
Apskritojo stalo diskusija  
technologinio ugdymo 

ateities klausimais
Programos projektą rengia:

Dr. Birutė Žygaitienė

Inga Hokušienė

Marius Narvilas

Živilė Staškauskienė

Eglė Vaivadienė 

egle.vaivadiene@nsa.smm.lt

Ugdymo turinio rengimo skyriaus 

metodininkė

mailto:egle.vaivadiene@nsa.smm.lt


Pokyčių tikslas –
užtikrinti sąlygas baigiamųjų klasių 

mokiniams lanksčiau rinktis mokomuosius 
dalykus, 

susitelkti į jiems svarbiausių dalykus, 
mokytis juos nuosekliau ir giliau, skiriant 

daugiau laiko
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Turinys (pagal Bendrųjų programų turiniui taikomus kokybės kriterijus) 

1.     Vertybinis kryptingumas – mokymosi turinys skatina vertybinių nuostatų ugdymą(si).  (vertybės, DVT, santykiai tarp žmonių?

2.     Reiklumas – mokymosi turinys skatina akademinius iššūkius.  

3.     Kontekstualumas – mokymosi turinys siejamas su kontekstais; į bendrųjų programų turinį įtraukiamos ir tarpdalykinės temos, 

atitinkančios dalyko uždavinius ir specifiką. (praeiris-dabartis....

4.     Dinamiškumas – mokymosi turinyje atskleidžiama nuolatinė tikrovės ir jos pažinimo rezultatų (sampratų, teorijų, idėjų) kaita, 

plečiant ir gilinant pasaulėvaizdį bei atveriant ateities perspektyvą. (techn. pažanga ir jos taikymas, geros mokyklos k-ja, problemų 

sprendimas atsižvelgiant į situaciją, dizaino mąstymo metodas užkoduoja principinius dalykus ir cikliškumą, principų taikymą visuose 

dalyuose/naujose situacijose, dinamiškumas.)

5.     Sutelktumas – siekiant gilaus mokymo(si) ir rezultatų kokybės, užtikrinama mokymosi turinio, suteikiančio akiračio platumą ir 

geresnį suvokimą, apimtis.  

6.     Nuoseklumas – mokymosi turinio seka grindžiama ugdymo uždaviniais, atitinkamų mokslų akademine logika ir atsižvelgiant į 

mokinio jau pasiektus ugdymosi rezultatus, amžiaus tarpsnių ypatumus.  

7.    Integralumas – stiprinamas įvairių dalykų turinio tarpusavio ryšys, siekiant padėti mokiniui formuotis vientisą pasaulėvaizdį. 

8.     Dermė – ugdymo tikslai, uždaviniai, mokymosi turinys, ugdomosios veiklos ir rezultatų vertinimas suderinti tarpusavyje. 

Užtikrinama įvairių ugdymo sričių ir dalykų mokymosi turinio tarpusavio (horizontali) ir tarp skirtingų mokymosi metų / koncentrų

(vertikali) dermė. 
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Kas kinta atnaujinamose pagrindinio 
technologijų programose?

2008 2021

Technologijų programos Technologijų kryptys. 1-8 klasėse 4 privalomos

9-12 klasėse pasirenkama viena iš 5 krypčių (tekstilė, mityba, konstrukcinės 

medžiagos, elektronika, dizainas) ir/ar jos modulis

Atsakingo vartotojo ugdymas Atsakingo vartotojo, kūrėjo, problemų sprendėjo ugdymas

Veiklos sritys Pasiekimų sritys. Išskiriami jas sudarantys pasiekimai ir 4 lygių požymiai kiekvienam 

pasiekimui pasiekimų sritys išskirtos remiantis kompetencijų apibrėžtimis

17 val. Integruoto technologijų

kurso bendroji programa

8 kl. – susipažinimas su technologiniam ugdymui giminingomis 

ūkio/pramonės/profesijų šakomis.

