas  

• Efektyviai valdyti ir paskirstyti esamus išteklius.  

• Racionaliai planuoti ir naudoti lėšas naujų 
priemonių įsigijimui. 

• Galimybė jais naudotis kiekvienam mokiniui, 
klasei, mokytojui. 

 

 



Specialiosios mokymo priemonės 

• Specialiosios mokymo priemonės (SMP) (vaizdinės, 
techninės, demonstracinės, skaitmeninės mokymo 
priemonės, žaislai, daiktai, medžiagos, literatūra ir 
pratybų sąsiuviniai), parengtos ar pritaikytos mokiniams, 
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurios padeda 
plėtoti mokinių žinias ir gebėjimus, ugdytis mokymuisi 
reikalingą kompetenciją, įgyti socialinių ir kasdienio 
gyvenimo įgūdžių. 

 

• https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-
departamentas/itraukties-pletros-skyrius/itraukusis-
ugdymas/specialiosios-mokymo-priemones/ 
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Specialiosios mokymo priemonės 

• Specialiųjų mokymo priemonių naudojimas ugdymo procese turi: 

• ugdyti bendruosius bei dalykinius gebėjimus; 

• didinti mokymo(si) veiksmingumą;  

• teigiamai veikti mokymosi motyvaciją: atitinkančios gebėjimus ir 
poreikius  mokymo priemonės daro mokymąsi patrauklesnį; 

• sudaryti mokiniui galimybes dirbti savarankiškai, neprašant nuolatinės 
pedagogo pagalbos; 

• ugdyti adaptacinius gebėjimus ir socialinius įgūdžius; 

• mokyti ieškoti papildomos informacijos;  

• ugdyti gebėjimą bendrauti su bendraamžiais ir/ar pedagogais.  

• Renkantis specialiąsias mokymo priemones vienas svarbiausių 
kriterijų yra mokinio specialieji ugdymosi poreikiai, jų dydis ir 
pobūdis.  

• Svarbu žinoti ir kokiais stipriaisiais mokinio gebėjimais galima 
remtis ugdymo procese.  

 



Bendrieji specialiųjų mokymo(si) 
priemonių pasirinkimo kriterijai 

 
Specialiosios mokymo priemonės turi: 

• padėti siekti mokiniui ugdymo programų tikslų; 

• atitikti mokinio pasiekimų lygį ir skatinti naujų dalykų išmokimą, tobulinti 

turimus įgūdžius; 

• padėti įveikti ar sumažinti mokymosi sunkumus; 

• padidinti mokomosios medžiagos vaizdumą, įtaigumą; 

• formuoti gyvenimiškus įgūdžius; 

• turėti aiškią, nuoseklią informacijos struktūrą, nebūti perkrauta  

mokomosios medžiagos detalėmis;  

• turėti aiškiai, nuosekliai pateiktas užduotis;  

• sudaryti sąlygas savarankiškai mokinių veiklai; 

• skatinti mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą; 

• būti mobilios arba stacionarios; 

• būti daugiafunkcionalios; 

• pasižymėti vaizdo, spalvų, teksto, šrifto derme; 

• būti estetiškos, saugios, mokiniui asmeniškai prasmingos, patrauklios; 

• atitikti higienos reikalavimus. 
 



Atnaujint

o ugdymo 

turinio 

kelias iki 

kiekvieno 

mokinio 



Mokinio pažinimas 

Numatant individualią ugdymo kryptį svarbus 
mokinio kompetencijų, poreikių, polinkių, interesų ir 
galimybių pažinimas. 
Rengiant ugdymo programą ir planuojant ugdymą, 
svarbu remtis įžvelgtomis „stipriosiomis“ mokinio 
ypatybėmis bei numatyti, kaip lavinti „silpnąsias“.  
Mokinio pažinimo sritys: 
1. Mokinio asmenybė (pozityvios asmenybės savybės, 
pomėgiai, poreikiai,  
kompetencijos, ir pan.). 
2. Mokymosi ypatumai. 
3. Galimybių įvertinimas. 
 



Mokymosi ypatumai, pasiekimų 
vertinimas  

• Mokytojas, stebėdamas ir tyrinėdamas mokinio veiklą, 
vertina užduočių atlikimo ypatumus, mokymosi įgūdžius, 
stebi, kaip mokinys dalyvauja veikloje, kaip bendrauja su 
kitais besimokančiaisiais, kaip atlieka savarankiškus 
darbus, kaip įsitraukia į mokymosi veiklą, kaip ją planuoja, 
organizuoja, koks veiklos nuoseklumas.  

