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BENDROJO UGDYMO POKYČIŲ KRYPTYS 
 
Žinių ekonomikos forumo misija – kurti žiniomis ir kūrybingumu grįstą konkurencingą 
valstybę. Tam būtina užtikrinti, kad bendrojo ugdymo, aukštojo mokslo ir inovacijų 
sistemos tiek atskirai, tiek sąveikaujant veiktų kokybiškai. 
 
Šiuo dokumentu deklaruojame esmines bendrojo ugdymo pokyčių kryptis, kurios yra 
būtinos, siekiant sukurti modernią bendrojo ugdymo sistemą, parengiančią visavertę, 
ateičiai būtinas kompetencijas turinčią asmenybę. 
 
Šis dokumentas apibendrina ankstesnes Žinių ekonomikos forumo pozicijas bendrojo 
ugdymo klausimais. 
 
Mokytojas: 
 
 

Stiprinti mokytojų autoritetą, kurti pasitikėjimu, laisve, atsakomybe grįstą mokytojo ir 
mokyklos bendruomenės santykį sukuriant geresnes darbo ir karjeros sąlygas bei 
formuojant teigiamą profesijos įvaizdį; 
 
Keisti mokytojų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo sistemą, priderinant ją laikmečio 
poreikiams bei atsižvelgiant į pažangiausių valstybių praktikas; 
 
Mokytojų atestacija turėtų būti susieta su mokytojo darbo kokybe mokykloje, 
skatinanti nuolatinį mokytojų tobulėjimą; aukštesnis įvertinimas įpareigoja dalytis 
sukaupta patirtimi ir žiniomis su jaunais mokytojais ar praktikantais, atlikti 
sudėtingesnes veiklas. 

 
Direktorius: 
 

Į mokyklų vadovų atrankas įtraukti tėvų, mokinių ir socialinių partnerių atstovus; 
 
Atnaujinti mokyklų vadovų atestacijos sistemą, orientuojantis į realių rezultatų 
vertinimą bei susiejant ją su kitų valstybinių vertinimų duomenimis; 
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Sukurti pagalbos mokyklų vadovams mechanizmą (pvz. mentorystė, vadovų tinklas ir 
t.t.) bei kryptingai kelti jų kompetencijas. 
 

Mokykla: 
 
Įdiegti mokyklų savarankiškumo modelį, suteikiantį daugiau atsakomybės pačioms 
mokyklų bendruomenėms ir puoselėjantį mokyklų savitumą; 
 
Atnaujinti mokyklų išorinio vertinimo tvarką ir įdiegti pagalbos mokyklai teikimo 
mechanizmą; 
 
Remti mokyklų iniciatyvas, orientuotas į mokinių pažangos gerinimą. 
 

Sistema: 
 
Skatinti domėjimąsi STEAM mokslais bei diegti tyrinėjimu grįstas, projektines ir 
tarpdisciplininiu mokymusi grįstas praktikas; 
 
Įgyvendinti nacionalinę ilgalaikę kūrybingumo ugdymo programą; 
 
Užtikrinti praeito ES SF periodo lėšomis finansuotų projektų rezultatų įgyvendinimą. 
 


