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Ug dy mo tu ri nio kai tą Lie tu vo je, kaip ir vi sa me pa sau ly je, le mia spar čiai be si kei
čian čios gy ve ni mo są ly gos, su lė tė ju si ar tie siog ne vyks tan ti ku rių nors ug dy mo 
sri čių pa žan ga, ren gi ma sis struk tū ri niams švie ti mo sis te mos po ky čiams. Pa grin
di nės ug dy mo kai tos sėk mės prie lai dos yra šios:
 vi sų su in te re suo tų jų ša lių vie no das ug dy mo tu ri nio ne kaip at ski ro reg la men

tuo jan čio do ku men to, sa vai me le mian čio pa lan kias per mai nas ir sėk mę, bet 
kaip daug su de da mų jų da lių tu rin čio pro ce so su pra ti mas;

 ug dy mo tu ri nio kai tą ska ti nan čių kon kre čių prie žas čių pa grin di mas, vie ši ni
mas ir su pra ti mas vi so je švie ti mo ben druo me nė je;

 ug dy mo tu ri nio kai tos ra cio na laus pla no su da ry mas ir lai ky ma sis;
 vi sų ug dy mo tu ri niu su in te re suo tų ša lių da ly va vi mas kai tos pro ce se nuo pat 

pir mų jų eta pų, nes ug dy mo tu ri nio kai ta pir miau sia yra vi sų – ini cia to rių, ad
mi nist ra to rių, mo ky to jų, mo ki nių, tė vų (glo bė jų, rū pin to jų), ug dy mo pro ce so 
ap rū pin to jų, ver tin to jų – mo ky mo si ir tar pu sa vio są vei kos pro ce sas;

 kom plek siš kas po žiū ris į ug dy mo tu ri nio kai tą, reiš kian tis, kad ne ga li bū ti at
skir ta ir pa keis ta tik vie na ug dy mo pro ce so da lis, neat si žvel giant, kaip tas po
ky tis vei kia ki tas da lis, ir kad vie nin te lis po ky tis per trum pą lai ką ne ga li už tik
rin ti ben dro ug dy mo re zul ta tų pa ge rė ji mo;

 nuo sta ta, kad at nau jin tas, pa keis tas ug dy mo tu ri nys ga li bū ti įgy ven di na mas 
tik ta da, kai kiek vie na mo kyk la yra pri ėmu si (adap ta vu si, pri tai kiu si) na cio na li
nio lyg mens ug dy mo tu ri nio gai res, kai yra pa reng tas ug dy mo tu ri nio įgy ven
di ni mo kon teks tas – ga li my bė nau do tis nau jo mis ar pri tai ky to mis mo ky mo 
prie mo nė mis, pe da go gai įgi ję dar bui rei ka lin gų nau jų ge bė ji mų ir ži nių.
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Kas yra ugdymo turinys?

Svar biau sias kiek vie nos šiuo lai ki nės de mo kra
tinės vals ty bės už da vi nys – ug dy ti pi lie čius, ge ban
čius ak ty viai pri si dė ti prie sa vo ša lies vals ty bin gu mo, 
taip pat prie de mo kra tiniais prin ci pais ir ver ty bė mis 
grįs to vi suo me nės gy ve ni mo bū do kū ri mo ir stip ri ni
mo. Pa grin dą tam vi sų pir ma ku ria švie ti mo sis te ma, 
nes nuo jos di džia da li mi pri klau so, kaip vi suo me nė 
gy vens at ei ty je. Kiek vie nos švie ti mo sis te mos ypa tu
mus le mia pa si rink tas, su kur tas, su si klos tęs ug dy mo 
tu ri nys. Tur būt ne ra si me nė vie nos pa sau lio vals ty bės, 

ku ri ne reg la men tuo tų ug dy mo tu ri nio na cio na li niu 
lyg me niu. Iš  es mės vi so se vals ty bė se bū tent na cio
na li niu lyg me niu nu sta to mi ben drie ji ug dy mo tiks lai. 
Pa ties ug dy mo tu ri nio struk tū ros skir tu mus pir miau
sia le mia vals ty bių spren di mai, kiek at sa ko my bės už 
ug dy mo tu ri nį pa lik ti na cio na li niam lyg me niui, o kiek 
lais vės ir sa va ran kiš ku mo su teik ti mo kyk loms.

Ug dy mo tu ri nio (angl. cur ri cu lum) sam pra tų yra 
ne vie na. An glų edu ko lo gas Ale x’as Mo o re’ as pri me
na, kad net ir už ra šy tas, už fik suo tas ug dy mo tu ri nys 
ga li bū ti su pran ta mas skir tin gai (1 len te lė).

Produktas Žinios, gebėjimai, kurių įgijimas gali būti patikrinamas numatytais pasiekimų standartais

Procesas Tai, kas vyksta mokykloje, klasėje – mokyklos ugdymo turinio parengimas, atvirumas vertinimui ir kaitai, 
reikšmių kūrimas, mąstymas ir demokratinis pedagoginis bendravimas

Praktika Mokytojų patirtys, leidžiančios pasirinkti įvairius požiūrius ir perspektyvas

Kontekstas Ugdymo turinio kaip produkto sąveika su išore, jo sąsajos su vadinamuoju nematomu ugdymo turiniu

Vie na ver tus, ug dy mo tu ri nys ga li bū ti su pran ta
mas la bai siau rai – kaip tai, ko mo ko ma. Šia pras me 
tai yra mo ko mų jų da ly kų tu ri nys – pro gra mos, pla nai, 
laukiamų re zul ta tų ap ra šai. Taip su pran ta mam ug dy
mo tu ri niui bū din gas api brėž tu mas, reg la men ta vi mas 
įvai riais do ku men tais, mo ko mą ja me džia ga.

Ki ta ver tus, ug dy mo tu ri niu kar tais va di na mas 
kom plek siš kas ir su dė tin gas pro ce sas, ku ris tik ro ve 
virs ta tik mo ky to jui ben drau jant su mo ki niais kla sė je. 
Taip su pran ta mas ug dy mo tu ri nys nė ra vien tik pro
gra mos, pla nai ar tie siog iš anks to api brėž ti mo de liai. 
Jam bū din ga ne apib rėž tu mas, kon teks tu a lu mas, įvai
ru mas, dau giap ras miš ku mas ir nuo la ti nė kai ta.

Taip ug dy mo tu ri nys su pran ta mas, pa vyz džiui, 
Ško ti jo je. Jo je ben dra sis ug dy mas vals ty bi nia me sek
to riu je grin džia mas va di na muo ju meist riš ku mo ug
dy mo tu ri niu (angl. Cur ri cu lum for Ex cel len ce), ku riuo 
nu sa ko mi ke tu ri mo ky mo si kon teks tai: 1) ug dy mo tu
ri nio sri tys ir da ly kai; 2) da ly kų ry šiai; 3) mo kyk los eto
sas ir gy ve ni mas; 4) as me ni nio to bu lė ji mo ga li my bės.

Kar tais to je pa čio je ša ly je vie nu me tu nu si sto vi 
abi šios sam pra tos: vie na – na cio na li nio ug dy mo tu ri
nio, ki ta – vie tos (re gio no, mo kyk los) ug dy mo tu ri nio. 
Pa vyz džiui, An gli jos na cio na li nis ug dy mo tu ri nys api
bū di na mas kaip tik vie nas kiek vie no vai ko ug dy mo 
ele men tas. Juo nu ro do mi pa grin di nių ži nių met me
nys, ku riais va do vau da mie si mo ky to jai ga li kur ti pa
mo kas pla tes niam mo kyk los ug dy mo tu ri niui, api brė
žian čiam mo ki nių ži nių, su pra ti mo ir ge bė ji mų rai dą. 
Ta me pa čia me An gli jos na cio na li nia me do ku men te 
pa žy mė ta, kad mo kyk los ug dy mo tu ri nį su da ro vi sos 
mo ky mo si ir ki tos pa tir tys, ku rias mo kyk la nu ma to sa
vo mo ki niams. Tai gi, prie šin gai nei na cio na li nis, mo
kyk los ly gio ug dy mo tu ri nys yra pla čio sios sam pra tos 
pa vyz dys.

