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Informatikos ugdymas mokykloje - nuo pradinės mokyklos

Siekiama darnaus informatikos, kaip atskiro ir integruoto dalyko, ir IKT, kaip skaitmeninių

technologijų taikymo, mokant ir mokantis visų dalykų, ugdymo mokykloje.

Informatika vadinsime skaitmeninio raštingumo ir informatinio mąstymo ugdymą.

Skaitmeninis raštingumas – gebėjimas naudotis skaitmeniniais įrenginiais ieškant, įvertinant, kaupiant, apdorojant,

pristatant informaciją, ja keičiantis, bendraujant ir bendradarbiaujant tinkluose, perdarant ir kuriant naują skaitmeninį

turinį.

Informatinis mąstymas – gebėjimas atpažinti ir formuluoti įvairias aplinkos problemas (uždavinius), logiškai

organizuoti ir analizuoti duomenis, atvaizduoti juos naudojant schemas ir modelius, įvertinti problemos

išsprendžiamumą, bandyti automatizuoti sprendimą naudojantis skaitmeninėmis technologijomis.

Informacinės technologijos                     Informatika



Kas kitaip?

2008 m. 2020 m.

Informatikos gebėjimų ugdymo užuominos pradinėje 

mokykloje
Pradinio ugdymo Informatikos programa

Dalykinė ir bendrosios kompetencijos Kompetencijų ugdymas dalyku

Veiklos sritys

(veiklos sritys + bendrieji gebėjimai + nuostatos)
Pasiekimų sritys

10 veiklos sričių 6 pasiekimų sritys

Mokinių pasiekimai: išskiriama nuostatos, gebėjimai, žinios 

ir supratimas
Mokinių pasiekimai: aprašoma bendrai 

Mokinių gebėjimų raida koncentrams Mokinių pasiekimų raida koncentrams

Turinio apimtis koncentrams Mokymosi turinys koncentrams

Turinio apimtis – 100 proc. skirtų pamokų laiko Mokymosi turinys – apie 70 proc. skirtų pamokų laiko

3 mokinių pasiekimų lygiai: 

patenkinamas (4–5), 

pagrindinis (6-8), 

aukštesnysis (9-10)

4 mokinių pasiekimų lygiai:

slenkstinis (4), 

patenkinamas (5–6), 

pagrindinis (7-8), 

aukštesnysis (9-10)



Informatinio mąstymo integravimas 

Informatinis mąstymas yra tarpdisciplininis, 
todėl tikslinga jį pradėti ugdyti jaunesniame 
mokykliniame amžiuje, kai visos ugdymo 
sritys natūraliai susijusios tarpusavyje ir 
vyksta kontekstinis ugdymas. 

Yadav, A., Gretter, S., Good, J., & McLean, T. (2017). Computational thinking in teacher education. 
In Emerging research, practice, and policy on computational thinking (pp. 205-220). Springer, 
Cham.

Hunsaker, E., 2019. Integrating Computational Thinking. https://k12techintegration.pressbooks.com/chapter/integrating-
computational-thinking/

https://circlcenter.org/computational-thinking/

https://circlcenter.org/computational-thinking/


Informatinio mąstymo sąvoka

Ilgai ieškota lietuviško termino...

• Computational Thinking (angliškai)

• Informatické myšlení (čekiškai)

• Raciocínio computacional (portugališkai)

• Datalogiskt tänkande (švediškai)

• Myślenie komputacyjne (lenkiškai)

• Вычислительное мышление (rusiškai)



Algoritmai

 Spręsti uždavinius, kuriems būdingas taisyklių ir 

komandų taikymas. 

 Pavaizduoti algoritmus.

 Suprasti algoritmo vykdymą - žingsnius. Gebėti 

atlikti pažingsniui.

 Atpažinti paprastus algoritmus, taikyti juos 

įvairiems uždaviniams spręsti.



XLogo

https://xlogo.inf.ethz.ch



XLogo



Dekompozicija arba uždavinio skaidymas

• Gebėjimas įžvelgti uždavinio (problemos) 

struktūrą, komponentus, skaidomumą. 

• Skaidyti sprendžiamą uždavinį į dalis 

drauge mąstant apie šių dalių sujungimą 

(dedukcija). 

• Atskirai spręsti suskaidytas uždavinio dalis. 



Šablonų arba dėsningumų atpažinimas

• Identifikuoti šablonus, rasti 

panašumus ir dėsningumus.

• Naujus uždavinius spręsti remiantis 

analogiškais išspręstais uždaviniais. 



Abstrakcija

• Mokytis įžvelgti svarbias detales reiškiniuose 

ar procesuose, atmesti perteklinę, nebūtiną 

informaciją. 

• Įžvelgti uždavinio esmę. 

• Pavaizduoti procesus schemomis ar kitokiais 

vaizdavimo būdais.



Ugdomos kompetencijos

Socialinė-emocinė ir sveikos 

gyvensenos

Kultūrinė

Pilietiškumo

Kūrybiškumo

Pažinimo, socialinė-emocinė ir sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, pilietiškumo, kultūrinė ir komunikavimo.

https://www.mokykla2030.lt/kompetenciju-ir-vaiko-raidos-aprasai/

https://www.mokykla2030.lt/kompetenciju-ir-vaiko-raidos-aprasai/


Komunikavimo kompetencija – tai asmens gebėjimai

kurti, perduoti ir suprasti žinias (faktus, požiūrius ar

asmenines nuostatas) etiškai naudojantis verbalinėmis

ir neverbalinėmis priemonėmis ir technologijomis.

