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Patvirtintos naujos programos – svarbus žingsnis lietuvių kalbos ir literatūros mokymo kokybei gerinti 

 

         Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė patvirtino naujas Lietuvių kalbos 
pradinio ugdymo ir Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąsias programas.  
          Ministrė pažymėjo, kad šiomis programomis stiprinamas lietuvių kalbos vaidmuo ne tik mokant vaikus 
komunikuoti, bet ir ugdant juos mokyklose ir bendruomenėse kaip dorus Lietuvos piliečius. 
          Pagal naują Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąją programą nuo 2016 m. rugsėjo 
1 d. pradės mokytis 5, 7, 9 kl. (gimnazijos I kl.) mokiniai.  
          Pagal naują Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrąją programą nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. pradės 
mokytis pasirengusių mokyklų 1 ir 3 klasių mokiniai. 
           Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal naująsias programas mokysis visi 1–10 (gimnazijos I–II) klasių mokiniai. 
           Pagal naujas programas bus nuosekliau mokoma raštingumo, stiprinami skaitymo gebėjimai. 
           Pradinėse klasėse  daugiau dėmesio bus skiriama skaitymo gebėjimams ugdyti ir rašymo praktikai. 
Pirmą kartą į pradinio ugdymo programą įtrauktas privalomos literatūros sąrašas. 
          5–10 klasių lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo programoje didžiausias dėmesys skiriamas raštingumo 
įgūdžiams ir skaitymo gebėjimams.  Grįžtama prie tradicinių raštingumo ugdymo būdų ir kartu mokoma 
modernių komunikavimo formų. Mokinių kūrybiškumą ugdyti padės kūrybinis skirtingų žanrų tekstų 
rašymas. Programoje – meniškiausi lietuvių klasikos ir šiuolaikinės literatūros, užsienio literatūros kūriniai. 
Ją rengiant dalyvavo mokytojai praktikai, kalbininkai, literatai, vaikų literatūros specialistai.  

           Švietimo ir mokslo ministerija,  rengdamasi naujų lietuvių kalbos programų įvedimui, toliau     
  organizuos  kvalifikacijos tobulinimo programas pradinių klasių ir lietuvių kalbos mokytojams, parengs  
  metodinės medžiagos, ugdymo priemonių. Mokyklos tautinės mažumos kalba gaus papildomas mokymo ir  

metodines priemones.    

 

 

„Mokytojo TV“ pristatys naują 
Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrąją programą  

              
          2016 m. vasario 4 d. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Lietuvių kalbos 
gebėjimų ugdymas pradinėse klasėse“. Joje pradinio ugdymo programas vykdančių bendrojo ugdymo 
mokyklų bendruomenėms bus pristatytas nauja Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendroji programa. 
Aptarsime programos struktūros ir turinio esminius pokyčius, kalbinių gebėjimų ugdymo kryptis ir būdus, 
pristatysime programos įgyvendinimo galimybes.  

 

Kvietimas skleisti patirtį, kaip STEM dalykų pamokas praturtinate žiniasklaidos priemonėmis 
 

               Scientix projektas kviečia mokytojus dalyvauti STEM dalykų pamokų praturtinimo žiniasklaidos 
priemonėmis konkurse. Kvietimas skirtas STEM dalykų (gamtos mokslų, technologijų, informacinių 
technologijų, inžinerijos, matematikos) ir pradinių klasių mokytojams. 
            Nugalėtojai 2016 m. kovo 9 d. Briuselyje dalyvaus seminare apie medijas STEM ugdyme.   Seminaras 
–  įžanginė  konferencijos „MEDEA apdovanojimai ir medijos ir mokymasis“ , vyksiančios 2016 m. kovo 10–
11 d. Briuselyje, dalis.   
             Darbų laukiama iki 2016 m. vasario  15 d. imtinai. 

 

  Daugiau informacijos 
apie UPC veiklą 

ieškokite interneto svetainėje 
 

 

Klausimus galite pateikti el. p. 
info@upc.smm.lt  

arba UPC svetainėje 

 

Savo pastabas ir siūlymus 
Naujienlaiškiui  siųskite 

el. p. jadvyga.duksiene@upc.smm.lt 

 

http://www.upc.smm.lt/ugdymas/dokumentai/Pradinio-ugdymo-lietuviu-kalbos-programa.pdf
http://www.upc.smm.lt/ugdymas/dokumentai/Pradinio-ugdymo-lietuviu-kalbos-programa.pdf
http://www.upc.smm.lt/ugdymas/dokumentai/LIETUVIU-KALBOS-IR-LITERATUROS-PAGRINDINIO-UGDYMO-BENDROJI-PROGRAMA-2016.pdf
https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/patvirtintos-naujos-lietuviu-kalbos-programos-1-10-klasems
http://duomenys.ugdome.lt/renginys/?mktv-2016-02--2938
http://duomenys.ugdome.lt/renginys/?mktv-2016-02--2938
http://www.upc.smm.lt/naujienos/mokytojotv/lpradinis.php
http://media-and-learning.eu/workshops/media-supported-stem-education
http://media-and-learning.eu/
http://www.upc.smm.lt/projektai/scientix/naujienos/konkursas.php
http://www.upc.smm.lt/
http://www.upc.smm.lt/
http://www.upc.smm.lt/
mailto:info@upc.smm.lt
http://www.upc.smm.lt/veikime/siulykime.php
mailto:jadvyga.duksiene@upc.smm.lt

