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PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro  

2021 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V-1370 

   

 

MOKYKLŲ PASIRENGIMO DIEGTI ATNAUJINTAS PRADINIO, PAGRINDINIO IR 

VIDURINIO UGDYMO BENDRĄSIAS PROGRAMAS VEIKLOS TYRIMO 

ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS  
 

1. Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

bendrąsias programas veiklos tyrimo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja 

mokyklų bendruomenių pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

bendrąsias programas veiklos tyrimo (toliau – veiklos tyrimas) tikslą, uždavinius, organizavimą ir 

veiklas. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir Bendrųjų 

programų atnaujinimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V-1317 „Dėl Bendrųjų programų atnaujinimo gairių 

patvirtinimo“. 

 

II SKYRIUS  

VEIKLOS TYRIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Veiklos tyrimo tikslas – išanalizuoti kompetencijų ugdymo patirtis mokyklose ir sukaupti 

informaciją tolesniam atnaujintų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų 

projektams tobulinti, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių 

vedėjų ir mokytojų kompetencijoms stiprinti bei suplanuoti kitas būtinas veiklas tinkamai pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti. 

4. Veiklos tyrimo uždaviniai:  

4.1. įvertinti mokytojų pasirengimą diegti kompetencijomis grįstą atnaujintą ugdymo turinį; 

4.2. parengti siūlymus atnaujintų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų 

projektams tobulinti; 

4.3. parengti rekomendacijas mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų ir mokytojų profesiniam tobulėjimui. 

 

III SKYRIUS 

VEIKLOS TYRIMO ORGANIZAVIMAS IR VEIKLOS 

 

5. Veiklos tyrime kviečiamos savanoriškai dalyvauti pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programas įgyvendinančios mokyklos. Kvietimą teikti paraiškas veiklos tyrime norinčioms 

mokykloms skelbia Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – Agentūra). 

6. Mokyklos, siekiančios dalyvauti veiklos tyrime, iki kvietime teikti paraiškas nurodytos 

datos pateikia elektroniniu paštu mokykla2030@nsa.smm.lt užpildytą paraišką pagal Aprašo priede 

pateiktą formą. 

7. Veiklos tyrime dalyvaujančių mokyklų atranką vykdo Agentūros direktoriaus įsakymu 

sudaryta mokyklų atrankos komisija. 
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8. Atrenkant paraiškas, pirmumo teisė suteikiama mokykloms, atitinkančioms vieną ar 

daugiau iš šių kriterijų: 

8.1. mokykla dalyvauja Europos Komisijos ir Britų Tarybos projekte „Parama mokyklų 

vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“; 

8.2. mokyklos, kuriose mokoma tautinių mažumų kalba; 

8.3. mokyklų vadovai, arba jų pavaduotojai ugdymui, arba ugdymą organizuojančių skyrių 

vedėjai dalyvauja savivaldybių ugdymo turinio atnaujinimo komandų veiklose; 

8.4. mokyklos mokytojai dalyvauja atnaujinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

bendrąsias programas; 

8.5. mokykloje mokosi daugiau kaip 400 mokinių. 

9. Veiklos tyrimo laikotarpis – 2021 m. spalio 1 d. – 2022 m. balandžio 29 d. 

10. Veiklos tyrime dalyvaujančių mokyklų sąrašas Agentūros teikimu tvirtinamas švietimo, 

mokslo ir sporto ministro įsakymu ir skelbiamas viešai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir 

Agentūros interneto svetainėse. 

11. Su veiklos tyrime dalyvaujančiomis mokyklomis Agentūra pasirašo bendradarbiavimo 

sutartis, kuriose detalizuojamos veiklos tyrimo dalyvių atsakomybės ir įsipareigojimai, detalios 

veiklos tyrimo veiklos. 

12. Veiklos tyrime dalyvaujančių mokyklų: 

12.1. vadovai informuoja mokyklos bendruomenę apie veiklos tyrimo veiklas ir aptaria jų 

planavimą, organizavimą ir vykdymą mokyklose; 

12.2. vadovai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, konsultacijose, skirtose 

tobulinti jų vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetenciją, Europos Komisijos ir Britų Tarybos 

projekte „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“ (išskyrus tuos 

atvejus, kai vadovas jau yra dalyvavęs šiuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, kurie buvo 

organizuoti 2020–2021 metais);  

12.3. mokytojai dalyvauja Agentūros organizuojamose konsultacijose ir / ar mokymuose, 

skirtuose pasirengti ir suplanuoti veiklos tyrimo veiklas; 

12.4. mokytojai atlieka suplanuotas veiklas ir fiksuoja savo pastebėjimus Agentūros 

pateiktose formose ir aptaria rezultatus su Agentūros atstovais, rengiančiais veiklos tyrimo ataskaitą; 

12.5. atstovai dalyvauja savivaldybių atnaujinamo ugdymo turinio komandų veikloje. 

 

IV SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  
 

13. Veiklos tyrimo organizavimo stebėseną vykdo Ugdymo turinio atnaujinimo veiklų 

koordinavimo grupė, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. 

balandžio 20 d. įsakymu Nr. V-585 „Dėl ugdymo turinio atnaujinimo veiklų organizavimo“. 

14. Su veiklos tyrimu susijusios veiklos viešinamos Agentūros interneto svetainėje, Europos 

Sąjungos lėšomis finansuojamo projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (Nr. 

09.2.1-ESFA-V-726-03-0001) interneto svetainėje www.mokykla2030.lt. 

15. Veiklos tyrimo veiklos gali būti organizuojamos ir vykdomos kontaktiniu būdu bei 

nuotoliniu būdu. 

 16. Asmens duomenys, susiję su veiklos tyrimo organizavimu, tvarkomi laikantis 2016 m. 

balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 

apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama 

Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę 

apsaugą, reikalavimų. 

 

__________________________ 