Kultūrinė kompetencija – tai kultūrinis

sąmoningumas, pagrįstas žiniomis apie savo tautos,

savo šalies, Europos ir pasaulio kultūros tradicijas,

kultūrų įvairovę, dabarties kultūros reiškiniusKūrybiškumo kompetencija – gebėjimas tyrinėti,

generuoti, kurti, vertinti sau ir kitiems reikšmingas

kūrybines idėjas, produktus, problemų sprendimus.

Pažinimo kompetencija – tai motyvacija ir gebėjimai

pažinti save ir pasaulį, įgyjami įsisavinant [perimant]

žmonijos kultūrinę patirtį. Ji apima dalyko žinias ir

gebėjimus, kritinio mąstymo, problemų sprendimo,

mokėjimo mokytis gebėjimus. Mokyklinis pažinimas

reikalauja valios pastangų ir atkaklumo, o motyvacija

mokykliniam pažinimui gali būti ir vidinė, ir išorinė,

kildinama iš bendrų visuomenės poreikių.

Pilietiškumo kompetencija – tai vertybės, nuostatos,

supratimas ir praktinio veikimo gebėjimai, įgalinantys

ugdytis pilietinį tapatumą ir stiprinti pilietinę galią,

kartu su kitais kūrybiškai ir socialiai atsakingai kurti

demokratišką visuomenę, stiprinti Lietuvos

valstybingumą tarptautinėje bendrijoje.

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos

kompetencija – asmens savimonė ir savitvarda,

socialinis sąmoningumas, tarpusavio santykių kūrimo

gebėjimai, atsakingas sprendimų priėmimas ir asmens

rūpinimasis fizine ir psichine sveikata.

Ugdomų kompetencijų apibrėžtys



Europos skaitmeninio raštingumo dokumentai

Europos skaitmeninio raštingumo supratimo ir tobulinimo sistema piliečiams – DigComp
https://www.upc.smm.lt/projektai/mentep/DIGCOMP_saltiniai/Skaitmenine-kompetencija-2013-EK.pdf 

Integracija

Tarp informatikos pasiekimų sričių ir kitų ugdymo sričių dalykų.

Skaitmeninės kompetencijos sandara piliečiams su aštuoniais 

gebėjimų lygiais ir taikymo pavyzdžiais – DigComp 2.1
https://www.upc.smm.lt/tobulinimas/dokumentai/DigComp_2.1_translation_LT.pdf

Europos pedagogų skaitmeninių kompetencijų sistema –

DigCompEdu
https://www.upc.smm.lt/naujienos/dokumentai/digcompedu-lt/DigCompEdu-LT.pdf

file:///D:/_Darbai/Baltos-lankos/Skaidres/Skaitmenine-kompetencija-2013-EK.pdf
https://www.upc.smm.lt/tobulinimas/dokumentai/DigComp_2.1_translation_LT.pdf
https://www.upc.smm.lt/naujienos/dokumentai/digcompedu-lt/DigCompEdu-LT.pdf


Informatikos ugdymo tikslas

Sudaryti mokiniams sąlygas

 ugdytis informatinį mąstymą siekiant sumaniai spręsti realias gyvenimo

problemas;

 ugdytis gebėjimus kūrybiškai, atsakingai ir saugiai taikyti skaitmenines

technologijas mokantis ir kitoje asmeninėje veikloje;

 nuolatos tobulinti skaitmeninę kompetenciją, būtiną visaverčiam, sėkmingam

gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.



Uždaviniai (pradinio ugdymo)

Siekdami informatikos ugdymo tikslo, mokiniai turėtų:

 pasitikėti savo jėgomis, geranoriškai bendradarbiauti, spręsti problemas, kūrybingai

naudoti skaitmenines technologijas mokantis ir asmeninėje veikloje;

 išsiugdyti informatinį mąstymą, gebėti taikyti programavimo žinias praktikoje;

 gebėti veiksmingai bendrauti ir saugiai naudoti skaitmenines komunikavimo

priemones;

 tobulinti savo skaitmeninius gebėjimus, vertinti informatiką kaip svarbią, įdomia ir

naudingą mokymosi sritį.



Dalykas
Klasė

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5-10

Informatika INT INT INT INT 1 1 1 + INT 1 1 5

INT – integruotas privalomas ugdymas

1 – privalomas ugdymas, 1 savaitinė pamoka

Informatikos ugdymo struktūra



Informatikos pasiekimų sritys

A. Skaitmeninio turinio kūrimas

B. Algoritmai ir programavimas

C. Duomenų tyryba ir informacija

D. Technologinių problemų sprendimas

E. Virtualioji komunikacija ir 
bendradarbiavimas

F. Saugus elgesys



Pasiekimų sritys

Pasiekimų sritis 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 Vidurkis

A. Skaitmeninio turinio kūrimas 20% 20% 15% 20% 15% 18%

B. Algoritmai ir programavimas 40% 40% 40% 40% 40% 40%

C. Duomenų tyryba ir informacija 20% 20% 15% 20% 15% 18%

D. Technologinių problemų sprendimas 5% 5% 10% 8% 10% 8%

E. Virtualus komunikavimas ir bendradarbiavimas 5% 5% 10% 6% 10% 7%

F. Saugus elgesys 10% 10% 10% 6% 10% 9%

100% 100% 100% 100% 100% 100%



Informatikos pasiekimų sritys ir pasiekimai

B. Algoritmai ir 

programavimas

C. Duomenų tyryba ir 

informacija

A. Skaitmeninio turinio 

kūrimas

B1. Įžvelgia algoritmų, programų naudą, atpažįsta ir vartoja pagrindines sąvokas.

