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KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA 

 

Programos rengėjas (-ai) 

I modulio – dr. Jūratė Valuckienė, dr. Milda Damkuvienė. 

II–IV modulių – Renata Bernotienė, dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, Rita Rimšelienė. 

V modulio – Agata Augustinovič. 
 

 

Programos pavadinimas 

Pradinių klasių mokytojų kompetencijų plėtojimas atnaujintų Bendrųjų programų (2022) kontekste 

 
 

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas, prioritetinė kryptis) 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa „Pradinių klasių mokytojų kompetencijų 

plėtojimas atnaujintų Bendrųjų programų (2022) kontekste“ skirta pradinių klasių mokytojams. 

Svarbiausi ugdymo turinio atnaujinimo aspektai – kompetencijų ugdymas dalyku, didesnis dėmesys 

mokinių amžiaus tarpsnių specifikai ugdymo(si) procese, mokytojo įgalinimas, sudarant sąlygas iki 30 

proc. ugdymo turinio pasirinkti pagal tai, ką svarbu pakartoti išmokstant mokomąją medžiagą, ką 

aktualiausia pagilinti mokiniams atskleidžiant ugdymo turinį ir pan. Atnaujinant pradinio ugdymo 

turinį į Bendrąsias programas įtrauktos integruojamosios programos. Taip pat aiškiau apibrėžti ir 

atskleisti mokinių pasiekimų lygių požymiai. 

Bendrojo ugdymo mokyklos kaitos gairėse (2019) apibrėžiami ugdymo turinio kaitos 

strateginiai uždaviniai: parengti į kompetencijų plėtotę orientuotas Bendrąsias programas, siekti 

užtikrinti tinkamus mokymo ir mokymosi išteklius, tobulinti mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo 

sistemą. Dokumente atskleidžiama, kad asmenybės brandai ir individualioms galimybėms atskleisti yra 

svarbi racionali visų ugdymo sričių pusiausvyra. Mokiniai skatinami atsakingai įgyvendinti vertybėmis 

ir naujausiomis žiniomis grindžiamus sprendimus ir kurti ateities perspektyvą. 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje apibrėžiama, kad ugdymo turinys 

kuriamas ir sistemingai atnaujinamas įstatyme nurodytiems švietimo tikslams įgyvendinti – ugdyti 

išsilavinusią, brandžią asmenybę, kuriai būdinga: vertybinė orientacija, grindžiama tautine savimone ir 

atvirumu pasaulio humanistinei kultūrai; šiuolaikinės kompetencijos ir nuostata mokytis visą gyvenimą; 

pasirengimas ir motyvacija prisidėti prie šalies darnaus vystymosi ir demokratinės visuomenės plėtotės.  

 Įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį būtina atsižvelgti į besikeičiančios socialinės ir kultūrinės 

aplinkos lemiamus šalies visuomenės poreikius, vietos ir mokyklos bendruomenės reikmes, mokinių 

turimą patirtį, ugdymosi poreikius ir interesus. Išklausę seminaro turinį, pedagogai žinos, kaip reikėtų 

dirbti pagal atnaujintas Pradinio ugdymo bendrąsias programas (2022); organizuodami veiklas 

atsižvelgs į pradinių klasių mokinių raidos ypatumus, lanksčiau ir tikslingiau pasirinks mokymo(si) 

metodus, strategijas, gebės veiklą organizuoti taip, kad būtų atsižvelgta į kiekvieno mokinio poreikius 

ir galimybes. Dėmesio bus skiriama personalizuoto mokymo(si) situacijoms analizuoti, kontekstui 

(daugiakultūriškumui ir kt.) aptarti, veiklų organizavimui remiantis šiuolaikinio ugdymo paradigma ir 

pan.  

Temos aktualumą liudija ir situacijos pokyčiai Lietuvoje, atnaujintas ugdymo turinys pagal 

kompetencijų aprašus ir pakitusį vaikų ugdymo kontekstą, informacinių technologijų plėtrą pradinio 

ugdymo srityje. Analizuodami įvairius praktinius pavyzdžius mokytojai supras, kaip reikėtų organizuoti 

pradinių klasių mokinių ugdymą šiuolaikiškai dirbant pradinėse klasėse.  