9 klasėje – gilesnis susipažinimas su pasirinktai technologijų krypčiai giminingomis

pramonės/paslaugų šakomis, tikslingas mokymasis pasiriktoje technologijų kryptyje

ir/ar modulyje

Dalykinė ir bendrosios kompetencijos Kompetencijų ugdymas dalyku

Tarpdalykinė integracija Horizontali ir vertikali dermė. 

Stiprinamas pradinis, perimamumas pagrindiniam ugdymui
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Kas kinta atnaujinamose pagrindinio 
technologijų programose?

2008 2021

Vertinimo lygiai: 

Patenkinamas,

Pagrindinis,

Aukštesnysis

Pasiekimų lygiai siejami su mokinio pasiekimų įvertinimu pažymiais: 

slenkstinis lygis (I) – 4, 

patenkinamas lygis (II) – 5–6, 

pagrindinis lygis (III) – 7–8, 

aukštesnysis lygis (IV) – 9–10.

Viduriniame ugdyme 6 kryptys:

• Tekstilė ir apranga

• Taikomasis menas, amatai ir dizainas

• Mechanika, mechaninis remontas

• Statyba ir medžio apdirbimas

• Turizmas ir mityba

• Verslas, vadyba, mažmeninė

prekyba

Viduriniame ugdyme 2 programos:

• Inžinerinės technologijos

• Taikomosios technologijos
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Technologinis ugdymas 

– sudedamoji holistinio, integrali STEAM ugdymo dalis, ugdanti 

mokinių technologinį raštingumą, kūrybinį ir kritinį bei lateralinį

mąstymą, gebėjimą suprasti, naudoti ir įvertinti nuolatinę technologijų 

plėtrą kūrybiniame - gamybiniame procese, formuojant pozityvią 

nuostatą į technologijų virsmą praeities-dabarties-ateities kontekste.

Siekiama ugdyti kūrybingą, iniciatyvią, smalsią, kūrybiškai ir kritiškai, 

lateraliai mąstančią, technologiškai raštingą, kultūringą, 

komunikuojančią ir socialiai atsakingą asmenybę.
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Technologinio ugdymo paskirtis
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• dalyke plėtoti kompetencijas – būtinas kiekvienam žmogui nuolat kintančioje 

sociokultūrinėje ir socioekonominėje aplinkoje. 

• Taikant aktyvaus mokymo ir mokymosi metodus, modernias darbo, informacijos 

valdymo, medžiagų pažinimo ir apdorojimo technologijas kūrybinėje veikloje, 

atsižvelgiant į mokinių poreikius ir gebėjimus, sudaryti sąlygas visiems 

mokiniams (neskirstant jų pagal lytį) įgyti gyvenimui būtinų praktinių, problemų 

sprendimo įgūdžių ir gebėjimų, mokytis įvairių technologijų,  atrasti dominančią 

technologijų sritį ir vadovaujantis dizaino principais kurti. 
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Technologinio ugdymo tikslas 

– sudaryti prielaidas mokiniams išsiugdyti technologinio raštingumo, 
antreprenerystės pagrindus, puoselėti vertybines (savęs ugdymą, 
savigarbą ir pagarbą kitiems bei jų technologinei-kūrybinei veiklai, 
pasitikėjimą savimi, kūrybiškumą, motyvaciją, atsakomybę, 
imlumą naujovėms, atkaklumą siekiant tikslo, sveiką gyvenseną) 
nuostatas, naudojantis tradicinėmis ir pažangiomis technologijomis kurti 
ir patirti kūrybinį procesą, būti atsakingais kūrėjais ir vartotojais.

Kiekvienoje klasėje įgytos nuostatos, žinios ir gebėjimai taip pat yra 
pagrindas technologijų mokymuisi aukštesnėse klasėse.
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STEAM technologinio ugdymo kontekste 

STEAM technologinio ugdymo kontekste suprantamas kaip praktinis gamtos 
mokslų, matematikos, ekonomikos, meno/dizaino žinių ir dėsnių, inžinerinių 
sprendimų taikymas, eksperimentavimas ir modeliavimas kūrybinėje praktinėje 
veikloje atliekant technologinius procesus reikalingus norimam rezultatui pasiekti. 