B2. Naudojasi algoritmavimo, programavimo kalbos konstrukcijomis, 

programavimo aplinkomis.

B3. Kuria ir vykdo algoritmus, programas.

B4. Testuoja, derina, tobulina programas.

A1. Naudoja skaitmeninį turinį mokymuisi, atpažįsta ir vartoja tinkamas sąvokas.

A2. Kuria skaitmeninį turinį, naudoja įvairias priemones.

A3. Tobulina skaitmeninį turinį, vertina ir įsivertina.

C1. Nagrinėja duomenų, informacijos pavyzdžius, išmano ir vartoja šių sričių

sąvokas.

C2. Tyrinėja duomenis ir atlieka veiksmus su jais.

C3. Vertina duomenų ir informacijos patikimumą, privatumą.



E. Virtualioji 

komunikacija ir 

bendradarbiavimas

F. Saugus elgesys

D. Technologinių 

problemų sprendimas

E1. Komunikuoja skaitmeninėmis technologijomis ir bendradarbiauja virtualiosiose 

erdvėse, laikosi etikos principų.

E2. Įsivertina gebėjimus virtualiai bendrauti ir bendradarbiauti.

D1. Paaiškina skaitmeninių įrenginių veikimą, vartoja tikslias sąvokas.

D2. Parenka ir derina įvairias skaitmenines technologijas.

D3. Įsivertina ir ugdosi technologinius gebėjimus.

F1. Saugo sveikatą.

F2. Saugo aplinką.

F3. Saugiai elgiasi virtualioje erdvėje.

Informatikos pasiekimų sritys ir pasiekimai



Pasiekimų sritis Pasiekimai

A. Skaitmeninio turinio 

kūrimas

A1. Naudoja skaitmeninį turinį mokymuisi, atpažįsta ir vartoja tinkamas sąvokas.

A2. Kuria skaitmeninį turinį, naudoja įvairias priemones.

A3. Tobulina skaitmeninį turinį, vertina ir įsivertina.

B. Algoritmai ir 

programavimas

B1. Įžvelgia algoritmų, programų naudą, atpažįsta ir vartoja pagrindines sąvokas.

B2. Naudojasi algoritmavimo, programavimo kalbos konstrukcijomis, programavimo aplinkomis.

B3. Kuria ir vykdo algoritmus, programas.

B4. Testuoja, derina, tobulina programas.

C. Duomenų tyryba ir 

informacija

C1. Įžvelgia duomenų ryšį su algoritmais, išmano ir vartoja šių sričių sąvokas.

C2. Tyrinėja duomenis ir atlieka veiksmus su jais.

C3. Vertina duomenų ir informacijos patikimumą, privatumą.

D. Technologinių problemų 

sprendimas

D1. Paaiškina skaitmeninių įrenginių veikimą, vartoja tikslias sąvokas.

D2. Parenka ir derina įvairias skaitmenines technologijas.

D3. Įsivertina ir ugdosi technologinius gebėjimus.

E. Virtualioji komunikacija 

ir bendradarbiavimas

E1. Komunikuoja skaitmeninėmis technologijomis ir bendradarbiauja virtualiosiose erdvėse, laikosi etikos principų.

E2. Įsivertina gebėjimus virtualiai komunikuoti ir bendradarbiauti.

F. Saugus elgesys

F1. Saugo sveikatą.

F2. Saugo aplinką.

F3. Saugiai elgiasi virtualiojoje erdvėje.

Pradinio ir pagrindinio ugdymo informatikos pasiekimai



A. Skaitmeninio turinio kūrimas

B. Algoritmai ir programavimas

C. Duomenų tyryba ir informacija

D. Technologinių problemų sprendimas

E. Virtualioji komunikacija ir bendradarbiavimas 

F. Saugus elgesys

Informatikos bendroji programa ir DigComp 2.1

Kompetencijų sritys

(1 matmuo)
Kompetencijų sritys (2 matmuo)

1. Informacijos ir 

duomenų raštingumas

1.1. Naršymas, informacijos ir skaitmeninio turinio paieška, duomenų 

filtravimas.

1.2. Duomenų vertinimas, informacija ir skaitmeninis turinys.

1.3. Duomenų, informacijos ir skaitmeninio turinio valdymas.
2. Bendravimas ir 

bendradarbiavimas

2.1. Bendravimas naudojantis skaitmeninėmis technologijomis 

(sąveika).

2.2. Dalijimasis naudojantis skaitmeninėmis technologijomis.

2.3. Įsitraukimas į pilietiškumą naudojantis skaitmeninėmis 

technologijomis.