Šios pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos aktualumą parodo ir Geros mokyklos 

koncepcijoje (2015) apibrėžiamos nuostatos, kad ugdymo turinys turėtų būti įdomus, skatinantis veikti, 

pakankamai platus ir nuodugnus, kuriantis iššūkius, skatinantis spręsti problemas; ugdomos 
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šiuolaikiniam gyvenimui būtinos kompetencijos; mokomasi tyrinėjant, eksperimentuojant, atrandant ir 

išrandant, kuriant, bendraujant. Kai mokymosi kultūra mokykloje tampa visuotinė, galima tikėtis 

pokyčio švietimo sistemoje. Geros mokyklos koncepcijoje teigiama, kad labai svarbu 

besimokančiuosius skatinti, gerbti, palaikyti, sudaryti sąlygas nuolat reflektuoti savo veiklą ir bendro 

gyvenimo įvykius, įsivertinti. Pabrėžiama refleksijos svarba tiek asmeniniame, tiek bendruomeniniame 

kontekste (diskusijos, veiklos apmąstymas, įsivertinimas, duomenimis grįsti susitarimai dėl tolesnio 

mokymosi, planavimas). 

Seminaro metu bus dalijamasi patirtimi ir susipažįstama su naujausiais moksliniais darbais, 

atliktais pradinio ugdymo didaktikos srityje tiek Lietuvoje, tiek Europoje; daugiausiai dėmesio bus 

skiriama praktiniam darbui, jo refleksijai, diskusijoms. Tikėtina, kad seminaro dalyviai, atlikę praktines 

užduotis bei supratę jų sąsajas su šiuolaikine ugdymo teorija, pagilins pradinio ugdymo didaktikos 

srities pedagogines kompetencijas bei gerąją patirtį pritaikys praktikoje. 

Kvalifikacijos tobulinimo programa apima 48 akademines valandas. Tarp sesijų rekomenduojama 

palikti laiko praktiniams darbams / užduotims atlikti. Pirmoje sesijoje rekomenduojama reflektuoti 

pradinio ugdymo kaitos tendencijas Lietuvoje ir užsienyje, susipažinti su atnaujinta pradinio ugdymo 

programa ir jos įgyvendinimo metodine medžiaga. Antroje sesijoje rekomenduojama išbandyti įvairias 

praktines veiklas, naudingas įgyvendinant atnaujintos Pradinio ugdymo programos konkrečių dalykų 

turinį. Trečioje sesijoje rekomenduojama skirti laiko praktinių darbų refleksijai ir pristatyti individualiai 

parengtą medžiagą (pvz., veiklų planus, projektus ir kt.) darbui pagal atnaujintą Pradinio ugdymo 

bendrąją programą. 
 

 

Programos tikslas 

Tobulinti pradinio ugdymo pedagogų kompetencijas, reikalingas inovatyvaus, vaiko poreikius 

atliepiančio, į sėkmingą mokinio galių plėtotę orientuoto ugdymo procesui organizuoti bei kokybiškai 

įgyvendinti atnaujintą Pradinio ugdymo bendrąją programą (2022). 
 

 

Programos uždaviniai 

1. Diskutuoti apie naujausias švietimo kaitos tendencijas, remiantis OECD ir nacionalinio švietimo 

ekspertų parengtomis pokyčių analizėmis. 

2. Supažindinti pradinio ugdymo pedagogus su atnaujinta Pradinio ugdymo bendrąja programa 

(2022) bei aptarti kaitos tendencijas, šiuolaikinės didaktikos prieigas, ugdymo turinio įgyvendinimo 

galimybes. 

3. Išstudijuoti atnaujinamo ugdymo turinio dokumentus (Vaiko raidos aprašą, Kompetencijų aprašą, 

Bendrųjų programų atnaujinimo gaires, Bendrąsias programas) ir jų pagrindu planuoti ugdymo 

veiklas klasėje. 

4. Plėtoti pradinių klasių mokytojų kompetencijas, padedančias efektyviau ir tikslingiau organizuoti 

pradinį ugdymą; lanksčiau ir tikslingiau pasirinkti  mokymo(si) metodus, strategijas, aktualizuoti 

turinį, sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis tyrinėjant ir įveikiant iššūkius. 

5. Atskleisti praktines atnaujintos Pradinio ugdymo programos įgyvendinimo galimybes analizuojant 

pavyzdžius, modeliuojant įvairias ugdymosi situacijas, padedančias į ugdymo procesą įtraukti visus 

mokinius.  