• Pokalbių su mokiniu metu mokytojas stebi jo mąstymą, t. 
y. kokias žinias mokinys geba pademonstruoti, kokiais 
mokymosi metodais naudojasi, kokias mokymosi 
strategijas taiko ugdymo procese. 

• Mokytojui ypač svarbu išsiaiškinti, kokie yra mokinio 
gebėjimai (turimos kompetencijos), koks mokymosi 
stilius ir mokymosi įgūdžiai (kokius mokymosi būdus 
naudoja, kaip mokosi), kokie yra mokinio mokymosi 
poreikiai, koks mokinio požiūris į mokymąsi ir kt. 



Mokymo tikslai  

• Tikslai turi būti konkretūs, pasiekiami. 

• Tikslai turi būti formuluojami taip, kad atitiktų mokinio 
poreikius, galimybes.  

• Svarbu, kad bendrosios ir individualiosios ugdymo 
programos turinys (tema ar nagrinėjama problema) visiškai 
ar bent iš dalies sutaptų, tik ją mokiniai nagrinėtų skirtingais 
lygiais.  



Metodai 
 
• Planuojant mokomąją medžiagą, svarbu numatyti, kas ir kaip 

bus daroma, kad didėtų mokinio galimybės tobulėti. 

• Metodas – būdas, padedantis mokiniui pasiekti tikslą.  

• Metodai parenkami atsižvelgiant į tikslus, kuriuos mokytojas 
numato bei mokinio įvertinimą. 



Kiekvieno mokinio dalyvavimas ugdymo 
procese, pasiekimų lygmenys ir jų 
matavimas 

 

• Vertinimas - esminė mokymosi proceso dalis.  

• Vertinimas suvokiamas kaip pagalba mokiniui tobulėti, tapti savarankiškam, 
atsakingam už mokymosi rezultatus, ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis, gebėjimą 
įsivertinti savo veiklą, pasirinkti tinkamiausius veiklos būdus, spręsti iškilusias 
problemas, reflektuoti mokymosi rezultatus.  

• Atnaujintose bendrosiose programose pateikiami keturių lygių – slenkstinio, 
patenkinamo, pagrindinio, aukštesniojo – mokinių kokybiniai pasiekimų lygių 
požymių aprašai. Jais remiamasi įvertinant mokinių žinias, supratimą ir 
gebėjimus. 

• Tai yra pagalba mokytojui stebėti, apibendrinti, fiksuoti individualius mokinių 
pasiekimus ir diferencijuoti užduotis. Taip pat turėtų skatinti mokinius siekti 
aukštesnių pasiekimų, padėti į(si)vertinti mokymosi pasiekimus ir daromą 
pažangą.  

• Pasiekimų lygiai priskiriami įvertinus tam tikro laikotarpio mokinių pasiekimus, 
o ne pavienius mokinių darbus. Kai mokinių pasiekimai vertinami pažymiais, jie 
siejami su pasiekimų lygiais.  



Kiekvieno mokinio dalyvavimas 
ugdymo procese, pasiekimų 
lygmenys ir jų matavimas 

 

• Pasiekimų lygių požymiai – pagalba mokytojui 
atpažįstant esamus arba tarpinius individualius 
mokinio pasiekimus ir daromą pažangą, remiantis 
surinktais įrodymais, tarpiniais įvertinimais, 
stebėsenos ugdymo procese rezultatais, priskiriant 
juos tam tikram pasiekimų lygiui pusmečio, metų 
pabaigoje bei planuojant tolesnį ugdymą(si). 

• Pasiekimų lygių požymiai aprašyti programose nuo 
pradinio iki vidurinio ugdymo, išlaikant augimą ir 
pasiekimų augimo dermę. 

 



Pasirengimas įtraukiojo ugdymo plėtrai 
Aplinkos pritaikymas 

 

• turintiems negalią dėl judesio ir padėties sutrikimo (-ų): įvažiavimas, 
rampos, keltuvai, neįgaliesiems įrengti tualetai, specialiai praplatintos 
kabinetų durys, stalai ir kėdės pagal poreikį sumažinti arba paaukštinti ir 
kt.; 

• turintiems negalią dėl regos sutrikimo: tinkamu kontrastu pažymėti 
paviršiai (stiklinės durys, kontrastingomis juostomis pažymėti laiptai ir t. 
t.), nuorodos, kabinetų numeriai ir kita informacija pateikta tinkamo 
dydžio šriftu, tinkamai apšviesta, naudojami garsiniai šviesoforai;  

• turintiems negalią dėl klausos sutrikimo: pastatuose montuojama 
informavimo ar evakuacijos įranga turi veikti ne tik garso, bet ir šviesos 
signalais;  

• turintiems negalią dėl įvairiapusio raidos sutrikimo, taip pat vaikams su 
emocijų, elgesio sutrikimais: turėti saugią erdvę – nusiraminimo ar 
sensorinį kambarį, kuriame vaikai gali nusiraminti, pailsėti, saugiai 
atsigauti ir po kurio laiko grįžti į sau įprastą aplinką.  