2.4. Bendradarbiavimas naudojantis skaitmeninėmis technologijomis.

2.5. Tinklo etiketas (netiquette).

2.6. Skaitmeninio identiteto valdymas.
3. Skaitmeninio turinio 

kūrimas

3.1. Skaitmeninio turinio tobulinimas.

3.2. Skaitmeninio turinio integravimas ir pertvarkymas.

3.3. Autorių teisės ir licencijos.

3.4. Programavimas.
4. Saugumas 4.1. Įrenginių apsauga.

4.2. Privatumo ir asmens duomenų apsauga.

4.3. Sveikatos ir gerovės apsauga.

4.4. Aplinkos sauga.
5. Problemų sprendimas 5.1. Techninių problemų sprendimas.

5.2. Poreikių ir technologinių sprendimų nustatymas.

5.3. Kūrybiškas naudojimasis skaitmeninėmis technologijomis.

5.4. Skaitmeninės kompetencijos spragų nustatymas.

DigComp 2.1 (2017 m.) https://www.upc.smm.lt/tobulinimas/dokumentai/DigComp_2.1_translation_LT.pdf

https://www.upc.smm.lt/tobulinimas/dokumentai/DigComp_2.1_translation_LT.pdf


Informatika pradiniame ugdyme

A. Skaitmeninio turinio kūrimas
1-2 klasės 3-4 klasės

A1. Atpažįsta įvairių rūšių skaitmeninį turinį: tekstą, garsą, vaizdą. A1. Ieško ir pritaiko skaitmeninį turinį dalykų mokymuisi, tinkamai vartoja sąvokas.

A2. Kuria įvairų skaitmeninį turinį: piešia, rašo, fotografuoja, filmuoja. A2. Pasirenka priemones ir kuria skaitmeninį turinį.

A3. Aptaria parengtą ar naudojamą skaitmeninį turinį. A3. Tobulina sukurtą skaitmeninį turinį, siekia išbaigto rezultato.

1-2 klasės 3-4 klasės

Matematika B. Matematinis komunikavimas

B3.3 [...] Konsultuodamasis kuria ir pristato matematinį pranešimą, 

naudodamas pasiūlytas fizines ir skaitmenines priemones, formas.

B. Matematinis komunikavimas

B3.3 [...] Konsultuodamasis kuria ir pristato matematinį pranešimą, 

naudodamas pasiūlytas fizines ir skaitmenines priemones, formas.

C. Problemų sprendimas

C2.3 [...] Įgyvendindamas planą derina įvairių temų/sričių žinias, 

taiko pasiūlytus metodus, priemones, įskaitant ir skaitmenines.

C. Problemų sprendimas

C2.3 [...] Įgyvendindamas planą derina įvairių temų/sričių žinias, 

atsirenka ir taiko dažnai naudojamus, įprastus arba pasiūlytus 

metodus, priemones, įskaitant ir skaitmenines.

Užsienio 

kalba 

(pirmoji)

Raiška / Produkavimas. Audiovizualinio teksto kūrimas

Sukuria  3–5 skaidrių pateiktis apie savo aplinką su 1–2 sakinių 

užrašais ekrane.

Sukuria trumpą filmuką / reportažą / vaizdo ir garso įrašą apie savo 

aplinką, pažįstamus žmones.

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra

Literatūros ir kultūros pažinimo pradmenys.

Skaitant įvairius spausdintus ir skaitmeninius negrožinius tekstus 

[...] pratinamasi rasti reikiamą informaciją šio amžiaus vaikams 

skirtuose žodynuose, enciklopedijose, internete ir kitur.

Literatūros ir kultūros pažinimo pradmenys.

Aptariami pasirinkti vaikams skirtos periodikos leidiniai (pvz., 

spausdinti ir internetiniai žurnalai), televizijos ir radijo laidos, filmai, 

vaikų literatūros ekranizacijos, spektakliai, interneto svetainės [...]

Teksto kūrimas. Informacinio teksto (žinutės, kvietimo, skelbimo), 

laiško rašymas.



B. Algoritmai ir programavimas
1-2 klasės 3-4 klasės

B1. Įvardija, kaip kas daroma, nusako žingsniais ar komandomis. B1. Pateikia ir apibūdina algoritmų, programų pavyzdžius iš aplinkos.

B2. Atpažįsta ir vykdo komandų sekas, pasirinkimo komandą, logines 

operacijas: NE, IR, ARBA.
B2. Naudoja ir paaiškina pasirinkimo ir kartojimo komandas.

B3. Naudojasi žaidybinėmis programavimo priemonėmis komandų sekoms 

sudaryti ir vykdyti.
B3. Sprendžia uždavinį, sudaro ar pritaiko algoritmą, skaido į mažesnes dalis.

– B4. Tikrina, ar algoritmas, programa pateikia numatytus rezultatus.

B4. Atpažįsta nurodytas klaidas komandų sekose ir jas taiso. B4. Ieško, aptinka ir taiso klaidas komandų sekose, algoritmuose.

1-2 klasės 3-4 klasės

Matematika A. Gilus supratimas ir argumentavimas 

A3.3 [...] Skiria teisingą teiginį nuo klaidingo, konsultuodamasis 

suformuluoja paprasčiausiam teiginiui priešingą teiginį.