6. Aptarti vaiko individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo skatinimo būdus, pabrėžiant 

formuojamąjį vertinimą. 

7. Giliau išanalizuoti personalizuoto ugdymo galimybes, kai sudaromos sąlygos mokiniui 

pasirinkti ir atsakingai veikti, stebėti savo mokymąsi ir pristatyti rezultatus. 
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8. Tobulinti mokymų dalyvių pradinio ugdymo kokybės reflektavimo gebėjimus; gilinti 

bendradarbiavimo ir komandinės veiklos gebėjimus; stiprinti mokytojų gerosios patirties sklaidą 

ir kolegialų mokymąsi (tinklaveiką) bei praktinius savo veiklos pokyčius. 

9. Supažindinti su įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo principo sampratos pokyčiais ir tendencijomis, 

nukreiptomis į kiekvieno besimokančiojo poreikių ir galimybių realizavimą. 
 

 
 

Programos turinys, trukmė, naudojami mokymo(si) metodai (būdai) 

Eil. 

Nr. 

Tema Teorija Praktika Savarankiškas 

darbas 

Iš viso Mokymo 

metodai 

1. Bendrųjų programų atnaujinimas: Kas? Kaip? Kodėl? 

Uždaviniai. 

1. Diskutuoti apie naujausias švietimo kaitos tendencijas, remiantis OECD ir nacionalinio 

švietimo ekspertų parengtomis pokyčių analizėmis. 
2. Supažindinti pradinio ugdymo pedagogus su atnaujinta Pradinio ugdymo bendrąja programa 

(2022) bei aptarti kaitos tendencijas, šiuolaikinės didaktikos prieigas, ugdymo turinio 
įgyvendinimo galimybes. 

1.1. Ugdymo turinio 

atnaujinimo 

prielaidos 

Kokie švietimo 

vystymo(si) scenarijai? 

Nauji bendrojo 

ugdymo tikslai ir 

paskirtis, inovatyvios 

švietimo struktūros, 

procedūros, 

darbotvarkės, 

mokytojai ir mokymas 

už mokyklos ribų 

 

2,5 

 

2,5 

  

5 

 

Pranešimas, 

diskusijos, 

dalyvių 

turimos 

patirties šiais 

klausimais 

refleksija 

1.2. Vaiko raidos aprašo 

(2020) analizė 

 1  1 Individualios 

refleksijos, 

grupės darbas 

ir bendras 

pasidalinimas 

1.3. Kompetencijos. Kaip 

jas ugdysime skirtingų 

dalykų pamokose? 

1   1 Pranešimas ir 

konkrečios 

kompetencijos 

analizė 

dirbant 

grupėje 

2. Šiuolaikinio pradinio ugdymo turinio teoriniai pagrindai – integruoto ugdymo esmė 

ir taikymo galimybės pradinėse klasėse 

Uždavinys. 

      3. Išstudijuoti atnaujinamo ugdymo turinio dokumentus (Vaiko raidos aprašą, Kompetencijų 

aprašą, Bendrųjų programų atnaujinimo gaires, Bendrąsias programas) ir jų pagrindu planuoti 

ugdymo veiklas klasėje. 

2.1. Integruoto ugdymo 

šiandieninė samprata 

1,5  1,5 3 Pranešimas ir 

praktinio 

pavyzdžio 
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 analizė 

organizuojant 

veiklas 

2.2. Žodinė pedagogo ir 

mokinių veikla klasėje. 

Kodėl ji reikšminga? 

0,5 1,5  2 Pranešimas ir 

praktinio 

pavyzdžio 

analizė 

organizuojant 

veiklas, 

veiklos 

planavimas 

pagal pavyzdį 

2.3. Tyrinėjimu pagrįstas 

mokinių mokymasis 

0,5 1,5  2 Pranešimas ir 

praktinio 

pavyzdžio 

analizė 

organizuojant 

veiklas, 

veiklos 

planavimas 

pagal pavyzdį 

2.4. Mokinių pasiekimų 

aprašo pokyčiai 

pradinio ugdymo 

bendrojoje programoje 

(2021). Veiklos 

refleksijos svarba ir 

organizavimo būdai 

0,5 1,5  2 Pranešimas ir 

individualios 

refleksijos 

2.5. Skaitmeninių 

priemonių (išteklių) 

