1
Pradinio ir Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pristatymas
2008 10 23 d. 14 val., Vilniaus Rotušė

Siekiant ugdyti kiekvieno vaiko galias
Gerbiamieji,
Malonu Jums pristatyti atnaujintas Pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrąsias programas.
Kodėl reikėjo jas atnaujinti?
Patirtis rodo, kad norint spėti su gyvenimo kaita, ugdymo turinį reikia periodiškai
atnaujinti.
Tikimės, kad atnaujintos programos bus įvertintos ne tik kaip laiku ir gerai parengtas
dokumentas. Tikimės, kad jos sudarys palankesnes sąlygas mokykloms individualizuoti,
pritaikyti ugdymo turinį, paskatins mokytojus būti mokinio ugdymosi organizatoriais, o ne
vien žinių perteikėjais. Laukiama, kad sparčiau keisis ir svarbiausias rezultatas – mokiniai
mokykloje įgis daugiau gebėjimų, išmoks taikyti žinias gyvenime ir planuoti savo
mokymąsi.
Šiandien pristatomos Pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrosios programos pergalvotos ir
pakoreguotos trečiąjį kartą. Po paskutiniojo peržiūrėjimo 2003 m. įvyko didelių pokyčių
mūsų šalies gyvenime. Seimas patvirtino Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų
nuostatas, kuriose iškelti tikslai plėtoti švietimą atsižvelgiant į demokratijos ir rinkos ūkio
plėtrą, globalizaciją, informacijos gausą, sparčią kaitą, visuomenės išsiskaidymą. Lietuvai
įsijungus į ES švietimo erdvę iškilo būtinybė siekti bendrų susitartų tikslų - bendrųjų
mokymosi gebėjimų ugdymo bendrojo lavinimo mokyklose.
Per laikotarpį po paskutiniojo Bendrųjų programų koregavimo atsirado galimybė ugdymo
turinio atnaujinimą grįsti švietimo tyrimų duomenimis. Jau turime duomenų iš
tarptautinių TIMSS, PIRLS, PISA ir nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų, mokinių
mokymosi krūvių, mokyklos nelankymo priežasčių, mokytojų kompetencijos, informacinių
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technologijų diegimo ir daugelio kitų. Šių tyrimų rezultatai padėjo išsiaiškinti, kas mums
sekasi, ką reikia tobulinti bendrojo lavinimo ugdymo turinyje ir kaip tai reikėtų daryti.
Dar vienas svarbus postūmis permąstyti ugdymo turinį tapo suaktyvėjęs visuomenės
domėjimasis tuo, kas vyksta mokyklose, verslininkų, tėvų, kitų socialinių partnerių
pastabos ir pasiūlymai. Visa tai buvo apibendrinta 2005 m. įvykusioje konferencijoje
„Ugdymo turinio raida: ko mokysis mūsų vaikai XXI amžiuje“. Priimti susitarimai tapo
pagrindu atnaujinant ugdymo turinį reglamentuojantį dokumentą – Bendrąsias programas.
Kokia Bendrųjų programų paskirtis?
Bendrųjų programų paskirtis – apibrėžti pradinio ir pagrindinio ugdymo turinį, siekiant
ugdymo dermės, prieinamumo ir kokybės visose šalies mokyklose. Vadovaujantis
Bendrosiomis programomis ugdymo turinys formuojamas mokyklose, keliami reikalavimai
ugdymo procesui, mokytojų kvalifikacijai, mokymosi aplinkai ir vadovėliams, rengiami
mokinių pasiekimų vertinimo programos ir užduotys. Šiandien ugdymo turinys
suprantamas plačiai – tai ir dalykų turinys ir mokymosi metodai bei priemonės, mokinio
įgyta patirtis ir mokymosi aplinka. Todėl svarbiausias vaidmuo įgyvendinant Bendrąsias
programas tenka mokyklai ir mokytojams, nes tik jie geriausiai pažįsta savo mokinius ir
atsižvelgdami į jų poreikius gali pritaikyti ugdymo turinį taip, kad kiekvienas mokinys,
pagal savo išgales, pasiektų kuo geresnių rezultatų.
Kokie esminiai pakeitimai?
Šiose programose iškeltas tikslas – padėti mokiniui tapti pasitikinčiu savimi,
iniciatyviu ir kūrybišku, bendraujančiu ir bendradarbiaujančiu, pasirengusiu
mokytis visą gyvenimą.
Siekiant šio tikslo nubrėžtos tokios ugdymo turinio atnaujinimo kryptys:
 orientuoti ugdymo turinį į bendrųjų kompetencijų ir esminių dalykinių
kompetencijų ugdymą, ypatingą dėmesį kreipiant mokymui mokytis;
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 gilinti ugdymo individualizavimą, atsižvelgiant į skirtingus mokinių poreikius.
Mokinių pasirinkimui i teikiamos naujos, ligi šiol Bendrosiose programose nebuvusios,
pasirenkamosios programos.
 stiprinti ugdymo turinio integraciją, siekiant kad mokiniai suprastų ir galėtų
kūrybingai taikyti tai, ką išmoko. Sustiprinti dalykų programų ryšiai su socialine ir
mokinių artimąja gyvenimo aplinka. Pateikiamos Mokymosi mokytis, Komunikavimo,
Pilietiškumo, Verslumo ir ekonomikos, Informacinių technologijų, Darnaus vystymosi,
Sveikatos ir gyvenimo įgūdžių, Kultūrinio sąmoningumo integruojamosios programos,
įgyvendinamos per mokant dalykų, popamokinėje veikloje, mokyklos bendruomenės
veikloje.
 subalansuoti dalykų turinio apimtis, atsisakant aktualumą praradusių ugdymo turinio
elementų ir įtraukiant naujus, aktualius.
Peržiūrėta Bendrųjų programų struktūra padės mokytojui ir mokymo priemonių autoriams
planuoti ir vertinti ugdymo rezultatus, kurti ugdymo turinį elektroninėje erdvėje.
Kartu su Bendrosiose programose numatomais mokinių pasiekimais ir dalykų turinio
apimtimi, pateikiamos bendriausios metodinės rekomendacijos – Didaktinės nuostatos ir
Ugdymo gairės, mokytojams, kaip reiktų organizuoti aktyvų sąmoningą mokinių
mokymąsi.
Kaip turėtų keistis mokytojo darbas?
Atnaujinant ugdymo turinį pagal patvirtintas Bendrąsias programas