Šiam ugdymui pasitelkiami dizaino procesu grįsto mąstymo metodai ir principai, 
mokantys atpažinti, suvokti problemas, kurti į problemų sprendimą orientuotas 
idėjas, jas sisteminti, išgryninti bei įgyvendinti, testuoti ir pristatyti. 

Dizaino procesu grįstas mąstymas (angl. Design Thinking) – kūrybinio problemų 
sprendimo metodika, kuri apima: problemos atpažinimą ir įvertinimą, tyrimą, idėjų 
generavimą ir atranką, prototipų kūrimą, prototipų bandymą, realizavimą arba 
pristatymą.
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Technologinis raštingumas

suvokiamas kaip gebėjimas: 

• atpažinti, įvertinti, naudoti, valdyti tradicines ir pažangias 

technologijas, 

• siekti ir įgyti naujų technologinių žinių ir jas taikyti kūrybiniame–

gamybiniame (praktiniame) procese kasdienio gyvenimo aplinkoje,

• spręsti technologines problemas ir atkakliai siekti kokybiško rezultato.
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Technologijų pasiekimų sritys
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Kompetencijos technologijų
programoje

Pažinimo 
kompetencija

Socialinė, emocinė 
ir sveikos 
gyvensenos 
kompetencija

Kūrybiškumo 
kompetencija

Pilietiškumo 
kompetencija

Kultūrinė 
kompetencija

Komunikavimo 
kompetencija

Skaitmeninė 
kompetencija
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Mokinių pasiekimų raidos požymiai

Savarankiškumas: gebėjimo atlikti užduotis savarankiškai lygis 
(padedant mokytojui, vadovaujantis pateiktais kriterijais, savarankiškai).

Kontekstai: kasdienėse situacijose, pažįstamose situacijose, 
nepažįstamose situacijose, naujuose socialiniuose ir akademiniuose 
kontekstuose.

Sudėtingumas: turinio (mokymosi medžiagos) ir / ar  užduočių.
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Mokinių pasiekimų lygiai 
Pasiekimų sritys I lygis II lygis III lygis IV lygis

A. Problemos identifikavimas, aktualizavimas ir tikslinimas 1-2 klasė

A1. Stebėdamas aplinką ir 

procesus joje identifikuoja 

problemą, jos sprendimo 

poreikį, tikslingai naudoja 

sąvokas.

Mokytojo padedami tyrinėja 

aplinką, objektus joje, kelia 

klausimus padedančius 

identifikuoti problemą.

Mokytojo padedami  tyrinėja aplinką, 

objektus ir procesus joje, kelia 

klausimus, padedančius išsiaiškinti 

problemą, ją identifikuoja, įvardina jos 

sprendimo poreikį. Žino sąvokas.

Tyrinėja aplinką, objektus ir 

procesus joje, kelia klausimus, 

padedančius išsiaiškinti problemą, 

ją identifikuoja, įvardina jos 

sprendimo poreikį. Žino sąvokas.

Tyrinėja aplinką ir procesus joje, 

kelia klausimus, padedančius 

išsiaiškinti problemą, identifikuoja 

problemą ir jos sprendimo poreikį. 

Naudoja sąvokas. 

A. Problemos identifikavimas, aktualizavimas ir tikslinimas. 3-4 klasės

A1. Stebėdamas aplinką ir 

procesus joje identifikuoja 

problemą, jos sprendimo 

poreikį, tikslingai naudoja 

sąvokas.

Mokytojo padedami  tyrinėja 

aplinką, objektus ir procesus joje, 

kelia klausimus, padedančius 

išsiaiškinti problemą, ją 

identifikuoja, įvardina jos 

sprendimo poreikį. Žino sąvokas.

Tyrinėja aplinką, objektus ir procesus 

joje, kelia klausimus, padedančius 

išsiaiškinti problemą, ją identifikuoja, 

įvardina jos sprendimo poreikį. Žino 

sąvokas.