1 lentelė. Ugdymo turinio samprata

Pagal: Alex Moore, 2015

Lie tu vos Res pub li ko je įtvir tin ta ug dy mo tu ri
nio sam pra ta yra ga na pla ti, nes švie ti mo įsta ty mo  
4 straips ny je tei gia ma: „Ug dy mo tu ri nį su da ro tai, ko 
mo ko ma ir mo ko ma si, kaip mo ko ma ir mo ko ma si, 
kaip ver ti na ma mo ki nių pa žan ga ir pa sie ki mai, ko kios 
mo ky mo ir mo ky mo si prie mo nės nau do ja mos.“ Į to kią 
ug dy mo tu ri nio sam pra tą krei pia nau jau si švie ti mo 
įsta ty mą pa pil dan tys do ku men tai – Pra di nio, pa grin
di nio, vi du ri nio ug dy mo pro gra mų ap ra šas (2015), 
Ge ros mo kyk los kon cep ci ja (2015). Juo se pri me na ma, 
kad eg zis tuo ja mo kyk los, mo ky to jo pla nuo ja mas ir 
įgy ven di na mas ug dy mo pro ce sas. Įsta ty mu įtvir tin
ti ug dy mo tu ri nio ele men tai šiuo se do ku men tuo se 
pa pil do mi dar vie nu – mo ki nių jau tu ri ma pa tir ti mi  
(1 pav.).

Be to, ir Lie tu vos švie ti mo re for mos prak ti ka ro do, 
kad ug dy mo tu ri nio kai ta su pran ta ma ne vien kaip 
ug dy mo pro gra mų kai ta. Gre ta for ma lio jo ug dy mo 

Ko 
mokomasi?

Kaip 
mokomasi?

Iš ko 
mokomasi?

Kaip 
vertinama?

1 pav. Ugdymo turinio sudedamosios dalys

Kokia patirtimi 
remiamasi?
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Kodėl keičiamas ugdymo turinys?

Ug dy mo tu ri nys kei čia mas, at nau ji na mas at si žvel
giant į:

 vi suo me nės po rei kius;
 mo ki nių mo ky mo si pa sie ki mus vals ty bės mas tu;
 pa ties ug dy mo tu ri nio ver ti ni mo re zul ta tus;
 pe da go gi kos moks lo nau jo ves.
Kin tant pa sau liui, kei čia si vi suo me nės veik los ap

lin ky bės. To kie reiš ki niai, kaip glo ba li za ci ja, dar nus 
vys ty ma sis, mig ra ci ja, tarp kul tū ri niai ry šiai, ly gios ga
li my bės, to le ran ci ja ir dau ge lis ki tų, moks li nin kus ir 

prak ti kus ver čia gal vo ti apie ug dy mo tiks lų, tu ri nio 
ko re ga vi mą. Nau joms tech no lo gi joms kei čiant ben
dra vi mo ir vei ki mo bū dus, kin ta mo ky to jo vaid muo, 
mo ky mo si šal ti niai. Tai dar la biau stip ri na nuo sta tą, 
kad švie ti me vy ra vu si vie na ar ki ta ug dy mo ide o lo gi
ja, te ori ja tu ri bū ti per žiū rė ta, pa tiks lin ta ir įver tin tas 
jos tai ky mas esa mo mis są ly go mis.

Ug dy mo tiks lus api brė žian čios ug dy mo ide o lo
gi jos kla si fi kuo ja mos įvai riai. Pa vyz džiui, ame ri kie čių 
edu ko lo gas Mi cha e l’is Step he n’as Schi ro’ as (2012) 
ski ria ke tu rias po pu lia riau sias ug dy mo ide o lo gi jas  
(2 lentelė).

Pagal: M. S. Schiro, 2012

2 lentelė. Pagrindinės ugdymo ideologijos

Ugdymo ideologija Ugdymo tikslas

1. Mokslinė akademinė Padėti vaikui įaugti į savosios kultūros terpę, perimant į mokomuosius dalykus sujungtas 
mokslo žinias

2. Socialinio veiksmingumo Padėti vaikui pasirengti visaverčiam gyvenimui visuomenėje, plėtojant kompetencijas, 
kurių prireiks ateityje

3. Į besimokantįjį orientuota Išauginti harmoningą asmenį, atliepiant jo poreikius ir interesus, nulemtus individualių 
savybių

4. Socialinės rekonstrukcijos Kurti prielaidas naujai, teisingesnei visuomenei, kurios visi nariai jaustų maksimalų 
pasitenkinimą 

Pa teik tos ug dy mo ide o lo gi jų kla si fi ka ci jos au to
rius M. S. Schi ro’ as šių ide o lo gi jų ne lai ko am ži no mis 
duo ty bė mis. At si žvel giant į įgy tą pa tir tį, kin tan čias 
ap lin ky bes, ga li ma ir net gi rei kia keis ti ug dy mo ide
o lo gi ją. Moks li nin kas pri im ti nais lai ko tuos at ve jus, 
kai dėl kin tan čios vi suo me nės struk tū ros ar ky lan čių 
nau jų po rei kių yra de ri na mi ke lių ide o lo gi jų ele men
tai. Be je, ši ten den ci ja ma ty ti ir Lie tu vo je, nes Pra di nio, 
pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo pro gra mų ap ra še 
gre ta so cia li nio kon struk ty viz mo prin ci pų kaip svar bi 
ben dro jo ug dy mo kai tos kryp tis nu ro do mas „per ėji
mas prie per so na li zuo to, sa vi val džio mo ky mo si“. Anot 
M. S. Schi ro’o, svar biau sia yra vie na – ap skri tai sis te mą 
grįs ti tam tik ru kon struk tu, nu ma tant ga lu ti nius ug dy
mo tiks lus.

Į tai at si žvel gia ug dy mo tu ri nį kei čian čios ša lys. Pa
vyz džiui, per pas ta ruo sius pen ke rius me tus ug dy mo 
tu ri nys bu vo at nau jin tas An gli jo je (tarp 2014 ir 2016–
2017), Aust ri jo je (2015–2016), Aust ra li jo je (2014), 
Suo mi jo je (2016). Ar ti miau siu me tu jį at nau jin ti ren
gia si Lat vi ja, Če ki ja, Vel sas. Vie na ver tus, kiek vie na iš 
šių ša lių tu rė jo ar tu ri sa vų pa grįs tų ir tiks lin gų kai tos 
mo ty vų – ja sie kia ma iš spręs ti iš ki lu sias ug dy mo ko
ky bės pro ble mas. Ki ta ver tus, vi sos kai tą pas ta ruo ju 
me tu vyk džiu sios ar nu ma tan čios vyk dy ti ša lys es mi
ne kai tos prie žas ti mi lai ko bū ti ny bę ug dy ti ben drą
sias mo ki nių kom pe ten ci jas. Vie nur bu vo de kla ruo ta, 
kad ben dro sios kom pe ten ci jos yra ug do mos per vi sus 
mo ko muo sius da ly kus, ki tur – kad kom pe ten ci jos ug
do mos tam tik ro mis mo ky mo si for mo mis.

ben drų jų pro gra mų jau ne kar tą bu vo tiks li na mos ir 
kei čia mos ir ki tos ug dy mo tu ri nio de da mo sios:

 vai kų anks ty vo jo ug dy mo pro gra mos, pa vyz
džiui, 2014 me tų do ku men tuo se „Iki mo kyk li nio am
žiaus vai kų pa sie ki mų ap ra šas“, „Iki mo kyk li nio ug dy
mo me to di nė s re ko men da ci jos“ ir „Prieš mo kyk li nio 
ug dy mo ben dro ji pro gra ma“ nau jai api brėž ti iki mo
kyk li niam ir prieš mo kyk li niam ug dy mui ke lia mi tiks
lai, nu ma to mi pa sie ki mai;

 mo ki nių pa sie ki mų ir pa žan gos ver ti ni mas, pa
vyz džiui, 2004 m. pa tvir tin ta „Mo ki nių pa žan gos ir 
pa sie ki mų ver ti ni mo sam pra ta“, o 2015 m. Pradinio, 
pagrindinio ir vidurinio ugdymo ben drų jų pro gra mų 
ap ra šu ši tvar ka pa ko re guo ta ir pa keis ta;

 ap rū pi ni mas mo ko mo sio mis prie mo nė mis, pa
vyz džiui, 1998 m. de cen tra li zuo ta mo kyk lų ap si rū pi
ni mo va do vė liais tvar ka, o vė liau ji bu vo pe ri odiš kai 
per žiū ri ma ir ko re guo ja ma.

Rei kia pa žy mė ti, kad bu vu sio mis re for mo mis itin 
daug pa stan gų bu vo de da ma do ku men tų tu ri nio, for
mų kai tai. Daž na to pa sek mė – mo ky to jų ir mo ki nių 
ne pa si ruo ši mas ir su maiš tis dėl ne ati tik ties jau įpras
tiems da ly kams. To dėl ug dy mo tu ri nio kai ta Lie tu vo je 
tu rė tų pa si slink ti nuo ug dy mo tu ri nio kaip pro duk to į 
ug dy mo tu ri nio kaip pro ce so mo de lį.
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2 pav. Lietuvos penkiolikmečių PISA tyrimo rezultatai

Šaltinis: Lietuva. Švietimas šalyje ir regionuose 2017. Mokytojas, p. 43
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Kodėl reikia atnaujinti 
ugdymo turinį Lietuvoje?

Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo įsta ty mo 4 straips
ny je nu ro do mos są ly gos ir ap lin ky bės, ku rioms esant 
kei čia mas ar sis te min gai at nau ji na mas ug dy mo tu ri
nys. Tai:

 ug dy mo, mo ky mo ir stu di jų tiks lai, ke lia mi ati tin
ka mos gru pės ar ti po mo kyk lai;

 be si kei čian čios so cia li nės ir kul tū ri nės ap lin kos 
le mia mi Lie tu vos vi suo me nės po rei kiai;

 vie tos ir mo kyk los ben druo me nės reik mės;
 mo ki nių ir stu den tų tu ri ma pa tir tis;
 ug dy mo si po rei kiai ir in te re sai.
Anks ty vo jo ir ben dro jo ug dy mo tu ri nio at nau ji ni

mo klau si mas pas ta rai siais me tais svars to mas ne at
si tik ti nai. Jau po 2008 ir 2011 me tais įvyk dy tos ben
drų jų pro gra mų kai tos bu vo ko re guo ja mi stra te gi niai 
Lie tu vos vals ty bės, vi suo me nės rai dos tiks lai. Jie yra 
for mu luo ja mi įvai riuo se na cio na li nio lyg mens stra te
gi niuo se rai dos do ku men tuo se: Lie tu vos pa žan gos 
stra te gi jo je „Lie tu va 2030“ (2012), Vals ty bi nė je švie ti
mo 2013–2022 me tų stra te gi jo je (2013), 2014–2020 
me tų na cio na li nės pa žan gos pro gra mo je (2012) ir kt. 
Ug dy mo tu ri nio kai tos per žiū rą le mia ir jau pra si dė ję 
šios sri ties pro ce sai. 2015 me tų pa bai go je pa tvir tin
tu Pra di nio, pa grin di nio, vi du ri nio ug dy mo pro gra mų 
ap ra šu ir Ge ros mo kyk los kon cep ci ja su kon kre tin ti 

pa grin di niai ug dy mo sie kiai. Jų cen tre – at vi ras, kū
ry bin gas, at sa kin gas žmo gus. Sie kiant šio tiks lo, bū ti
na puo se lė ti kiek vie no vai ko ir jau nuo lio pri gim ti nes 
dva si nes, in te lek ti nes, fi zi nes ga lias, pa dė ti at si skleis ti 
jo in di vi du a ly bei; su da ry ti vie no das ga li my bes vi siems 
pa siek ti mak si ma lius jų ga lias ati tin kan čius ug dy mo
si re zul ta tus ir bran din ti mo ky mo si vi są gy ve ni mą 
nuo sta tą. Dar vie nas svar bus ug dy mo sie kis – jau no 
žmo gaus tau ti nis ir pi lie ti nis ta pa tu mas, to le ran ci ja, 
ben druo me niš ku mas, kri ti nis mąs ty mas, ak ty vus da
ly va vi mas so cia li nia me kul tū ri nia me ir po li ti nia me 
gy ve ni me. Tai gi in for ma ci jos pil na me pa sau ly je Lie
tu vos švie ti mo sis te mai brė žia mas už da vi nys – ug dy ti 
pi lie tį, ku ris mąs ty tų kri tiš kai ir kū ry biš kai, tu rė tų ana
li ti nių ir pro ble mų spren di mo ge bė ji mų, bū tų ini cia
ty vus ir so cia lus. To dėl da ro si itin ak tu a lus as me ny bės 
ver ty bi nės orien ta ci jos ug dy mas, jos so cia li nis, pi lie
ti nis, do ri nis bran di ni mas.

At si žvel giant į vi sus šiuos stra te gi nius ir pro gra mi
nius tiks lus rei kia įver tin ti, pa ko re guo ti ir ug dy mo tu
ri nį. Jo kai tą le mia ir įvai rios Lie tu vos švie ti mo rai dos 
ap lin ky bės.

Pir ma, iš ryš kė jo aki vaiz džiai ne pa kan ka mi mo ki
nių mo ky mo si re zul ta tai. Pa vyz džiui, tarp tau ti nio ty
ri mo EB PO PI SA (2015) duo me ni mis, Lie tu vos pen kio
lik me čių ma te ma ti nis, gam ta moks li nis raš tin gu mas ir 
skai ty mo ge bė ji mai yra reikš min gai že mes ni už EB PO 
ša lių vi dur kį (2 pav.).

Eu ro pos Ko mi si jos ata skai to je (2016) pri pa žįs ta
ma, kad Lie tu vo je dar yra svar bių trū ku mų, su si ju sių 
su mo ki nių ben drai siais ge bė ji mais ir ug dy mo ko ky
be. Tai liu di ja kon kre tūs pa grin di nio ug dy mo pa sie ki
mų pa tik ri ni mo ir vals ty bi nių bran dos lie tu vių kal bos ir 
ma te ma ti kos eg za mi nų re zul ta tai. Pa vyz džiui, pas ta rai
siais me tais maž daug kas šeš tas de šim to kas ne pa sie kia 
pa grin di nio iš si la vi ni mo ma te ma ti kos pa ten ki na mo 
pa sie ki mų ly gio. Per ėjus prie vals ty bi nių bran dos eg za
mi nų kri te ri nio ver ti ni mo sis te mos pa aiš kė jo, kad apie 
de šim ta da lis abi tu rien tų ne pa sie kia lie tu vių kal bos ir 
li te ra tū ros bent pa ten ki na mo pa sie ki mų ly gio.

An tra, šian die nį ug dy mo tu ri nio kon teks tą Lie
tu vo je vei kia glo ba li za ci jos ir post mo dernizmo reiš
ki niai. Kaip vie ną iš pli ka aki mi ma to mų šios įta kos 
ap raiš kų ga li ma pa mi nė ti tarp tau ti nius mo ki nių pa
sie ki mų ty ri mus (TIMSS, PI SA, PIRLS ir kt.). Nors pa tys 
mo ki nių pa sie ki mų ly gi na mie ji ty ri mai yra tik ma ta vi
mo in stru men tas, su tei kian tis reikš min gų duo me nų, 
ta čiau no ras orien tuo tis į tarp tau ti nį kon teks tą vie
naip ar ki taip vei kia ug dy mo tu ri nio for ma vi mą.

Tre čia, te bė ra ne iš spręs tos ug dy mo tu ri nio in
teg ra ci jos, per kro vi mo pro ble mos. Dar 2008 me tais 
VU moks li nin kų at lik ta me ty ri me nu ro do ma, kad tarp 
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pro ble mų, ky lan čių iš ben drų jų pro gra mų ir iš si la vi ni
mo stan dar tų tu ri nio, vy rau ja pro ble mos, su si ju sios 
su ver ti ka lia ir ho ri zon ta lia pro gra mų der me, su di de
le pro gra mų ap im ti mi ir ne ati tik ti mi eg za mi nų rei ka
la vi mams. Kiek vė liau, 2014 me tais, Lie tu vos švie ti mo 
ta ry ba taip pat at krei pė dė me sį į ben drų jų pro gra mų 
tar pu sa vio der mės sto ką.

Ket vir ta, pa ki to ga li my bės nau do tis mo ky mo ir 
mo ky mo si šal ti niais. Šian dien pa sau lis ne įsi vaiz duo
ja mas be įvai riau sių in for ma ci nių tech no lo gi jų. Jo mis 
nau do ja si be maž kiek vie nas pi lie tis. Mo ki niai ir mo ky
to jai – ne iš im tis. In for ma ci nės ir ko mu ni ka ci nės prie
mo nės tei kia dau giau ga li my bių ieš kant in for ma ci jos, 
pa de da ben drau ti ir ben dra dar biau ti. Nau do ji ma sis 
jo mis jau ne pri klau so vien nuo mo ky to jo en tu ziaz mo, 
no ro ir kū ry bin gu mo. Mo ky mas ir mo ky ma sis nau do
jan tis in for ma ci nė mis ir ko mu ni ka ci nė mis tech no lo
gi jo mis tu ri tap ti ug dy mo tu ri nio da li mi, ypač ug dy
mo in di vi du a li za vi mo ir di fe ren ci ja vi mo sri ty se.

