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Įgyvendinti / planuojami veiksmai

• Atliktas Lietuvos mokyklų pasirengimo įgyvendinti šią programą tyrimas.

• Atrinkta ir įgalinta 90 pradinio ugdymo programą įgyvendinančių mokyklų, kurios su ekspertų
grupe ir dešimtimi nuo 2017 m. dalyvaujančių mokyklų kurs ir išbandys integruotą turinį, mokymo
veiklų scenarijus su užduotimis.

• Suburta ekspertų, mokslininkų ir praktikų grupė, kuri padės planuoti įgyvendinimo veiklas, vertins
programą įgyvendinančių mokyklų mokytojų parengtus integruoto ugdymo veiklų scenarijus ir
užduotis, rengs ugdymo gaires, metodines rekomendacijas dėl programos įgyvendinimo ir
pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, 100 mokyklų konsultuos
programos įgyvendinimo ir dermės su kitomis bendrosiomis programomis klausimais, rengs
medžiagą KT programoms, pritaikytą nuotoliniams mokymams ir pan.

• Parengtos ir įgyvendintos dvi KT programos (preliminariai po 40 akad. val.) skaitmeninei
kompetencijai tobulinti ir informatikai integruoti pradiniame ugdyme.

• Informatikos turinio kūrimui ir išbandymui 100 mokyklų užtikrinti įsigyta po komplektą
planšetinių kompiuterių ir (ar) kitų mokymo priemonių.



Planuojami veiksmai

• Mokyklų atstovai dalyvaus kasmet įsivertinimo susitikimuose, konsultacijose, dalijimosi gerąja
patirtimi renginiuose.

• Programai įgyvendinti plėtojama ir pritaikoma turima virtuali mokymosi ir bendravimo aplinka,
skirta diskutuoti, skelbti mokytojų parengtą medžiagą, rengti apklausas, konsultuotis.

• Nuo 2021 m. rugsėjo ruošiantis diegti programą visoje šalyje mokykloms kasmet bus suteikta ne
mažiau kaip po 200 konsultacijų dėl informatikos programos turinio ir jo įgyvendinimo
(kontaktinių ar nekontaktinių konsultacijų kasmet – iš viso 600; iš jų bent 200 kontaktinių
konsultacijų po 4 akad. val.).



BENDROJO UGDYMO TURINIO IR 

ORGANIZAVIMO MODELIŲ SUKŪRIMAS IR 

IŠBANDYMAS BENDRAJAME UGDYME

2.2 veikla. Pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas

https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/projektai/bendrojo-ugdymo-turinio-ir-organizavimo-modeliu-

sukurimas-ir-isbandymas

https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/projektai/bendrojo-ugdymo-turinio-ir-organizavimo-modeliu-sukurimas-ir-isbandymas