iš esmės keičiasi

mokytojo vaidmuo. Mokytojas turėtų perduoti daugiau atsakomybės už mokymąsi
mokiniams, skatinti jų savarankišką mąstymą,

savarankišką mąstymą, parinkti ir

organizuoti mokymosi veiklas taip, kad jos atitiktų mokinių patirtį, sugebėjimus, polinkius,
mokymosi stilių ir kurti teigiamą emocinį klasės klimatą.
Ugdymo procese didėja mokytis padedančio vertinimo reikšmė. Mokinys turi gauti
savalaikę grįžtamąją informaciją apie mokymosi eigą ir rezultatus, jam turi būti suteikiama
reikalinga pagalba ir parama.
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Tyrimai rodo, kad mokytojai sėkmingiausiai perpranta ir įgyvendina naujoves, kai
mokykloje kartu aiškinasi iškilusias ugdymo problemas ir ieško jų sprendimų, panaudoja
pamoką, kaip mokytojo profesinio tobulėjimo laboratoriją.
Kokiu būdu padėsim mokytojams įgyvendinti Bendrąsias programas ?
2008–2009 m. m. yra pasirengimo metai. Jau turime 480 parengtų mokytojų švietimo
konsultantų. Daugiau nei 1000 mokytojų jau šiais metais dirba pagal atnaujintas
Bendrąsias programas. Bendrųjų programų rengėjai kartu su konsultantais, mokyklų
vadovais, metodinėmis grupėmis, kvalifikacijos tobulinimo institucijomis įgyvendina
Bendrųjų programų sklaidą, kuri padės pasiekti kiekvieną mokytoją.
Mokytojų darbo sąlygas pagerins ir mokytis skatinančią aplinką padės kurti šiais metais
pradedami vykdyti nauji ES SF projektai pagal patvirtintą Mokyklų tobulinimo programą
plius. Numatyta

mokyklas aprūpinti technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymui

reikalingomis priemonėmis, kompiuterizuoti mokytojų darbo vietas, tobulinti mokytojų
kompetenciją, mokinių kompetencijų ugdymo ir vertinimo metodikas, rengti naują
mokymo ir mokymosi medžiagą, kurti elektroninį ugdymo turinį.
Padėkojimas
Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų parengimas – ilgas ir prasmingas
darbas. Bendrųjų programų rengime ir tobulinime dalyvavo per 100 rengėjų, kuriuos
pasitelkė Švietimo plėtotės centro specialistai. Bendrųjų programų projektus svarstė ir
pasiūlymus teikė mokytojai, švietimo konsultantai, mokytojų asociacijos, metodinės
grupės. Prie Bendrųjų programų tobulinimo daug prisidėjo ekspertų komisijų ir Bendrojo
ugdymo tarybos nariai, nepriklausomi ekspertai, Švietimo ir mokslo ministerijos
darbuotojai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, nevyriausybinės organizacijos ir kiti socialiniai
partneriai.
Nuoširdžiai dėkoju visiems rengusiems Pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrąsias
programas ir teikusiems pasiūlymus jų tobulinimui, išleidusiems šį išskirtinį švietimo
dokumentą.

5

Ypač dėkoju Švietimo plėtotės centrui, jo vadovams ir specialistams, atlikusiems
geriausios pasaulinės, Europos ir mūsų šalies švietimo patirties analizę, sutelkusiems
pedagoginę bendruomenę Bendrosioms programoms parengti.
Bendrosios programos išleistos su didele meile. Švietimo aprūpinimo centro darbuotojai
kūrybiškai ir atsakingai dirbo, kad programos pasiektų mokyklas ir mokytojus.
Dabar mūsų visų uždavinys, kad Bendrosiose programose iškelti tikslai ir uždaviniai
gyventų mokyklos praktikoje.
Atnaujintas dokumentas Jūsų rankose.
Sėkmės jį įgyvendinant!