naudojimas. Veiklos 

įsivertinimo pavyzdžių 

analizė, kai medžiaga 

pateikiama vaizdo 

pamokoje 

0,5 1,5  2 Pranešimas, 

praktinis 

darbas ir 

individualios 

refleksijos 

2.6. Tarpdalykinių temų 

integravimas. Dalykų 

dermė   

1 1  2 Pranešimas, 

praktinis 

darbas ir 

individualios 

refleksijos 

3. Atnaujintos pradinio ugdymo programos aptarimas, kaitos tendencijų, 

šiuolaikinės didaktikos esminių aspektų atskleidimas, ugdymo turinio 

įgyvendinimo galimybių apžvalga 

Uždaviniai. 

4. Plėtoti pradinių klasių mokytojų kompetencijas, padedančias efektyviau ir tikslingiau 

organizuoti pradinį ugdymą; lanksčiau ir tikslingiau pasirinkti  mokymo(si) metodus, 

strategijas, aktualizuoti turinį, sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis tyrinėjant ir 

įveikiant iššūkius. 

5. Atskleisti praktines atnaujintos Pradinio ugdymo programos įgyvendinimo galimybes 

analizuojant pavyzdžius, modeliuojant įvairias ugdymosi situacijas, padedančias į ugdymo 

procesą įtraukti visus mokinius. 



5 
 

3.1. Visuomeninio ir 

gamtamokslinio 

ugdymo kaitos akcentai 

1 1  2 Pranešimas, 

praktinė 

veikla ir 

metodinės 

medžiagos 

analizė 

3.2. Lietuvių kalbos 

mokymo šiuolaikinės 

prieigos pradinio 

ugdymo programoje 

1 1  2 Pranešimas, 

praktinė 

veikla ir 

metodinės 

medžiagos 

analizė 

3.3. Matematikos 

mokymosi turinio 

pokyčiai – kas naujo?  

Gilus supratimas ir 

argumentavimas, 

matematinis 

komunikavimas, 

problemų sprendimas: 

samprata, pasiekimų 

raida. Matematikos 

mokymosi proceso ir 

rezultatų apmąstymas, 

įsivertinimas, 

planavimas 

1 1  2 Pranešimas, 

praktinė 

veikla ir 

metodinės 

medžiagos 

analizė 

4. Pažinimo, pilietiškumo, komunikavimo, kultūrinės, kūrybiškumo, skaitmeninės, 

socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos kompetencijų ugdymas mokantis skirtingų 

dalykų 

Uždaviniai. 

   6. Aptarti vaiko individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo skatinimo būdus, pabrėžiant 

formuojamąjį vertinimą. 

     7.  Giliau išanalizuoti personalizuoto ugdymo galimybes, kai sudaromos sąlygos mokiniui 

pasirinkti ir atsakingai veikti, stebėti savo mokymąsi ir pristatyti rezultatus. 

4.1. Kompetencijų ugdymas 

visuomeninio ugdymo 

dalyku 

1 1  2 Pranešimas, 

praktinė 

veikla ir 

metodinės 

medžiagos 

analizė ir 

praktinių 

darbų 

rengimas 

4.2. Kompetencijų ugdymas 

gamtamokslinio 

ugdymo dalyku 

1 1  2 Pranešimas, 

praktinė 

veikla ir 

metodinės 

medžiagos 

analizė ir 

praktinių 

darbų 
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rengimas 

4.3. Kompetencijų ugdymas 

lietuvių kalbos dalyku 

1 1  2 Pranešimas, 

praktinė 

veikla ir 

metodinės 

medžiagos 

analizė ir 

praktinių 

darbų 

rengimas 

4.4. Kompetencijų ugdymas 

matematikos dalyku 

1 1  2 Pranešimas, 

praktinė 

veikla ir 

metodinės 

medžiagos 

analizė ir 

praktinių 

darbų 

rengimas 

4.5. Įgytų žinių ir gebėjimų 

taikymas įvairiuose 

gyvenimiškuose 

kontekstuose. Vaizdo 

pamokos kaip galimybė 

stebėti ir analizuoti 

daromą pažangą 

1 1  2 Pranešimas, 

praktinė 

veikla ir 

metodinės 

medžiagos 

analizė ir 

praktinių 

darbų 

rengimas 

5.Pedagogų mokėjimo mokytis ir reflektavimo gebėjimų stiprinimas, savarankiškai atliktų 

užduočių pristatymas, aptarimas, dalijimasis gerąja patirtimi 

Uždaviniai. 