Tyrinėja aplinką ir procesus joje, 

kelia klausimus, padedančius 

išsiaiškinti problemą, identifikuoja 

problemą ir jos sprendimo poreikį. 

Naudoja sąvokas. 

Tyrinėja aplinką ir procesus joje, 

formuluoja  tikslinius klausimus, 

identifikuoja problemą ir jos 

sprendimo poreikį. Tinkamai 

naudoja sąvokas.

A. Problemos identifikavimas, aktualizavimas ir tikslinimas. 5-6 klasės

A1. Stebėdamas aplinką 

ir procesus joje 

identifikuoja problemą, 

jos sprendimo poreikį, 

tikslingai naudoja 

sąvokas.

Tyrinėja aplinką, objektus ir 

procesus joje, kelia klausimus, 

padedančius išsiaiškinti 

problemą, ją identifikuoja, 

įvardina jos sprendimo poreikį. 

Žino sąvokas.

Tyrinėja aplinką ir procesus joje, kelia 

klausimus, padedančius išsiaiškinti 

problemą, identifikuoja problemą ir jos 

sprendimo poreikį. Naudoja sąvokas. 

Tyrinėja aplinką ir procesus joje, 

formuluoja  tikslinius klausimus, 

identifikuoja problemą ir jos 

sprendimo poreikį. Tinkamai 

naudoja sąvokas.

Tyrinėja, analizuoja aplinką ir 

procesus joje, formuluoja 

tikslinius klausimus, identifikuoja 

problemą, jos sprendimo poreikį, 

naudą ir/ar poveikį asmeniui / 

bendruomenei. Tikslingai naudoja 

sąvokas skirtinguose kontekstuose.
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Ar tikslinga keisti 
technologijų pavadinimą 
pagrindiniame ugdyme? 
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Ar tikslinga keisti technologijų pavadinimą? 

• Technologijos – gamybos procesų atlikimo būdų ir priemonių visuma.

• Technologijos – apibūdina išteklių (gamtinių, intelektinių, finansinių, žmogiškųjų, 

erdvinių, laikinių ir pan.) praktinį taikymą, sukuriant materialų ar virtualų objektą.

• Technologijos – žmogaus sukurtų bet kokios tikslingos veiklos produktų ir 

procesų visuma.

• Technologijos – produktyviųjų žinių visuma, kuria remiantis galima tikslinga 

praktinė veikla, transformuojanti išteklius į reikiamus procesus, produktus ar 

paslaugas. 

• Terminas „technologija“ kilo iš graikų kalbos žodžio τεχνολογία – τέχνη „menas, 

amatas“ + λογία „sąvoka, mokslas“.
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Ar tikslinga keisti technologijų pavadinimą? 

• Kūrybinės technologijos – šiuolaikiniai būdai ir metodai, kaip padidinti kūrybiškumą ir 

galimybes. Terminas orientuotas į dalyke labiausiai plėtojamą kūrybiškumo ir kultūrines 

kompetencijas.

• Taikomosios technologijos – gebėjimų praktinis taikymas kasdieninėje ir kūrybinėje 

veikloje.

• Technologijos ir dizainas – nurodo dalyko dualumą.

Naudoti drauge, kaip vieną darinį, patikslinantį vykstantį ugdymo metu procesą ir rezultatą 

– nėra tikslinga, nes pats technologinis ugdymas konstruojamas pasitelkiant dizaino procesu 

grįsto mąstymo metodus ir principus, mokančius atpažinti, suvokti problemas, kurti į 

problemų sprendimą orientuotas idėjas, jas sisteminti, išgryninti bei įgyvendinti, testuoti ir 

pristatyti. 
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Vidurinis ugdymas



Mokymosi turinys pateikiamas kiekvieniems metams tęsiant 
pagrindinio ugdymo turinį

Vidurinio ugdymo dalykų grupės, 

dalykai

Pamokų skaičius 

turiniui įgyvendinti

III klasė

(36 savaitės)