2. MODELIAI IR SĄRYŠIAI. 2.1. Dėsningumai. 2.1.2. Algoritmai 

ir programavimas. 
Nagrinėjami piešiniais, žodžiais, simboliais pateikti algoritmai, mokomasi 

juos atlikti. Aptariama komandos sąvoka, aiškinamasi, ką reiškia 

nuoseklus komandų atlikimas, mokomasi schema, piešiniu pavaizduoti 

nuosekliai atliekamų komandų seką. Įvairiuose kontekstuose mokomasi 

suprasti ir teisingai vartoti jungtukus ne, arba, ir. Supažindinama su viena 

ar keliomis žaidybinėmis programavimo priemonėmis [...] ir mokomasi 

jomis kurti nesudėtingas programas. 

A. Gilus supratimas ir argumentavimas 

A3.3 [...] Skiria paprasčiausio teiginio sąlygą ir išvadą. 

Konsultuodamasis suformuluoja paprasčiausiam teiginiui atvirkštinį 

teiginį, kurio teisingumą/klaidingumą patikrina pavyzdžiais.

2. MODELIAI IR SĄRYŠIAI. 2.1. Dėsningumai. 2.1.2. Algoritmai 

ir programavimas.
Pasitelkus konkrečius pavyzdžius paaiškinama pasirinkimo komanda jei–

tai–kitaip. Mokomasi įvykdyti nurodytų komandų seką, kurioje yra ir ši 

pasirinkimo komanda. Aptariamos algoritmo ir programos sąvokos. [...] 

Mokomasi uždavinio sprendimo algoritmą užrašyti sutartiniais ženklais, 

pavaizduoti schemomis (pvz., iš turimų fizinių objektų sudėlioti ar 

nupiešti tam tikrą geometrinę figūrą; [...] )

Fizinis 

ugdymas

C. Žaidimų ir sporto šakų pažinimas

C1. Mokytojo padedamas žaidžia nesudėtingus judriuosius, 

didaktinius, etnografinius, imitacinius ir intelektinius žaidimus. 

C. Žaidimų ir sporto šakų pažinimas

C1. Mokytojo padedamas žaidžia judriuosius, didaktinius, 

etnografinius, imitacinius ir intelektinius žaidimus pagal taisykles.
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C. Duomenų tyryba ir informacija
1-2 klasės 3-4 klasės

C1. Pateikia duomenų pavyzdžių.
C1. Pateikia duomenų pavyzdžių ir aptaria skaitmeninių technologijų taikymą 

duomenis verčiant informacija.

– C1. Nagrinėja duomenų vaizdavimo kompiuteriuose pavyzdžius.

C2. Renka, grupuoja, rūšiuoja, tyrinėja duomenis.
C2. Pastebi ir tyrinėja dėsningumus duomenyse, nustato pasikartojimus, 

trūkstamus duomenis.

C2. Paaiškina piešiniais ar diagramomis pavaizduotus duomenis. C2. Vaizduoja duomenis piešiniais, diagramomis, schemomis.

C3. Vertina duomenų ir informacijos patikimumą pagal pateiktus kriterijus.
C3. Susipažįsta su duomenų ir informacijos saugumu, nagrinėja šifravimo 

pavyzdžius.

1-2 klasės 3-4 klasės

Matematika A. Gilus supratimas ir argumentavimas 

A2.3 Tyrinėja konkrečius atvejus, konsultuodamasis nustato ir 

apibūdina dėsningumą. Konstruoja elementų sekas pagal nurodytą 

paprastą taisyklę.

2. MODELIAI IR SĄRYŠIAI . 2.1. Dėsningumai. 2.1.1. Sekos.

4. DUOMENYS IR TIKIMYBĖS. 4.1. Duomenys. 4.1.1. Duomenų 

rinkimas, tvarkymas ir pateikimas. 4.1.2. Išvadų darymas.

A. Gilus supratimas ir argumentavimas 

A2.3 Tyrinėja konkrečius atvejus, konsultuodamasis nustato ir 

apibūdina dėsningumą. Konstruoja elementų sekas pagal nurodytą 

nesudėtingą taisyklę.

2. MODELIAI IR SĄRYŠIAI . 2.1. Dėsningumai. 2.1.1. Sekos.

4. DUOMENYS IR TIKIMYBĖS. 4.1. Duomenys. 4.1.1. Duomenų 

rinkimas, tvarkymas ir pateikimas. 4.1.2. Išvadų darymas.

Pasaulio 

pažinimas

B. Gamtamokslinis komunikavimas

B4. [...] Informaciją pateikia keliais sakiniais, piešiniais, 

paprasčiausiomis diagramomis ir lentelėmis, skaitmenines 

technologijas naudoja konsultuodamasis su mokytoju.

B. Gamtamokslinis komunikavimas

B4. [...] Informaciją pateikia tekstais ir piešiniais, paprastomis 

diagramomis ir lentelėmis, naudoja skaitmenines technologijas.

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra

A. Kalbėjimas, klausymas ir sąveika

A.1.3. Išgirstą informaciją sieja su sava patirtimi, vertina pagal 

nurodytus kriterijus. 

A. Kalbėjimas, klausymas ir sąveika

A.1.3. Išgirstą informaciją sieja su sava patirtimi ir kontekstu, 

vertina pagal susitartus kriterijus. 
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D. Technologinių problemų sprendimas
1-2 klasės 3-4 klasės

D1. Pateikia skaitmeninių priemonių pavyzdžių. D1. Apibūdina naudojamus skaitmeninius įrenginius, vartoja tikslias sąvokas.