Penk ta, pa ki to anks ty vo jo ug dy mo sam pra ta. 
Lie tu vo je iki mo kyk li nio ug dy mo sis te ma yra in teg
ruo ta – vai kų glo ba (prie žiū ra) ir ug dy mas su da ro 
vie ną vi su mą. Ta čiau tik pas ta ruo ju me tu ku ria ma iki
mo kyk li nio ug dy mo ko ky bės už tik ri ni mo ir pa lai ky
mo sis te ma. Dė me sio per kė li mas nuo glo bos (prie
žiū ros) į ug dy mą (edu ka ci ją) kar tu reiš kia bū ti ny bę 
at si žvelg ti į tai vi su ug dy mo tu ri niu ir įtrauk ti anks ty
vą jį ug dy mą į ben druo sius ug dy mo tu ri nio pro ce sus. 
Be to, XVII vy riau sy bės pro gra mo je yra nu ma ty tas 
per ėji mas prie še šia me čių pri va lo mo ug dy mo ben
dro jo ug dy mo sis te mo je. Tai yra dar vie nas svar bus 
mo ty vas per žiū rė ti vi są ug dy mo tu ri nį.

Šeš ta, vyks ta mo ki nių pa žan gos ir pa sie ki mų ver
ti ni mo sam pra tos kai ta. Ug dy mo tu ri nio kai ta rei ka
lin ga ir dėl įvai rios mo ky mo si veik los įro dy mų iš si la
vi ni mui pri pa žin ti kau pi mo sis te mos įgy ven di ni mo, 
įvai res nių kau pia mo jo ir api ben dri na mo jo ver ti ni mo 
for mų ir bū dų įtvir ti ni mo.

Kas turi (gali) keisti 
ugdymo turinį?

Iki šiol ug dy mo tu ri nys Lie tu vo je bu vo kei čia mas 
(tik iš da lies ar nuo dug niau) pa gal dau giau ar ma žiau 
cen tra li zuo tą mo de lį (3 pav.)

Rem da mie si anks tes ne pa tir ti mi ir pe da go gų (pa
vyz džiui, Mi cha el l’io Ful la n’o) min ti mis ga li me teig ti, 
kad šių die nų vi suo me nei bū din gas at vi ras po žiū ris. 
Jau ne pa kan ka tu rė ti vie ną ins ti tu ci ją, ku ri sa vo jė
go mis ir de rin da ma su Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri ja 
nu sta ty tų, ko dėl, ką ir kaip mo ki niai tu ri mo ky tis. Taip 
yra to dėl, kad da lies švie ti mo ben druo me nės pa ra mą 
ku riai nors pro gra mai ga li ma už si tik rin ti tik įtrau kus ją 
pa čią į pro gra mos kū ri mą. Be to, aki vaiz du, kad švie ti
mo ben druo me nė kuo to liau, tuo la biau yra ne pa ten

Inicijuoja reikalingus pokyčiusŠMM

Parengia kaitos metmenis 
(dokumentą, programą, aprašą) 

ir pristato platesnei švietimo 
bendruomenei

ŠMM pavaldžios įstaigos ir 
pasitelkti ekspertai

Teikia pastabų ir pasiūlymų 
pirminiams dokumentams

Švietimo bendruomenė

ŠMM pavaldžios įstaigos ir 
pasitelkti ekspertai

ŠMM

Koreguoja dokumentus pagal 
gautus atsiliepimus

Patvirtina dokumentus 

3 pav. Iki šiol Lietuvoje vykusios ugdymo turinio kaitos modelis

kin ta bū dais, ku riais švie ti mo po li ti kai ir ad mi nist ra to
riai le mia švie ti mo po li ti kos po ky čius.

To dėl šian dien sche ma, pa gal ku rią di de lė da lis 
pe da go gi nės vi suo me nės, mo kyk lų ben druo me nės 
įtrau kia mos kai tos pro ce sui jau įsi bė gė jus, ne be at
ro do tin ka ma. Net ir vie šo sios dis ku si jos re gio nuo se, 
pri sta tant pa reng tus kai tos do ku men tus (pro gra mas, 
tvar kas, ap ra šus), iki šiol ne bu vo la bai re zul ta ty vios, 
nes jo se da ly vau jan tys mo ky to jai, mo ky mo prie mo
nių ren gė jai, švie ti mo ad mi nist ra to riai pri sta to mą kai
tą pa pras tai pri ima kaip „nu leis tą iš vir šaus“, ne si jau čia 
tik rais kai tos da ly viais. Na cio na li nio lyg mens ug dy mo 
tu ri nio kū ri mas nė ra tik gru pės spe cia lis tų, „iš orės“ 
eks per tų dar bas. Lai kan tis ug dy mo tu ri nio kaip pro
ce so sam pra tos, vi si su in te re suo tie ji ja me da ly vau ja 
nuo pat pra džių (4 pav.).

Ug dy mo tu ri nio kai tai dar nė ra kaip rei kiant nau
do ja ma si įvai rio mis eks per ti nė mis ga li my bė mis. Pa
gal Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo įsta ty mo 62 straips
nį Lie tu vos švie ti mo ta ry ba kon sul tuo ja stra te gi niais 
švie ti mo plėt ros klau si mais. Šios ta ry bos ga lio je yra 
ne tik siū ly mų dėl švie ti mo plė to tės kryp čių tei ki mas, 
bet ir aso cia ci jų tel ki mas vie šoms dis ku si joms svar
biau siais švie ti mo po li ti kos ir stra te gi jos to bu li ni mo ir 
įgy ven di ni mo klau si mais. Tad Lie tu vos švie ti mo ta ry
ba kar tu su Ben dro jo ug dy mo ta ry ba ga lė tų bū ti kai tą 
ini ci juo jan čios, pri žiū rin čios ins ti tu ci jos. Di de lės jų pa
čių at sto vau ja mo sios ga li my bės ir gi ga li bū ti sėk min
go įvai rių da ly vių tel ki mo lai das.

Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos, jai pa val džių įstai
gų dar buo to jams ar jų sam do miems eks per tams pa li
kus di de lę da lį ug dy mo tu ri nio kai tos pro ce so ko or di
na vi mo dar bų, nuo pat pir mų jų žings nių bū ti nas pe
da go gų da ly va vi mas kai tos pla na vi me. Pe da go gai yra 
svar biau si po ky čių ska tin to jai ir ug dy mo tu ri nio in ter
pre tuo to jai. Anot prof. Lo re tos Ža dei kai tės, jų įtrau ki
mas ku riant, in ter pre tuo jant ir įgy ven di nant ug dy mo 
tu ri nio nau jo ves duo da vi so ke rio pos nau dos:
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4 pav. Ugdymo turinio atnaujinimo dalyviai
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Švietimo ir mokslo ministerija
ŠMM pavaldžios institucijos

Socialiniai partneriai 
(mokslininkai, profesinės 

sąjungos, pedagogų, tėvų 
asociacijos, mokymo priemonių 

rengėjai)

Lietuvos švietimo taryba
Bendrojo ugdymo taryba

Švietimo (bendrojo ugdymo, 
neformaliojo švietimo,  

profesinio mokymo)  
įstaigų bendruomenės

Kiek laiko skiriama 
ugdymo turiniui atnaujinti? 

Lai kas – vie nas iš ug dy mo tu ri nio kai tos sėk mę 
ga lin čių lem ti veiks nių. Jau be veik prieš pu sę am žiaus 
švie ti mo so cio lo gas Eri c’as Ho y le’is ap ra šė pa grin di
nius ug dy mo tu ri nio kai tos as pek tus (3 lentelė).

Šie as pek tai tar pu sa vy je su si ję. Jei pa si ren ka mas 
evo liu ci nis vyks mas ir no ri ma tik pa ko re guo ti vie ną ar 
ki tą tiks lą, pa keis ti ar pa pil dy ti vie na ki ta de ta le, ta da 
ug dy mo tu ri nio kai ta ga li bū ti spar ti. Ta čiau jei būk
lės ana li zė ro do, kad rei kia for mu luo ti nau jus tiks lus, o 
to kiu at ve ju bū ti na per žiū rė ti jų der mę su vi su ug dy
mo tu ri niu, ta da spar taus ir pa vir ši nio pro ce so ti kė tis 
sun ku.

Kiek lai ko trun ka ug dy mo tu ri nio kai tos pa ren gi
mas ki to se ša ly se?