    8.Tobulinti mokymų dalyvių pradinio ugdymo kokybės reflektavimo gebėjimus; gilinti 

bendradarbiavimo ir komandinės veiklos gebėjimus; stiprinti mokytojų gerosios patirties sklaidą ir 

kolegialų mokymąsi (tinklaveiką) bei praktinius savo veiklos pokyčius. 

    9.Supažindinti su įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo principo sampratos pokyčiais ir tendencijomis, 

nukreiptomis į kiekvieno besimokančiojo poreikių ir galimybių realizavimą. 

5.1. Įtraukiojo ugdymo 

principo realizavimo 

pokyčiai ir 

perspektyvos  atnaujint

o bendrojo ugdymo 

turinio kontekste. 

Įtraukaus ugdymo 

įgyvendinimas 

šiuolaikiniame 

pradiniame ugdyme 

2 2  4 Pranešimas, 

praktinis 

darbas ir 

individualios 

refleksijos 

5.2. Pradinio ugdymo 

programos 

įgyvendinimo patirtys: 

pasirinktos 

savarankiškai atliktos 

 7  7 Pristatymas, 

aptarimas, 

apibendrinanč

ios diskusijos 
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užduoties pristatymas ir 

aptarimas. 

Bendradarbiavimas 

pristatant ir aptariant 

praktinius pavyzdžius 

grupėse 

5.3. Mokymų patirties 

reflektavimas ir 

tobulėjimo krypčių 

apibendrinimas 

 1  1 Individuali 

refleksija, 

pasidalinimas 

ir 

įsivertinimas 

 Iš viso valandų: 18 30  48  

 

Tikėtina (-os) kompetencija (-os), kurią (-ias) įgyja Programą baigęs asmuo 

Šioje programoje tikslingai bus plėtojamos šios mokytojo kompetencijos 

 

–  Dalyko turinio planavimo ir tobulinimo kompetencija. Didžiausias dėmesys bus skiriamas 

ugdymo(si) veiklų ir užduočių planavimui, ugdymo strategijų, priemonių ir metodų parinkimui. Taip pat 

bus sudarytos sąlygos išbandyti skirtingų metodų taikymą. 

  Ugdymo(si) aplinkų kūrimo kompetencija.  Atnaujinus pradinio ugdymo programą, net 30 

procentų ugdymo turinio galės kurti pats mokytojas, todėl pagrindinis ugdytojo uždavinys yra kurti 

ugdymosi kontekstus, kuriuose mokiniai būtų įgalinti mokytis pagal savo poreikius ir galimybes; todėl 

ir kvalifikacijos tobulinimo programoje pagrindinis dėmesys sutelkiamas į mokymąsi kurti skatinančią 

mokytis ir kūrybišką aplinką, pritaikytą kiekvienam mokiniui. 

  Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetencija. Kadangi su atnaujintomis programomis 

numatoma mokymosi pasiekimų vertinimo kaita (išskirtas slenkstinis lygmuo, daugiau dėmesio 

formuojamojo vertinimo ugdyme kokybei), daugiau dėmesio bus skiriama mokymuisi kelti vertinimo 

tikslus, parinkti vertinimo metodus, parengti vertinimo priemones, įgalinti mokinius stebėti savo 

pažangą. 

  Mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencija bei mokinio pažinimo ir jo pažangos 

pripažinimo kompetencija. Pradiniame ugdyme numatomas visų vaikų dalyvavimas ugdymo procese 

bei įtraukaus ugdymo principų taikymas, todėl kvalifikacijos tobulinimo programoje bus skiriama 

dėmesio ir tam, kaip atpažinti individualius ugdymosi poreikius bei personalizuoti ugdymą. 

– Profesinio tobulėjimo kompetenciją plėtos atnaujintų programų kontekste reflektuodami savo 

nuostatas, žinias ir gebėjimus bei priims sprendimus dėl žinių ir įgūdžių atnaujinimo. Kompetenciją 

tobulins seminaruose diskutuodami su kolegomis iš kitų institucijų, dalindamiesi patirtimi ir 

jungdamiesi į profesinius tinklus, o tarp seminarų atlikdami užduotis dalinsis ugdymo turinio kaitos 

iniciatyvomis savo ugdymo institucijos bendruomenėje. 