–
D1. Atpažįsta skaitmeninių įrenginių sutrikimo problemas, laikosi saugaus darbo 

taisyklių.

D2. Atsakingai naudojasi programomis ir programėlėmis 

skaitmeniniuose įrenginiuose.
D2. Pasirenka atliekamai veiklai tinkamas programas ir programėles.

– D3. Ugdosi technologinius gebėjimus įvairiems dalykams mokytis.

1-2 klasės 3-4 klasės

Užsienio kalba 

(pirmoji)

Mokymosi turinys

Pažangios technologijos ir inovacijos, robotika

Įvardija žinomas technologijos priemones. 

Mokymosi turinys

Pažangios technologijos ir inovacijos, robotika

Įvardija žinomas technologijos priemones. 

Technologijos A. Problemos identifikavimas, aktualizavimas ir tikslinimas

A3. Mokytojo padedami taiko ir paaiškina problemos sprendimui 

tinkančią informaciją, apsibrėžia problemą [...]

A. Problemos identifikavimas, aktualizavimas ir tikslinimas

A3. Taiko ir mokytojo padedami paaiškina problemos sprendimui 

reikalingą informaciją, apsibrėžia ir tikslina problemą [...]

Muzika Mokymosi turinys.

Vaikai mokosi fiksuoti muzikos idėjas (piešiniu ar tinkamomis 

muzikos programėlėmis) [...] 

Dailė Mokymosi turinys.

Mokomasi tikslingai ir saugiai ieškoti informacijos apie dailę, 

dailės kūrinius internete, tinkamai fotografuoti savo kūrinius, 

pristatyti savo kūrybą vizualiai ir žodžiu.

Mokymosi turinys.

[...] Iliustracijoms naudojami vaizdai iš interneto, mokomasi 

derinti tekstą, tikrovės ir skaitmeninius vaizdus. Piešiama ir 

aplikuojama nedideli animaciniai filmukai (parašomas trumpas 

scenarijus, nupiešti piešiniai sujungiami į bendrą kūrinį – juostą ar 

knygelę, parenkama muzika).
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E. Virtualioji komunikacija ir bendradarbiavimas
1-2 klasės 3-4 klasės

E1. Bendrauja pasitelkdamas skaitmenines technologijas.
E1. Tikslingai bendrauja ir mokosi pasitelkdamas skaitmenines technologijas, 

atsakingai dalijasi skaitmeniniu turiniu.

E2. Aptaria virtualiojo mokymosi etikos taisykles. E2. Įsivertina gebėjimus mokytis virtualiai, laikytis etikos taisyklių.

1-2 klasės 3-4 klasės

Etika A. Saviugda ir savisauga. Aš-asmuo. A4. Aš ir virtualumas

Susipažįsta su virtualia erdve ir jos galimybėmis. Mokosi su 

suaugusiųjų pagalba tikslingai planuoti naudojimosi virtualia erdve 

laiką ir laikytis susitarimų.

B. Dialoginis bendravimas. Aš-Tu. B4. Virtualus Kitas

Mokosi virtualaus bendravimo etikos ir etiketo.

Mokosi kritiškai vertinti santykį su Kitu kaip virtualiu draugu.

A. Saviugda ir savisauga. Aš-asmuo. A4. Aš ir virtualumas

Mokosi suprasti kaip veikia virtuali erdvė ir moka saugiai pasinaudoti 

jos teikiamomis galimybėmis, tačiau supranta ir saikingo medijų 

naudojimo (laikantis susitarimų) svarbą, su suaugusiųjų pagalba 

planuoja laiką virtualioje erdvėje.

B. Dialoginis bendravimas. Aš-Tu. B4. Virtualus Kitas

Geba taikyti bendravimo virtualioje erdvėje taisykles, bendrauja 

mandagiai, gerbia virtualų Kitą.

Suvokia virtualiosios erdvės sudėtingumą.

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra

Kalbėjimo ir klausymosi veiklos pobūdis.

Mokomasi [...] bendraujant [...] laikytis kalbos etiketo ir 

bendradarbiavimo (komandinio darbo, pokalbio, diskusijos) 

susitarimų dirbant įvairiose aplinkose, pavyzdžiui, klasėje, muziejuje, 

parodoje, telefonu, internete.

Kalbėjimo ir klausymo paskirtis ir tikslai.

Tikslingai mokytojui padedant komunikuojama reikiamomis 

priemonėmis (pvz., telefonu, internetu).

Kalbėjimo ir klausymosi veiklos pobūdis.

[...] Mokomasi tinkamai dalyvauti mokiniams aktualiuose 

pokalbiuose klasėje ir elektroninėje aplinkoje

Užsienio 

kalba 

(pirmoji)

Rašytinė interakcija. Asmeninis ir pusiau oficialus susirašinėjimas 

(laiškas, elektroninis laiškas, žinutė, atvirukas).

Keičiasi informacija žinutėmis, parašydami asmeninę informaciją, 

naudodamiesi pagalba. 

Rašytinė interakcija. Asmeninis ir pusiau oficialus susirašinėjimas 

(laiškas, elektroninis laiškas, žinutė, atvirukas).