Mi nė ta sis Ško ti jos ug dy mo tu ri nio ren gi mo ir 
die gi mo pro ce sas tru ko aš tuo ne rius me tus. Prieš pri

Aspektas Kaitos savybės

Tempas Spartus arba lėtas

Mastas Visa apimantis arba atskirų dalių

Laipsnis Fundamentalus arba paviršinis

Tęsiamumas Revoliucija arba evoliucija

Kryptis Linijinė arba ciklinė

3 lentelė. Ugdymo turinio kaitos aspektai pagal 
                       E. Hoyle’į (1972)

Pagal: http://www.nsgmed.com/education/process-of-curriculum-
change-definition-need-factors-influencing/

imant kon kre čius spren di mus dėl ug dy mo pro gra mų 
re for mos, 2002 m. vy ko na cio na li niai de ba tai. De ba tų, 
ku riuo se da ly va vo dau ge lis ug dy mo ins ti tu ci jų, tiks
las bu vo api brėž ti ben dras Ško ti jos ug dy mo ver ty bes. 
Tais pa čiais me tais Ško ti jos vy riau sy bė ap svars tė de
ba tų re zul ta tus, o 2003 m. švie ti mo mi nist ras pri ta rė 
na cio na li nių de ba tų iš va doms. Ki tas veiks mas – siū
ly mus dėl pa grin di nių ug dy mo už da vi nių ren gian
čios gru pės su da ry mas 2004 m. Gru pės siū ly mai bu
vo grin džia mi ne tik de ba tų re zul ta tais, bet ir Ško ti jos 
ug dy mo moks li nių ty ri mų ta ry bos at lik to ty ri mo iš va
do mis. 2006 m. gru pė pa skel bė ata skai tą „Pa žan ga ir 
pa siū ly mai“. Nau ja sis ug dy mo tu ri nys Ško ti jos mo kyk
lo se įdieg tas 2010−2011 moks lo me tais.

Suo mi jo je nau jas ug dy mo tu ri nys pra dė tas įgy
ven din ti nuo 2016 m. ru dens. Pa grin di nės ug dy mo 
tu ri nio gai rės na cio na li niu lyg me niu bu vo pa reng tos 
ir pa skelb tos 2014 m. Pas kui po rą me tų vy ko na cio
na li nio lyg mens gai rių pri tai ky mas, adap ta vi mas re
gio ni niu ar vie tos (mo kyk los) lyg me niu. Ta čiau pa ti 
ug dy mo tu ri nio at nau ji ni mo pra džia sie ti na su 2012 
me tais, kai vy riau sy bės nu ta ri mu bu vo pa tvir tin ti 
ben drie ji na cio na li niai tiks lai ir pa mo kų skai čius. Tai
gi nuo tiks lų for mu la vi mo iki įgy ven di ni mo pra džios 
pra ėjo be veik ket ve ri me tai. 

Pa na šiu tem pu ug dy mo tu ri nys at nau ji na mas Vel
se. Dar 2015 m. pra si dė ju sį pro ce są mo kyk lo se nu ma
to ma vi siš kai įgy ven din ti tik 2021 m. Lat vi jo je ug dy
mo tu ri nį nu ma ty ta at nau jin ti 2018 m. Jau 2016 m. 
aš tuo nias de šim ty je Lat vi jos mo kyk lų bu vo ban do
mas į kom pe ten ci jų ug dy mą orien tuo tas nau jo ug dy
mo tu ri nio mo de lis – tik ri na mi mo ky to jų ge bė ji mai ir 
mo ty va ci ja dieg ti jį prak ti ko je.

•	 di di na mos mo kyk lų ga li my bės įgy ven din ti ug dy
mo tu ri nį pa gal mo kyk los po rei kius;

•	 ug dy mo tu ri nys įgy ven di na mas at si žvel giant į so
cia li nį eko no mi nį mo kyk los kon teks tą, jos sa vi tu
mus ir pa si ren gi mą;

•	 ku ria mi pa si ti kė ji mu ir ben dra dar bia vi mu grin džia
mi mo kyk los ben druo me nės san ty kiai, at si ran da ga
li my bė vie no dai su pras ti ir kar tu pla nuo ti po ky čius.

Kad ne at si ras tų ato trū kio tarp ug dy mo tu ri nio 
ini ci ja vi mo, ren gi mo ir įgy ven di ni mo, bū ti nas pa čių 
įvai riau sių so cia li nių part ne rių da ly va vi mas – nuo 
uni ver si te tų, kva li fi ka ci jos kė li mo ins ti tu ci jų, pe da go
gams at sto vau jan čių pro fe si nių są jun gų iki mo ky mo 
prie mo nių ren gė jų.
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5 pav. Klasikinė ugdymo turinio nuolatinės raidos schema

FormavimasVertinimas

Formavimas

FormavimasĮgyvendinimasFormavimasAtnaujinimas

Kaip keisti ugdymo turinį?

Be ne pir mas dar bas šio je sri ty je – pla no, kaip bus 
kei čia mas ug dy mo tu ri nys, su da ry mas. Ne pri klau
so mos Lie tu vos švie ti mo rai do je jau bū ta ban dy mų 
kom plek siš kai žvelg ti į ug dy mo tu ri nio kai tą. 2007 m. 
Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo mi nist ro įsa ky mu bu
vo pa tvir tin ta „Ben dro jo la vi ni mo ug dy mo tu ri nio for
ma vi mo, ver ti ni mo, at nau ji ni mo ir die gi mo stra te gi ja“. 
Įver ti nus šio do ku men to nuo sta tų įgy ven di ni mo sėk
mę ir ne sėk mes, at nau ji nus ir pa ko re ga vus to kius ja me 
api brėž tus da ly kus, kaip ug dy mo tu ri nio būk lės ver ti
ni mas, ug dy mo tu ri nio tiks las, už da vi niai ir prin ci pai, 
švie ti mo lyg me nų funk ci jos ir vaid me nys ug dy mo tu ri
nio pro ce se, ug dy mo tu ri nio stra te gi jos įgy ven di ni mo 
ro dik liai ir kt., pri dė jus ug dy mo tu ri nio for ma vi mo me
cha niz mo ap ra šą, bū tų su kur tas ug dy mo tu ri nio kai tą 
re gu liuo jan tis tei si nis do ku men tas.

Moks li nin kai pa brė žia, kad no rint keis ti ug dy mo 
tu ri nį bū ti nas pa ren gia ma sis eta pas. Suo mių edu ko
lo gas Pa si’s Sahl ber g’as nu ro do, kad vie nas iš ug dy

mo kai tos sėk mės veiks nių – su kur ti są ly gas, ku rios 
vi siems švie ti mo da ly viams leis tų įsi ti kin ti kai tos bū
ti ny be, su pras ti jos prie žas tis. Svar bus pa ren gia mo
jo eta po dar bas – stip rin ti mo ty va ci ją kai tai. Šia me 
eta pe edu ko lo gai siū lo daug lai ko skir ti būk lės ver
ti ni mui, vie šam kai tos ga li my bių svars ty mui. Tai itin 
svar bu Lie tu vo je, nes per pas ku ti nį de šimt me tį na
cio na li niu ly giu ne bu vo at lik ta nė vie no tie sio giai su 
ben drų jų pro gra mų tu ri nio įgy ven di ni mu su si ju sio 
ty ri mo. Šian dien dis po nuo ja ma tik frag men tiš kais 
įro dy mais, iš da lies pa grin džian čiais ug dy mo tu ri nio 
kai tos po rei kį. To dėl net ir sku bios kai tos at ve ju rei ka
lin gas vi sa pu siš kas esa mo ug dy mo tu ri nio ty ri mas. Tai 
ga lė tų bū ti eks per ti nės nuo mo nės apie esa mas ben
drą sias pro gra mas, mo ko mą sias prie mo nes, ug dy mo 
prak ti kas. Jas ga lė tų pa pil dy ti vi sų esa mų mo ki nių pa
sie ki mų duo me nų ant ri nė ana li zė, ku ri leis tų tiks liau 
nu sta ty ti vi sų sėk mių ir ne sėk mių prie žas tis.

Tiek grei tos, tiek pa laips nės kai tos at ve ju moks li
nin kai siū lo pa gal vo ti apie at sa ky mus į ke lis es mi nius 
klau si mus (4 lentelė).

Kar tais at ro do, kad ug dy mo tu ri nio kai tos truk mė 
pri klau so ir nuo ug dy mo tu ri nio sam pra tos. At seit, 
jei nė ra skir ta pa kan ka mai lai ko, ten ka su si tai ky ti su 
min ti mi, kad jo pa kaks tik do ku men tams (nau jai pro
gra mai, ap ra šui ar pan.) pa reng ti. Iš tik ro taip nė ra. Jei 
ug dy mo tu ri nys su pran ta mas kaip do ku men tas, jo 
rai dai nuo sek liai bū din gi for ma vi mo, įgy ven di ni mo, 
ver ti ni mo ir at nau ji ni mo eta pai (5 pav.). Kiek vie nas iš 
šių eta pų yra aiš kiai api brėž tas lai ko po žiū riu. Ta čiau 
ir šiuo at ve ju ug dy mo tu ri nio įgy ven di ni mo sėk mei 
daug įta kos tu ri vie ši ni mas, sklai da, ap rū pi ni mas tin
ka mo mis mo ky mo prie mo nė mis, pe da go gų kva li fi ka
ci jos kė li mas, ver ti ni mo bū dų kai ta.