• Mokykla turi aprūpinti SUP turinčius vaikus (vaikus, turinčius elgesio ir 
emocijų, autizmo spektro sutrikimų, vaikus, turinčius judesio ir (ar) 
padėties, intelekto ir kt. sutrikimus) specialiosiomis mokymo 
priemonėmis bei ugdymui skirtomis techninės pagalbos priemonėmis, 
reikalingomis teikti kokybišką mokymo(si) paslaugą. 



Ugdymo turinio pritaikymas 
• Sėkmingam ugdymo turinio pritaikymui 

svarbu naudoti alternatyvius ugdymo 
metodus, pavyzdžiui:  

• skaitymo sutrikimų turintiems 
mokiniams sudaryti galimybę 
pasinaudoti teksto įgarsinimo įranga, 
audio biblioteka;  

• rašymo sutrikimų turintiems mokiniams 
pasiūlyti galimybę tekstą surinkti 
kompiuteriu, komunikatoriumi, naudotis 
pagalbine girdėti padedančia FM 
sistema ir kt.  

• Svarbu išnaudoti informacines ir 
komunikacines technologijas, 
suteikiančias galimybę mokytis klasėje 
ar nuotoliniu būdu.  

VIDEOPASAKOS GESTŲ KALBA 

vaikams ir suaugusiems 

https://www.lgki.lt/veikla/videopasakos-gestu-

kalba/ 

https://www.lgki.lt/veikla/videopasakos-gestu-kalba/
https://www.lgki.lt/veikla/videopasakos-gestu-kalba/
https://www.lgki.lt/veikla/videopasakos-gestu-kalba/
https://www.lgki.lt/veikla/videopasakos-gestu-kalba/
https://www.lgki.lt/veikla/videopasakos-gestu-kalba/


Ugdymo programos pritaikymas 

• Ugdymo programos pritaikymas turi padėti mokiniui siekti asmeninės 
mokymosi sėkmės. 

• Ugdymo programos struktūra ir turinys turi suteikti galimybę įtraukti mokinį į 
įvairiausias mokymosi patirtis ir skatinti jį tinkamai įsisavinti ugdymo turinį bei 
mokymo ir mokymosi strategijas. 

• Programa, orientuota į mokinio kompetencijų ugdymą, apima įvairias sritis: 

• Pabrėžia aktyvų mokymą (si) ir skatina vaiko aktyvaus dalyvavimo ir 
bendradarbiavimo pamokoje galimybes; 

• Išskiria mokinio mąstymo gebėjimus; 

• Skatina rėmimąsi artimiausia aplinka; 

• Inicijuoja mokymąsi bendradarbiaujant grupėmis, poromis; 

• Skatina mokymosi įgūdžių bei savarankiško mokymosi strategijų formavimąsi. 

Programoje aprašoma, kaip mokinys bus ugdomas, ko siekiama, atsižvelgiant į 
vaiko raidos specifiką, nustatytus sutrikimus, kokia pagalba bus teikiama. 

 



. 



. 





.  



Individualus pagalbos vaikui planas 

• Švietimo pagalbos specialistų teikiama pagalba ugdymo įstaigoje, jos 
intensyvumas 

 Sudaromas užsiėmimų tvarkaraštis:  

• Įstaigos administracijos   bei  VGK  pagalba  

• Tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimas 

• Priskirtos pagalbos (konsultacijų, užsiėmimų lankomumo, informavimo apie 
nedalyvavimą ir kt.) gavimo mokykloje užtikrinimas; 

• Tėvų (globėjų, rūpintojų) organizuojama pagalba vaikui ne ugdymo įstaigoje 
(nurodyti periodiškumą). 

• Kitų institucijų pagalbos reikmė (pažymėti): 

•     □ Vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas Psichologinėje 
pedagoginėje tarnyboje.   

•     □ Vaiko raidos, emocijų-elgesio sunkumų įvertinimas Vaiko raidos centre. 

•     □ Kitų įstaigų/organizacijų pagalba užtikrinant vaiko gerovę. 

•    Numatomos plano aptarimo datos: kartą į pusmetį. 

 



Diskusija 

• Kokie galimi įtraukiojo ugdymo plėtros 
ir stiprinimo savivaldybių bendrojo 
lavinimo mokyklose scenarijai? 

 



Namų darbo pristatymas 