Keičiasi informacija tekstiniu pranešimu, atviruku, trumpomis 

žinutėmis naudodamiesi žodynu. [...]
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F. Saugus elgesys
1-2 klasės 3-4 klasės

F1. Pateikia sveikatą tausojančio darbo skaitmeninėmis technologijomis 

pavyzdžių.

F1. Aptaria ir laikosi sveikatą tausojančio darbo skaitmeninėmis technologijomis 

taisyklių.

F2. Kalba apie skaitmeninių technologijų įtaką aplinkai. F2. Pateikia skaitmeninių technologijų poveikio aplinkai pavyzdžių.

F3. Saugo asmens duomenis ir skaitmeninę tapatybę, pateikia ir aptaria 

pavyzdžius.

F3. Aptaria ir laikosi saugaus darbo virtualiojoje erdvėje taisyklų, gerbia asmens 

privatumą.

1-2 klasės 3-4 klasės

Etika A. Saviugda ir savisauga. Aš-asmuo

A3. Savisauga, sveikata, valia, ištvermė

Susipažįsta su situacijomis, kurios gali būti pavojingos ir geba 

suprasti kaip saugoti savo sveikatą. Mokosi saugoti savo sveikatą 

ir psichologinę, asmeninę erdvę. [...]

A. Saviugda ir savisauga. Aš-asmuo

A3. Savisauga, sveikata, valia, ištvermė

[...] Mokosi ugdyti sveiką kūną ir saugotis nuo išorinių pavojų, 

argumentuoja kokių situacijų reikia vengti, geba nubrėžti asmeninės 

erdvės ribas. [...]

Pasaulio 

pažinimas

F. Žmogaus ir gamtos dermės pažinimas

F1. [...] Paaiškina asmeninės higienos, fizinio aktyvumo, dienos 

režimo, sveikų produktų svarbą sveikatai. Laikosi kasdieninių 

gyvenimo įpročių, padedančių saugoti ir stiprinti sveikatą.

F2. Pateikia artimos aplinkos pavyzdžių, kokį teigiamą ir 

neigiamą poveikį žmogaus veikla daro gamtinei aplinkai.

F. Žmogaus ir gamtos dermės pažinimas

F1. [...] Paaiškina priežasties – pasekmės ryšius tarp žmogaus sveikatos 

ir sveikos gyvensenos įpročių. [...] Laikosi kasdieninių gyvenimo 

įpročių, padedančių saugoti ir stiprinti sveikatą.

F2. Pateikia pavyzdžių ir paaiškina, kaip žmogaus veikla, jo sukurti 

produktai ir technologijos veikia gamtinę aplinką. 

Fizinis 

ugdymas

A. Asmens sveikatos stiprinimas ir fizinė saviugda 

A2. Įvardija mokymosi / poilsio režimo aspektus, atpažįsta 

nerimą.

A3. Įvardija taisyklingos laikysenos ir taisyklingo kvėpavimo 

atliekant pratimus požymius. 

A. Asmens sveikatos stiprinimas ir fizinė saviugda 

A2. Paaiškina, kaip reikia rūpintis mokymosi / poilsio režimu, mokosi 

valdyti stresą pažįstamose situacijose.

A3. Parodo taisyklingos laikysenos ir taisyklingo kvėpavimo pratimus 

ir paaiškina taisyklingos ir netaisyklingos laikysenos bei kvėpavimo 

požymius. 
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Kompetencijos informatikos ugdymo programoje

Pažinimo 
kompetencija

Socialinė, emocinė ir 
sveikos gyvensenos 
kompetencija

Kūrybiškumo 
kompetencija

Pilietiškumo 
kompetencija

Kultūrinė 
kompetencija

Komunikavimo 
kompetencija

A. 

Skaitmeninio 

turinio 

kūrimas

B.

Algoritmai ir 

programavimas

C.

Duomenų 

tyryba ir 

informacija

D. 
Technologinių 

problemų 
sprendimas

E.

Virtualioji 

komunikacija ir 

bendradarbiavi-

mas

F.

Saugus elgesys



Informatikos pasiekimų raida ir turinys
Pradinis ugdymas













Paimta iš „Informatikos užduotys 1-2 kl.“, „Šviesa“, 2019





Autobusas ir keliai

Ryte autobusas išvyksta iš mokyklos, 
surenka visus vaikus ir atveža juos į 
mokyklą.

• Pažymėk kelis galimus kelius
• Išrašyk sužymėtus kelius, pavyzdžiui: M U J B A S B R I M
• Parašyk, kuris kelias tau atrodo geriausias.

Iš „Mąstau ir kuriu“, Baltos Lankos, 2019



Trys robotukai BEBRAS, KATĖ ir ŠUO suprogramuoti eiti į mokyklą.
Kuri programa kurio?

Iš „Mąstau ir kuriu“, Baltos Lankos



Plakatų mašina ir plakatai

Plakatų kūrimo mašina iš raidžių ir kitokių 
ženklų kuria plakatus.
• Linija sujunk, kuris spausdintuvas kurį 
plakatą išspausdino.

• Atsižvelgdamas į sąlygas, nupiešk plakatą, 
kurį išspausdintų trečias spausdintuvas.