Šie pro ce sai yra la bai im lūs lai kui ir ati to li na vė les
nius eta pus. Iki šiol Lie tu vo je vi si jie bū da vo įgy ven
di ni mo eta po da lis. Ta čiau jie tu rė tų bū ti su pran ta mi 
kaip for ma vi mo eta po su de da mo sios da lys, to kiu at
ve ju įgy ven di ni mo eta po pra džia nu tol tų.

Ver ti ni mui taip pat rei kia ne ma žai lai ko. Tai pri
klau so nuo šal ti nių, iš ku rių spren džia ma apie ug dy
mo tu ri nio po vei kį, ypa tu mų. Ug dy mo tu ri nio ko ky bė 
ver ti na ma re mian tis:

 eg za mi nų, na cio na li nių ir tarp tau ti nių mo ki nių 
pa sie ki mų ty ri mų re zul ta tais;

 mo kyk lų iš ori nio ver ti ni mo re zul ta tais;
 eks per ti nio ver ti ni mo ir ty ri mų iš va do mis.

Tai gi ma to me, kad re a lus ug dy mo tu ri nio re zul ta
tų ver ti ni mas yra la bai nu to lęs lai ko po žiū riu nuo pra
di nių jo idė jų su for mu la vi mo.

Ki ta ver tus, jei į ug dy mo tu ri nio for ma vi mo eta pą 
vie naip ar ki taip įsi trau kia vi sos ug dy mo tu ri nio ko ky
be su in te re suo tos ša lys, su tau po ma lai ko, rei ka lin go 
vie ši ni mui, sklai dai, mo ky mo prie mo nių pa ren gi mui, 
ver ti ni mo sis te mų pri tai ky mui. Šie pro ce sai ta da vyks
ta na tū ra liai.

Greita kaita Palaipsnė kaita 

1. Ką tęsti ir išlaikyti?
2. Ką ir kaip tobulinti?
3. Ką pradėti naujai?
4. Ko atsisakyti?

1. Kokių švietimo tikslų numatoma siekti?
2. Kokios patirtys gali būti garantija, kad pavyks pasiekti numatomus tikslus?
3. Kaip šios švietimo patirtys gali būti veiksmingai taikomos?
4. Kaip nustatyti, kad tikslai yra pasiekti?

4 lentelė. Ugdymo turinio formavimo klausimai

Šaltinis: Ralph Tyler, cituota pagal A. Moore, 201
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Net ir greita ugdymo turinio kaita gali lemti ne
menkus kokybės pokyčius. Bet šiuo atveju būtina vie
na sąlyga – visi ugdymo turinio pokyčiai turėtų vykti 
kartu su ugdymo rezultatų vertinimo kaita. Būtent 
vertinimas labai lemia tai, kaip sėkmingai vyks pro
cesai. Daugiau dėmesio ir pastangų visada skiriama 
tiems dalykams, kurie yra vertinami. Jau beveik prieš 
pusę amžiaus atlikti tyrimai (Snyder; Miller ir Parlett) 
patvirtino, kad didžiausią įtaką mokymuisi turi ne 
tai, kaip mokoma, bet tai, kas ir kaip vertinama. Nors 
ir prabėgus dešimtmečiams, ši mintis tebėra aktuali 
švietimo sistemoje. Jei kuri nors sritis nėra vertinama, 
greičiausiai jai bus skiriama mažiau laiko, dėmesio ir 
pastangų. Todėl vertinimas privalo derėti su numaty
tais siekti tikslais ir aprėpti visas tas sritis, kuriose rei
kalingas vienas ar kitas pokytis. 

Palaipsnės kaitos atveju, vykdant esminius poky
čius, svarbiausia yra atsakyti į pirmą klausimą – per
svarstyti ir apibrėžti tikslus. Nuo atsakymo į jį priklauso 
ugdymo turinio modelį grindžianti ugdymo filosofija. 
Edukologas Allan’as C. Ornstein’as teigia, kad netu
rėdami ugdymo filosofijos švietėjai lieka be krypties, 
judėdami į tai, ką nori pasiekti švietimu. Pavyzdžiui, 
vienaip ugdymo turinys konstruojamas, jei tikslas – 
užtikrinti kokybiškos darbo jėgos parengimą ateities 
visuomenei, ir visai kitaip ugdymo turinys gali atrody
ti, jei tikslas – visapusiškai išsilavinusi asmenybė, t. y. 
tokia, kuri ateityje gali pati mokytis, įgyti naujų žinių ir 
gebėjimų, perkurti, koreguoti ir plėsti mokykloje įgytą 
patirtį. Be to, aiškus tikslo supratimas ir modelio pasi
rinkimas nuo pat pradžių turėtų užtikrinti visų ugdymo 
turinio dalių dermę. Pavyzdžiui, vienodai visų supran
tami ugdymo tikslai leistų išvengti Lietuvoje pažįsta
mos situacijos, kai bendrosiose programose pabrėžia
ma bendrųjų kompetencijų svarba ugdyme, o branda 
pripažįstama, remiantis tik įgytų dalykų kompetencijų 
matavimu. Atsižvelgiant į Suomijos ir kitų šalių patirtį, 
edukologų tyrimus, naujasis ugdymo turinio modelis 
privalo būti plėtojamas ne tik horizontaliu lygmeniu, 
t. y. ne tik paskirtų, pasamdytų ekspertų, mokytojų ar 
jų asociacijų atstovų grupėse. Nacionaliniu lygmeniu 
pasiūlius esminius gebėjimus ir bendriausią turinio 
apimtį, paliekama erdvės regiono ar savivaldybės, 
mokyklos ar net atskiro mokytojo kuriamam ugdymo 
turiniui. Šiame lygmenyje ugdymo turinį konkretinti 
padeda diskusijos ir dalijimasis patirtimi profesiniuose 
tinkluose, darbo grupėse ir konferencijose. Galima ug
dymo turinio kaitos parengimo darbų seka, derinant 
įvairių lygmenų atstovų darbą, pateikiama 1 priede.

Ug dy mo tu ri nio pa ren gi mas įgy ven din ti sie ja mas 
bū tent su re gio no ar sa vi val dy bių ug dy mo tu ri nio 
su da ry mu ir kiek vie nos mo kyk los ug dy mo pla no su
kū ri mu. Ben drų jų idė jų adap ta vi mas vie nam ar ki tam 
re gio nui, pri tai ky mas at ski ro je mo kyk lo je tei kia ga li
my bių ko re guo ti ir na cio na li nį ug dy mo tu ri nį.

Ir pa ga liau – ben dras vi sų lyg me nų (tiek ho ri zon
ta liai, tiek ver ti ka liai) dar bas ku riant ug dy mo tu ri nį lei
džia ti kė tis at ei ty je iš veng ti at ve jo, kai tas pats ug dy mo 
tu ri nys su pran ta mas trim skir tin gais pa vi da lais (6 pav.).

Ly gia gre tus įvai rių lyg me nų at sto vų dar bas ku
riant ug dy mo tu ri nį lei džia ti kė tis, kad:

 ne rei kės pa pil do mų są nau dų mo ky to jams su pa
žin din ti su ug dy mo tu ri nio ypa ty bė mis;

 at nau ji nus ug dy mo tu ri nį iš kar to bus tu ri ma 
pro ce se da ly va vu sių mo ko mų jų prie mo nių ren gė jų 
su kur tų va do vė lių, mo ko mų jų pro gra mų ir pan.;

 kar tu su ki tais pro ce sais vie nu me tu pra si dės mo
ki nių pa sie ki mų ver ti ni mo pro ce sas.

Ka dan gi ug dy mo tu ri nio kai ta vyks ta nuo lat, rei
ka lin ga ly gia gre ti šio pro ce so re zul ta tų ste bė se na. 
Tai reiš kia, kad nuo pat pra džių na cio na li niu ir vie tos 
lyg me ni mis at lie ka mas tie sio gi nis ug dy mo tu ri nio 
įgy ven di ni mo (mo ki nių pa sie ki mų pa žan gos, tu ri nio 
ap im čių, ben drų jų ir da ly ki nių kom pe ten ci jų, ver ti
ni mo, mo ky mo prie mo nių der mės) ty ri mas. Ty ri mo 
duo me nys pa de da at ei ty je iš veng ti frag men tiš ku mo 
pri imant spren di mus dėl rei ka lin gų po ky čių. Rei kia 
tu rė ti gal vo je tą pa pras tą tie są, kad po ky čių po rei kis 
at si ran da ga na grei tai, to dėl ne lai kas keis ti tik ta da, 
kai jau be tų po ky čių gy ven ti ne be įma no ma. Su kur ta 
sis te min ga, re gu lia ri ug dy mo tu ri nio funk cio na vi mo 
ste bė se na leis tų iš veng ti bū ti ny bės „re konst ruo ti or
lai vį skry džio me tu“.