– Informacinių technologijų naudojimo kompetenciją plėtos dalyvaudami nuotolinėje seminaro 

dalyje: realaus laiko virtualiuose susitikimuose ir naudodami asinchroninio bendravimo ir 

bendradarbiavimo platformą Moodle. 

 

 

Įgytų kompetencijų į(si)vertinimo būdai 

Seminaro dalyvių įsitraukimo stebėjimas atliekant individualias ir grupės praktines užduotis, 

dalyvio asmeninio (komandinio) projekto rengimas ir pristatymas. Dalyvių kvalifikacijos tobulinimo 

proceso ir rezultatų refleksija (vertinimas ir įsivertinimas). 
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Programai vykdyti naudojama mokomoji medžiaga ir techninės priemonės: 
 

Mokomoji medžiaga (pavadinimas, formatas (pateiktys, leidinys, vaizdo įrašas ar pan.), apimtis 

ir kt.) 

Bendrųjų programų atnaujinimas: Kas? Kaip? Kodėl? 

Temos 
Mokomosios 

medžiagos 

pavadinimas 

Mokomosios medžiagos 

apimtis 

Ugdymo turinio atnaujinimo 

prielaidos 

Ugdymo turinio 

atnaujinimo prielaidos 

30 skaidrių 

 

Vaiko raidos aprašo (2020) analizė Vaiko raidos aprašo 

(2020) analizė 

Vaiko raidos aprašo 

dokumentas 

Kompetencijos. Kaip jas ugdysime 

skirtingų dalykų pamokose? 

Kompetencijos. Kaip 

jas ugdysime skirtingų 

dalykų pamokose? 

Kompetencijų raidos aprašai 

Šiuolaikinio pradinio ugdymo turinio teoriniai pagrindai – integruoto ugdymo esmė ir 

taikymo galimybės pradinėse klasėse 

Temos 
Mokomosios 

medžiagos 

pavadinimas 

Mokomosios medžiagos 

apimtis 

Integruoto ugdymo 

šiandieninė samprata 

 

Integruoto 

ugdymo šiandieninė 

samprata 

 

30 skaidrių 

Žodinė pedagogo ir mokinių veikla 

klasėje. Kodėl ji reikšminga? 

Žodinė pedagogo ir 

mokinių veikla klasėje. 

Kodėl ji reikšminga? 

10 skaidrių, praktinė užduotis 

Tyrinėjimu pagrįstas mokinių 

mokymasis 

Tyrinėjimu pagrįstas 

mokinių mokymasis, 

užduočių analizė 

10 skaidrių 

Užduočių šablonai 

Mokinių pasiekimų aprašo pokyčiai 

Pradinio ugdymo bendrojoje 

programoje (2022). Veiklos 

refleksijos svarba ir organizavimo 

būdai 

Užduočių šablonai 20 skaidrių 

Užduočių šablonai 

Skaitmeninių priemonių (išteklių) 

naudojimas. Veiklos įsivertinimo 

pavyzdžių analizė, kai medžiaga 

pateikiama vaizdo pamokoje 

 

Veiklų įsivertinimo 

pavyzdžiai 

20 skaidrių 

Veiklų įsivertinimo pavyzdžiai 

Tarpdalykinių temų integravimas. 

Dalykų dermė   

Užduočių šablonai 10 skaidrių 

Užduočių šablonai 

Atnaujintos pradinio ugdymo programos aptarimas, kaitos tendencijų, šiuolaikinės 

didaktikos esminių aspektų atskleidimas, ugdymo turinio įgyvendinimo galimybių apžvalga 

Temos 
Mokomosios 

medžiagos 

pavadinimas 

Mokomosios medžiagos 

apimtis 
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Visuomeninio ir gamtamokslinio 

ugdymo kaitos akcentai 

Visuomeninio ir 

gamtamokslinio 

ugdymo kaitos akcentai 

20 skaidrių 

Užduočių šablonai 

Lietuvių kalbos mokymo šiuolaikinės 

prieigos pradinio ugdymo programoje 

Lietuvių kalbos 

mokymo šiuolaikinės 

prieigos pradinio 

ugdymo programoje. 