Iš „Mąstau ir kuriu“, Baltos Lankos, 2019
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ALGORITMAI IR PROGRAMAVIMAS 
III – IV klasės

Pateikia ir apibūdina algoritmų, 
programų pavyzdžius iš aplinkos.

Paimta iš „Informatikos užduotys 3-4 kl.“, „Šviesa“, 2020



Naudoja ir paaiškina 
pasirinkimo ir kartojimo 
komandas. 

Paimta iš „Informatikos užduotys 3-4 kl.“, „Šviesa“, 2020



Sprendžia uždavinį, sudaro ar 
pritaiko algoritmą,
skaido į mažesnes dalis. 

Paimta iš „Informatikos užduotys 3-4 kl.“, „Šviesa“, 2020



Tikrina, ar algoritmas, programa pateikia numatytus rezultatus.

Paimta iš „Informatikos užduotys 3-4 kl.“, „Šviesa“, 2020
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Ieško, aptinka ir taiso 
klaidas komandų sekose, 
algoritmuose. 

Paimta iš „Informatikos užduotys 3-4 kl.“, „Šviesa“, 2020











https://informatika.ugdome.lt/lt/

https://informatika.ugdome.lt/lt/


Bebro užduotys su paaiškinimais

http://www.upc.smm.lt/projektai/bebras/2018







Didaktiniai patarimai, kaip mokyti vaikus informatikos

1. Mokykimės darydami.  Jei norime ko nors išmokti ar išmokyti, turime imtis daryti, bandyti, kurti. 

2. Mokykimės drauge. Pasisiūlykime daryti darbus drauge: keli mokytojai, mokytojas ir keli vaikai, mokytojas, 
vaikai ir keli tėvai, o darydami mokykimės. 

3. Nebijokime. Neįmanoma žinoti visko. Nebijotume pasakyti mokiniams, kad šio ar ano nežinote, paskatinti 
drauge ieškoti sprendimų ir drauge mokytis.

4. Klauskime vaikų. Patikėkime, vaikai daug žino. Vertinkime jų nuomonę ir išklausykime. Kiekvieną kartą 
imdamiesi ko nors, klauskime vaikų, kaip tai padaryti. Aptarkime, diskutuokime, tik po to siūlykime savo idėjas. 
Jei technologijos stringa, nebijokime prašytis vaikų pagalbos. 

5. Žaiskime. Žaidimai teikia malonumo, išlaisvina mąstymą, skatina kūrybiškumą, sutelkia bendravimui. 

6. Siekime veiklų įvairovės. Esant kompiuteriams, mobiliesiems įrenginiams, atsiranda didelė veiklų įvairovė. S. 
Papertas „Minčių audrose“ teigė, kad kompiuteris pateiks vaikui tiek įdomios veiklos, kad kiekvienas galės 
pasijusti kūrėju. Stebėkime vaikus, kuo jie domisi, ką nori daryti ir leiskime patiems planuoti veiklas. Tegul dalis 
užsiėmimų virsta bandymų laboratorijomis.

7. Jauskimės laisvi – džiaukimės gyvenimu ir mokymusi. Naujų idėjų išbandymas, netikėtų atradimų akimirkos, 
naujos žinios, dalijimas patirtimi – visa tai neša džiaugsmą. Sudarykime tam sąlygas, džiaukimės ir skatinkim 
vaikus džiaugtis tuo, ką padarė, pamatė, išmoko, pasidalino. 

V. Dagienė. Informatikos – skaitmeninio raštingumo ir informatinio mąstymo – ugdymo programa. Didaktiniai samprotavimai

Didaktiniai patarimai.pdf


• prof. Valentina Dagienė, Vilniaus Universitetas

• dr. Bronius Skūpas, Vilniaus licėjaus informacinių 

technologijų mokytojas

• dr. Eglė Jasutė, Vilnius jėzuitų gimnazijos matematikos ir

informacinių technologijų mokytoja, Vilniaus universiteto

docentė

• Liucija Jasiukevičienė, Švietimo, mokslo ir sporto

ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Ikimokyklinio

ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė

• Loreta Graželienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio

ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė

• Povilas Leonavičius, Nacionalinės švietimo agentūros

Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo

skyriaus metodininkas, grupės koordinatorius

Pradinio ir pagrindinio ugdymo informatikos 
bendrosios programos atnaujintojai

• prof. Valentina Dagienė, Vilniaus Universitetas

• dr. Bronius Skūpas, Vilniaus licėjaus informacinių 

technologijų mokytojas

• Antanas Balvočius, vidurinio ugdymo informatikos

bendrosios programos rengėjas, Nacionalinės švietimo

agentūros metodininkas

• Aidas Žandaris, Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos

prezidentas

• Loreta Graželienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio

ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė

• Povilas Leonavičius, Nacionalinės švietimo agentūros

Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo

skyriaus metodininkas, grupės koordinatorius

Vidurinio ugdymo informatikos bendrosios 
programos atnaujintojai

• Lina Tamošiūnaitė, Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos

matematikos ir informacinių technologijų mokytoja,

kompiuterių priežiūros specialistė



https://www.mokykla2030.lt/informatikos-ugdymas/

Informatikos ugdymo programos projektas

https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrojo-

ugdymo-programu-projektai

https://www.mokykla2030.lt/informatikos-ugdymas/
https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrojo-ugdymo-programu-projektai


valentina.dagiene@mif.vu.lt
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