•	 Ko siekė ugdymo turinio 
iniciatoriai ir kūrėjai?Numatytasis

•	 Kaip ugdymo turinį suprato 
pedagogai?Įgyvendinamasis

•	 Ką išmoko, įgijo mokiniai?Pasiektasis

6 pav. Ugdymo turinio supratimo skirtumai

Kokie yra ugdymo turinio 
kaitos taikiniai?

Lietuvos ir užsienio edukologai savo teoriniuose 
darbuose, tyrimų išvadose pabrėžia kelias ugdymo tu
rinio kaitos ypatybes. 

Pirma, Lietuvoje, kaip ir kitose Vakarų šalyse, pe
riodiškai diskutuojama apie tai, kas svarbiau – kul

tūrinis paveldas ir laiko patikrinta žinių sistema ar 
mokinio poreikiai. Jei pripažįstama ir to, ir to svarba, 
tai keliamas klausimas – kaip šias skirtingas švietimo 
vertybes suderinti? Vienas iš galimų atsakymų – dė
mesys kompetencijoms. Pastaraisiais metais įvairiose 
šalyse vykęs ir tebevykstantis ugdymo turinio atnau
jinimas siejamas su gyvenime reikalingų kompeten
cijų stiprinimu. Yra įvairių kompetencijų klasifikacijų, 
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5 lentelė. Svarbiausios ugdymo turinio sritys

Pagal: Alex Moore, 2015

Asmeninė Socialinė Kultūrinė Ekonominė

Ugdymu tikimasi skatinti 
individualią intelektinę, 
dvasinę, moralinę ir fizinę 
ugdytinių raidą

Ugdymu tikimasi įgalinti 
visavertį ugdytinių 
dalyvavimą šeimos, 
bendruomenės ir visuomenės 
gyvenime

Ugdymas turi supažindinti 
ugdytinius su jų kultūros 
paveldu, kad jie galėtų 
prisidėti prie tolesnio 
plėtojimo

Ugdymas turi prisidėti 
prie būsimos ugdytinių 
ekonominės gerovės ir per 
tai – prie tautos ar valstybės 
gerovės

An tra, plė to jant šiuo lai ki nį ug dy mo tu ri nį svar
biau sias da ly kas yra ne in dė lis (ko ir kaip mo ky si me), 
bet lau kia mi re zul ta tai ir po vei kis (ko mo ki niai tu rė tų 
iš mok ti, ko kias kom pe ten ci jas tu rė tų iš siug dy ti). Anot 
prof. Bro niaus Bi ti no, „pro gra muo ti rei kia ne mo ky to jo 
veik lą, o jos re zul ta tą“, t. y. kas pa sie kia ma šia veik la. 
Pas ta rų jų me tų Eu ro pos Są jun gos švie ti mo do ku men
tams taip pat bū din gas re zul ta to svar bos iš ryš ki ni mas 
ir in dė lio reg la men ta vi mo ma ži ni mas. Ga li my bė na
cio na li niu lyg me niu for mu luo ti tik svar biau sius tiks
lus, vie tos lyg me niui pa lie kant jų sie ki mo kryp tis ir 
bū dus, vi sai ati tik tų šią nuo sta tą.

Tre čia, ug dy mo tu ri nys tu ri bū ti su de rin tas ho ri
zon ta liai – tarp sri čių ir da ly kų. In teg ruoti yra svarbu 
dėl ke lių prie žas čių. Pir ma, at ski rų da ly kų pa mo ko mis 
pa sau lio pa ži ni mas yra tar si su skai do mas  ir tai ap sun
ki na vi su mi nį pa sau lio su vo ki mą. In teg ra vi mas – su
skai dy to vaiz do su jun gi mas į vi su mą. An tra, ug dy mo 
in teg ra ci ja yra vie nas iš bū dų su val dy ti vis au gan tį ir 
į at ski rų da ly kų pa mo kas ne be tel pan tį in for ma ci jos 
apie pa sau lį srau tą. Ug dy mo tu ri nio in teg ra vi mo eks
per tai Hei di Ha y es Ja cobs, Ro bi n’as Fo gar ty’ is ir kt. 
nag ri nė jo mo ko mų jų da ly kų in teg ra ci jos ga li my bes, 
pa siū lė įvai rių in teg ra vi mo mo de lių. Nė ra taip svar
bu, ku rį iš siū lo mų mo de lių pa si rink ti. Svar biau sia yra 
tai, kad ug dy mo tu ri nys ap skri tai teik tų ga li my bę for
muo ti vien ti są pa sau lio vaiz dą.

Ket vir ta, ug dy mo tu ri nys tu ri bū ti su de rin tas ver
ti ka liai – tarp kon cen trų, am žiaus gru pių. Tik tu rint ga
lu ti nį vie no ar ki to tiks lo ap ra šy mą ar ba, ki taip ta riant, 
at sa ky mą į klau si mą „Ką reiš kia ge rai mo kė ti (lie tu vių 
kal bą, ma te ma ti ką ir t. t.) bai giant mo kyk lą?“, ga li ma 
kon struo ti pa ko pi nius ug dy mo tiks lus. At ski ri ug dy
mo sri čių tiks lai ir už da vi niai tu rė tų su si dė lio ti į tam 

tik rą struk tū rą. Jos pra džia – ge bė ji mų ap ra šas pra di
nio ug dy mo pro gra mos pra džio je, t. y. ko kius mi ni
ma lius ge bė ji mus ir ži nias vai kas tu ri tu rė ti at ei da mas 
į ben dro jo ug dy mo mo kyk lą, pa bai ga – mak si ma lūs 
rei ka la vi mai bai giant ben dro jo ug dy mo mo kyk lą. Tik 
taip ga li ma iš veng ti to kios pa dė ties, ko kią ap ra šė Joh
n’as Hat tie’ is: „Pa na šu, kad dau ge lis pe da go gų, pra dė
ję mo ky ti nau ją mo ki nį, lin kę ne kreip ti dė me sio į bu
vu sių jo mo ky to jų pa teik tus pa žan gos ver ti ni mus, to
dėl kas kart, kai mo ki nys pra de da mo ky tis nau jo je kla
sė je ar ba mo kyk lo je, jo pa žan ga „su sto ja“, kol nau ja sis 
mo ky to jas iš nau jo įver ti na jo ži nias. <...> Mo ky to jai 
nu ver ti na tai, ką mo ki niai ge ba pa da ry ti, ir abe jo ja, 
kad anks tes nė je mo kyk lo je jie ga lė jo įgy ti gi lu mi nių 
ži nių. Tai gi ug dy mo tu ri nio tęs ti nu mas nu trūks ta.“

Ug dy mo tu ri nys tu rė tų bū ti su vo kia mas kaip vien
ti sas tu ri nys, skir tas vai kams ir jau ni mui, o ne kaip 
anks ty vo jo ug dy mo, pra di nio, pa grin di nio ir vi du ri nio 
ug dy mo eta pų rin ki nys. To dėl tek tų at sa ky ti į klau
si mą: ko ti ki ma si iš pi lie čio at ei ty je ir ko kiais bū dais 
kiek vie na ug dy mo pa ko pa pri ar ti na prie ga lu ti nio 
tiks lo?

Penk ta, ug dy mo tu ri nys tu rė tų in teg ruo ti ir ne for
ma lio jo švie ti mo bei sa vai mi nio ug dy mo si tei kia mas 
ga li my bes. Ne for ma lu sis švie ti mas Lie tu vo je te bė ra 
švie ti mo sis te mos už ri by je. Vals ty bės mas tu ana li zuo
ja mi ir ver ti na mi iš es mės tik for ma lio jo švie ti mo sis te
mos ug dy mo re zul ta tai. Nors jau pra dė ti kur ti ir dieg ti 
ne for ma liuo ju bū du įgy ja mų kom pe ten ci jų ver ti ni mo 
ir pri pa ži ni mo me cha niz mai, ta čiau na cio na li nio ug
dy mo tu ri nio po žiū riu jie nag ri nė ja mi re tai. Ug dy mo 
tu ri ny je su kur tos jung tys tarp for ma lio jo ug dy mo ir 
ne for ma lio jo vai kų švie ti mo pa dė tų už tik rin ti vien ti
ses nį ug dy mą.

