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Veiklos
• BP ir ją lydinčios medžiagos parengimas

• Darbo grupių sudarymas
• Virtualios aplinkos bendrosioms programoms viešinti bei individuliai mokinio

pažangai stebėti ir pagalbai teikti parengimas
• Sudarymas sąlygų taikyti skaitmenines mokymo priemones:

• Turimų NŠA skaitmeninių mokymo priemonių atnaujinimas 
• Papildomų skaitmeninių mokymo priemonių įsigijimas
• Atvirųjų išteklių peržiūra/taikymas

• BP pilotavimas 2021/2022 m.m. (20 mokyklų);

• BP diegimas nuo 2022/2023 m.m

• Stebėsena (atliekamas tyrimas)



BP rengimas

• Rengia NŠA Ugdymo turinio rengimo skyriaus darbuotojai kartu su darbo grupėmis, sudarytomis iš 
mokslininkų ir mokytojų praktikų (atranka skelbiama viešai, šiuo metu vykdoma kompetencijų 
aprašams)

• Etapiškumas. Pirma - Pradinio ir Pagrindinio ugdymo programoms, parengus vidurinio ugdymo aprašą -
vidurinio ugdymo programų rengimas.

• Konsultacijos. Užsienio ekspertai, suinteresuoti asmenys (asociacijos, leidyklos, savivaldybes, 
mokyklos...)

BP rengimas Laikas

Metmenys 2020-05

1 darbinė versija 2020-12

2 versija 2021 12

Patvirtinimas 2022 06



Virtuali aplinka

• Ekspertų paslaugos įsigijimas, siekiant išanalizuos užsienio šalių patirtį 
(2020 I ketv.)

• Prototipo įsigijimas (iki 2020 gruodžio mėn.)
• On-line
• Draugiškas vartotojui, leidžiantis susimodeliuoti individualią programą
• Sąsajos su  įvairiais ugdymui skirtais ištekliais (vadovėlių DB, skaitmeninėmis 

priemonės, mokinių pasiekimų lygiais...)

• Išbandžius  ir patobulinus prototipą pagal  mokytojų siūlymus, bus 
perkama įrankio kūrimo ar adaptavimo paslauga



Skaitmeninis ugdymo turinys

• Ankstesnių įsigytų NŠA priemonių atnaujinimas, atsižvelgiant į BP 
metmenis

• Naujų skaitmeninių priemonių įsigijimas (pagal atnaujintas 
programas). 
• Paslaugos mokykloms?
• Dalinis ministerijos finansavimas trumpam laikotarpiui?
• Skaitmeninis vadovėlis?

• Papildomų darbuotojų veikloms įgyvendinti įdarbininimas
(metodininkai, vertintojai)



BP pilotavimas

Atrinkti 20 mokyklų bei pasirašyti sutartis su mokyklomis 2020 gruodis

Kvalifikacijos tobulinimas / aprupinimas del BP pilotavimo/
konsultacijos 2021 rugsėjas

Išbandyti 20 mokyklų Nuo 2021 rugsėjo

Parengti piloto analizę 2022 balandis



BP diegimas

• Laipsniškumas. 
• 2022/2023 koncentrų pirmos klasės

• “antros”….

• Regioniniai renginiai savivaldybių švietimo skyriaus ir pedagogų 
švietimo centrų specialistams 

• Mokymai vadovams dėl ugdymo planavimo 

• Gerosios patirties dalijimosi „tinklo“ sukūrimas

• Pedagogų kompetencijų tobulinimo poreikių analizė ir jų realizavimas

• Mokyklų aprūpinimas moderniomis  mokymosi priemonėmis



Finansai

• ESF projektai
• Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas

• Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas priemonėmis, skirtomis gamtos ir 
technologinių mokslų mokymui

• Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas

• Struktūrinė parama projektui “Mokyklų vadovų vaidmens stiprinimas 
įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį“

• Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra (mokinių 
pasiekimų vertinimas)

• ….

• Valstybės, savivaldybių, mokyklų biudžetai



Konsultacija

• Atnaujinto vadovėlio „konceptas“

• Preliminaraus veiklų/apimčių dėl vadovėlių atnaujinimo įvertinimas,  
atsižvelgiant į BP programų projektus.

• Reikalingi vadovėlių (ir skaitmeninių mokymo priemonių?) 
aprūpinimo tvarkos pokyčiai

• Kaip suteikti reikiamas kompetencijas vertintojams?


