
TĖVAMS APIE UGDYMO 
TURINIO 

ATNAUJINIMĄ (UTA)



KAS YRA PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 
BENDROJI PROGRAMA (BP)?

Priešmokyklinio ugdymo bendroji
programa (toliau – Programa) apibrėžia
priešmokyklinio ugdymo tikslą, uždavinius,
principus, ugdomas kompetencijas,
pasiekimų sritis, ugdymosi turinio gaires,
pasiekimų vertinimą ir pasiekimų lygių
požymius.

Programa siekiama atliepti 5–6 metų
vaikų interesus, puoselėti jų gerovę ir tenkinti
kiekvieno vaiko individualius, savitus poreikius
bei galimybes. Įgyvendinant Programą svarbi
vaikų žaidybinė, patyriminė veikla, atradimų
džiaugsmo ir natūralaus smalsumo apie supantį
pasaulį puoselėjimas, nes taip sudaromos
sąlygos vaikams ugdytis Programoje numatytas
kompetencijas.



BENDRŲJŲ PROGRAMŲ 
ATNAUJINIMO TIKSLAS

Atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymo
poreikius, vadovaujantis humanistinėmis, demokratinėmis
vertybėmis, užtikrinti palankias asmenybės raidos ir ugdymo
sąlygas, padėti pasirengti sėkmingai pradėti mokytis mokykloje.



PROGRAMOS TIKSLUI PASIEKTI BŪTINA ĮGYVENDINTI 
ŠIUOS UŽDAVINIUS (1):

Atpažinti kiekvieno vaiko ugdymo poreikius, kylančius iš asmenybės raidos
tarpsnio, individualių raidos ypatumų, prigimtinių gebėjimų visumos ir sociokultūrinės
aplinkos;

Į vaiką ir jo vertybių ugdymą orientuotame, integraliame ugdymo
procese tikslingai taikyti vaiko ir mokytojo sąveika grindžiamus mokymo(si)
metodus, priemones;

Organizuoti ugdymą derinant kryptingą mokytojo ir spontanišką vaiko
veiklą, taikant patirtinio mokymo(si) metodus (projektus, tyrinėjimus,
eksperimentavimą, pažintines išvykas, diskusijas ir kt.), pripažįstant žaidimą
ir kasdienį vaiko gyvenimą grupėje kaip neatsiejamą ugdymo dalį;



PROGRAMOS TIKSLUI PASIEKTI BŪTINA ĮGYVENDINTI 
ŠIUOS UŽDAVINIUS (2):

Sukurti 5–6 m. amžiaus vaikų ugdymui pritaikytą ir mokymąsi stimuliuojančią
aplinką;

Siekiant užtikrinti kiekvieno vaiko mokymosi sėkmę, sudaryti galimybę vaikams
skirtingais būdais pademonstruoti pasiekimus bei daromą pažangą ir juos sistemingai
fiksuoti, dokumentuoti, analizuoti, vertinti ir aptarti su tėvais (globėjais) ir kitais su vaiko
ugdymu susijusiais asmenimis;

Kurti ir plėtoti pasitikėjimu ir pagarba, aktyvia partneryste grindžiamą tikslingą
bendradarbiavimą su tėvais (globėjais), švietimo pagalbos specialistais, pradinio ugdymo
mokytojais ir kitais švietimo paslaugų tiekėjais.



KOMPETENCIJOMIS GRĮSTAS UGDYMO TURINYS
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PASIEKIMŲ LYGIŲ POŽYMIAI PAGAL PASIEKIMŲ SRITIS 
(PAVYZDYS – MATEMATINIS UGDYMAS) 



KUR RASTI ATNAUJINTAS BENDRĄSIAS PROGRAMAS?

https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-
programos/atnaujintos-bendrosios-programos

Priešmokyklinis ugdymas