įvairių jų aprašų. Suprantama, kad turintiems XX a. 
pabaigos – XXI a. pradžios patirtį kuriantiems ugdy
mo turinį žmonėms keblu tiksliai numatyti, kokios 
kompetencijos bus reikalingos po dešimties metų ar 

kelių dešimtmečių. Svarbu, kad bendrosios ir dalykų 
kompetencijos būtų traktuojamos kaip integrali vi
suma, atitinkanti svarbiausias ugdymo turinio sritis  
(5 lentelė).
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1 priedas. Ugdymo turinio kaitos rengimo etapai 

Veikla Lygmuo Etapai

Ugdymo turinio kaitos strategijos, 
veiksmų plano parengimas

Nacionalinis

Būklės analizė – esamo ugdymo 
turinio įvertinimas ir kaitos poreikio 
pagrindimas

Nacionalinis

Būklės analizės rezultatų ir kaitos 
poreikio svarstymas švietimo 
bendruomenėje

Nacionalinis

Vietinis

Ugdymo turinio kaitos krypčių, gairių 
parengimas

Nacionalinis

Ugdymo turinio kaitos krypčių, gairių 
svarstymas švietimo bendruomenėje

Nacionalinis

Vietinis

Ugdymo turiniu siekiamų rezultatų 
aprašo projekto parengimas

Nacionalinis

Ugdymo turiniu siekiamų rezultatų 
aprašo projekto svarstymas švietimo 
bendruomenėje

Nacionalinis

Vietinis

Ugdymo turiniu siekiamų rezultatų 
aprašo projekto tobulinimas

Nacionalinis

Ugdymo turiniu siekiamų rezultatų 
aprašo taikymo, konkretinimo vietos 
lygmeniu (steigėjo, mokyklos) projektų 
parengimas ir išbandymas

Vietinis

Ugdymo turinio įgyvendinimo 
konteksto (mokymo priemonių, 
vertinimo sistemų, kvalifikacijos kėlimo, 
stebėsenos ir kt.) projektų parengimas ir 
išbandymas

Nacionalinis

Vietinis

Nacionalinio ir vietinio lygmens ugdymo 
turinio projektų derinimas, tikslinimas

Nacionalinis

Vietinis

Nacionalinio ugdymo turinio gairių 
tvirtinimas

Nacionalinis

Vietinio lygmens ugdymo turinio 
projektų tvirtinimas

Vietinis

Ugdymo turinio įgyvendinimo 
konteksto (mokymo priemonių, 
vertinimo sistemų, kvalifikacijos 
kėlimo, stebėsenos ir kt.) projektų 
įgyvendinimas

Nacionalinis

Vietinis
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2 priedas. Sąvokos 

Ug dy mo tu ri nys ku ria mas įvai rio mis so cia li nė mis, kul tū ri nė mis, po li ti nė mis ir in di vi du a lio mis ap lin ky bė mis, 
to dėl ir su pran ta mas ga li bū ti la bai įvai riai.

Ug dy mo tu ri nys – švie ti mo ben druo me nės, švie ti mo ad mi nist ra to rių ir po li ti kų su tar tos ug dy mo kryp tys ir bū dai, ku riais pri
si de da ma ku riant pa gei dau ja mą vi suo me nės mo de lį, ir nuo sek lūs eta pai, ve dan tys į pa gei dau ja mus ug dy mo(si) re zul ta tus.

Ug dy mo tu ri nys (siau rą ja pras me) –  
be si mo kan čio jo pe ri ma ma in teg

ruo ta ži nių, įgū džių, ge bė ji mų, 
ver ty bi nių nuo sta tų sis te ma.

Ug dy mo tu ri nys (pla či ą ja pras me) – mo ky mo ir mo ky mo si tiks lais, pa sie ki mų stan
dar tais api brėž ta in teg ruo ta ži nių, įgū džių, ge bė ji mų, ver ty bi nių nuo sta tų sis te ma, 

įvai rio mis mo ky mo ir mo ky mo si prie mo nė mis įgy ven di na ma mo ky to jo va do vau ja mo 
ug do mo jo pro ce so me tu; apie ug dy mo(si) re zul ta tus spren džia ma įvai riais mo ki nių 

pa žan gos ir pa sie ki mų ver ti ni mo bū dais. 

Sąvoka Apibrėžimas
Ug dy mo tu ri nio stra te gi ja Bendros gairės, apibrėžiančios, kokios žinios, įgūdžiai, gebėjimai, vertybinės nuostatos bus 

aprašytos ugdymo programose, kaip tai bus daroma, kokiais kriterijais bus vadovaujamasi 
nustatant ugdymo(si) tikslus, turinį, ugdymo(si) metodus ir priemones, mokinių pažangos ir 
pasiekimų vertinimo būdus

Ug dy mo tu ri nio struk tū ra Sąsajų tarp ugdymo turinio elementų visuma, kuri gali būti sukonstruota įvairiais principais: 
pagal ugdymo(si) tikslus, mokomųjų dalykų ar integruotą turinį ir kt.

Ug dy mo tu ri nio rai da Ugdymo turinio vystymosi etapai: ugdymo turinio planavimas, įgyvendinimas, plėtojimas, 
vertinimas

Ug dy mo tu ri nio pla na vi mas Duomenimis ir logika grįstas ugdymo(si) galimybių, leidžiančių mokiniams pasiekti 
pageidaujamą kompetencijų lygį, strateginis konstravimas, kuriuo atsižvelgiama ir į 
ugdymo(si) etapų ypatybes

Ug dy mo tu ri nio įgy ven di ni mas Švietimo bendruomenės narių (praktikų ir teoretikų) pastangos ugdymo turinio planavimo 
etape suformuluotas idėjas paversti ugdomąja praktika. Šio etapo metu paprastai kyla 
kvalifikacijos tobulinimo ir įvairių mokymo priemonių (vadovėlių, mokytojų knygų ir pan.) 
poreikis

Ug dy mo tu ri nio plė to ji mas Švietimo bendruomenės narių (praktikų ir teoretikų) profesinė veikla, siekiant tobulinti 
ugdymo programas – nuo šiuolaikinių mokymo(si) priemonių, metodų iki naujų 
mokymo(si) planų kūrimo

Ug dy mo tu ri nio at nau ji ni mas Nuolatinis nuoseklus mokyklos perėjimo prie veiksmingesnių programų diegimo ir 
vykdymo procesas

Ug dy mo tu ri nio re for ma Siauresne prasme – perėjimas prie mokymo ir mokymosi pokyčių: dalyko turinio, didaktikų, 
vertinimo naujovių diegimas. Platesne prasme – tam tikras politinis procesas, kuriuo 
keičiamos ugdymu realizuojamos visuomenės raidos perspektyvos

Ug dy mo tu ri nio ver ti ni mas Duomenų apie ugdymo(si) tikslų pasiekimo lygį rinkimas siekiant spręsti apie viso ugdymo 
proceso vertę ir apie būtinybę jį keisti

Ug dy mo tu ri nio tin ka mu mas Suinteresuotųjų šalių sprendimai apie socialinių, individualių poreikių tenkinimo tikimybę 
įgyvendinant konkretų ugdymo turinį

UG DY MO TU RI NYS KAIP PRO CE SAS

Iš anks to su pla nuo ta, aiš kiai pa
teik ta ug dy mo(si) pro gra ma, ku
rio je nu ma ty ti tiks lai, už da vi niai, 
tam tik ru nuo sek lu mu iš dės ty ti 
nu ma to mų ug dy mo(si) re zul ta tų 
sie ki mo eta pai, mo ky mo si or ga
ni za vi mo ypa tu mai ir kt. Pa pras
tai pa tei kia ma kaip na cio na li nės 
ug dy mo(si) gai rės, ku rios ga li 
bū ti pra ple čia mos, pa pil do mos, 
at si žvel giant į in di vi du a lius be si
mo kan čių jų po rei kius ar mo kyk
los, vie tos ben druo me nės są ly
gas. 

Mo ki nių veik la, mo ky to jo ir mo
ki nių są vei ka, ver ti ni mas, prie
mo nės ir ki ti prak ti niai as pek tai, 
ku rie ga li bū ti ar ti mi nu ma ty tam 
tu ri niui, bet ga li ir skir tis nuo jo.  
Įgy ven di na mas ug dy mo tu ri nys 
ga li įtrauk ti tai, ko nė ra nu ma ty
ta me tu ri ny je, bet dėl kon kre čių 
so cia li nių, eko no mi nių, kul tū ri nių 
ap lin ky bių ar spe ci fi nių ver ty bių 
mo ko ma si mo kyk lo je.

Tik ra sis ug do mo sios veik los re
zul ta tas, mo ki nio įgy tos pa tir tys, 
su sie jan čios nu ma ty tą jį ir įgy ven
di na mą jį ug dy mo(si) tu ri nį. 

Nu ma ty ta sis

Įgy ven di na ma sis 

Pa siek ta sis
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