Pamokos uždavinio ir 

vertinimo kriterijų 

formulavimas 

atsižvelgiant į 

planuojamas ugdyti 

kompetencijas 

20 skaidrių 

Užduočių šablonai 

Matematikos mokymosi turinio 

pokyčiai – kas naujo?  Gilus 

supratimas ir argumentavimas, 

matematinis komunikavimas, 

problemų sprendimas: samprata, 

pasiekimų raida. Matematikos 

mokymosi proceso ir rezultatų 

apmąstymas, įsivertinimas, 

planavimas 

Matematikos 

mokymosi turinio 

pokyčiai – kas naujo? 

Pamokos veiklų 

parinkimas 

atsižvelgiant į 

planuojamas ugdyti 

kompetencijas 

20 skaidrių 

Užduočių šablonai 

Pažinimo, pilietiškumo, komunikavimo, kultūrinės, kūrybiškumo, skaitmeninės, socialinės, 

emocinės ir sveikos gyvensenos kompetencijų ugdymas mokantis skirtingų dalykų 

Temos 
Mokomosios 

medžiagos 

pavadinimas 

Mokomosios medžiagos 

apimtis 

Kompetencijų ugdymas įgyvendinant 

visuomeninio ugdymo dalyku 

Užduotys, apimančios 

visuomeninio ugdymo 

gebėjimus ir 

kompetencijų 

elementus 

 10 skaidrių, užduočių 

pavyzdžiai 

Kompetencijų ugdymas įgyvendinant 

gamtos  mokslų dalyku 

Užduotys, apimančios 

gamtamokslinio 

ugdymo gebėjimus ir 

kompetencijų 

elementus 

 10 skaidrių, užduočių 

pavyzdžiai 

Kompetencijų ugdymas lietuvių 

kalbos dalyku 

Užduotys, apimančios 

lietuvių kalbos ugdymo 

gebėjimus ir 

kompetencijų 

elementus 

 10 skaidrių, užduočių 

pavyzdžiai 

Kompetencijų ugdymas matematikos 

dalyku 

Užduotys, apimančios 

matematikos ugdymo 

gebėjimus ir 

kompetencijų 

elementus 

 10 skaidrių, užduočių 

pavyzdžiai 



1

0 

 

Įgytų žinių ir gebėjimų taikymas 

įvairiuose gyvenimiškuose 

kontekstuose. Vaizdo pamokos kaip 

galimybė stebėti ir analizuoti daromą 

pažangą 

Užduočių šablonai Užduočių šablonai 

Pedagogų mokėjimo mokytis ir reflektavimo gebėjimų stiprinimas, savarankiškai 

atliktų užduočių pristatymas, aptarimas, dalijimasis gerąja patirtimi 

Temos 
Mokomosios 

medžiagos 

pavadinimas 

Mokomosios medžiagos 

apimtis 

Įtraukiojo ugdymo principo 

realizavimo pokyčiai ir 

perspektyvos  atnaujinto bendrojo 

ugdymo turinio kontekste. Įtraukaus 

ugdymo įgyvendinimas 

šiuolaikiniame pradiniame ugdyme 

Įtraukaus ugdymo 

įgyvendinimas 

šiuolaikiniame 

pradiniame ugdyme, 

užduočių šablonai 

20 skaidrių, užduočių 

pavyzdžiai 

Pradinio ugdymo programos 

įgyvendinimo patirtys: pasirinktos 

savarankiškai atliktos užduoties 

pristatymas ir aptarimas. 

Bendradarbiavimas pristatant ir 

aptariant praktinius pavyzdžius 

grupėse 

Praktiniai darbai Praktiniai darbai 

Mokymų patirties reflektavimas ir 

tobulėjimo krypčių apibendrinimas 

Praktiniai darbai Praktiniai darbai 

 
 

Techninės priemonės 

Nuotoliniams mokymams organizuoti skirta virtuali aplinka ir įranga 
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mokslų srityje (kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimas)  
 

 
 

Reikalavimai dalyviams 

Kompetencija (-os) Turėti pradinio ugdymo programos vykdymo ir 

(ar) pradinio ugdymo programos įgyvendinimo 

organizavimo patirties 

Praktinės veiklos patirtis Turėti ne mažesnę kaip 1 metų praktinio darbo 

patirtį pradinio ugdymo organizavimo ir (ar) 

teikimo, švietimo pagalbos teikimo srityje, 

dirbant pradinio ugdymo pedagogais ir pradinio 

ugdymo įstaigų vadovais, jų pavaduotojais 

ugdymui 
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