IV klasė

(34 savaitės)

Privalomi dalykai

Dorinis ugdymas 70

Lietuvių kalba ir literatūra 280 arba 420 144 (4) arba 

216 (6)

136 (4) arba 

204 (6)

Matematika 280 arba 420 144 (4) arba 

216 (6)

136 (4) arba 

204 (6)

Fizinis ugdymas 210 108 (3) 102 (3)

Meninis ugdymas 140

Dailė 72 (2) 68 (2)

Muzika 72 (2) 68 (2)

Šokis 72 (2) 68 (2)

Teatras 72 (2) 68 (2)

Medijų menas 72 (2) 68 (2)

Taikomosios technologijos 72 (2) 68 (2)

Brandos darbas



Privalomai pasirenkamieji dalykai
(bent vienas iš kiekvienos dalykų grupės)

Vidurinio ugdymo dalykų grupės, 

dalykai

Pamokų skaičius turiniui 

įgyvendinti

III klasė

(36 savaitės)

IV klasė

(34 savaitės)

Kalbos 210

Užsienio kalba (anglų) 108 (3) 102 (3)

Užsienio kalba (prancūzų) 108 (3) 102 (3)

Užsienio kalba (rusų) 108 (3) 102 (3)

Užsienio kalba (vokiečių) 108 (3) 102 (3)

Užsienio kalba (kita kalba) 108 (3) 102 (3)

STEM ugdymas 210

Biologija 108 (3) 102 (3)

Chemija 108 (3) 102 (3)

Fizika 108 (3) 102 (3)

Informatika 108 (3) 102 (3)

Inžinerinės technologijos 108 (3) 102 (3)

Visuomeninis ugdymas 210

Istorija 108 (3) 102 (3)

Geografija 108 (3) 102 (3)

Ekonomika ir verslumas 108 (3) 102 (3)

Filosofija 108 (3) 102 (3)



Technologijos viduriniame ugdyme
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Technologinis 
ugdymas

Inžinerinės 
technologijos

Konstrukcinės 
medžiagos

Elektronika

Taikomosios 
technologijos

Mityba Tekstilė
Dizainas ir 

amatai

Privalomai pasirenkamieji dalykai Privalomi dalykai



Dalyko BP struktūros detalizavimas
Dalyko struktūra Detalizavimas

Dalyko paskirtis Jei reikia, papildoma/patikslinama dalyko paskirtis.

Dalyko tikslai ir

uždaviniai

Formuluojami uždaviniai tikslams pasiekti viduriniame ugdyme. Juose

įtrauktas ir mokinių savybių bei vertybių ugdymas.

Kompetencijų

ugdymas dalyku

Kompetencijų raiška dalyku, parengiamas Kompetencijų ir mokymosi

turinio plano žemėlapis.

Pasiekimų sritys Tęsiamos pagrindiniame ugdyme išskirtos pasiekimų sritys.

Pasiekimų raida 11 ir 12 klasių koncentro pasiekimai

Mokymosi turinys 

(metams / koncentrui)

Mokymosi turinys pateikiamas kiekvieniems metams tęsiant pagrindinio

ugdymo turinį.

Pasiekimų vertinimas Aptariami vertinimo ypatumai vidurinio ugdymo pakopoje.

Pasiekimų lygių 

požymiai 

Rengiant keturių pasiekimų lygių aprašus, remiamasi egzaminų rezultatų 

duomenimis, projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-02-0001 parengtomis 

rubrikomis ir kitais duomenimis.



Technologinio ugdymo paskirtis 11-12 klasėje

• Dalyke plėtoti kompetencijas – būtinas kiekvienam žmogui nuolat kintančioje sociokultūrinėje ir 

socioekonominėje aplinkoje. 

• Taikant aktyvaus mokymo ir mokymosi metodus, modernias darbo, informacijos valdymo, 

medžiagų pažinimo ir apdorojimo technologijas kūrybinėje veikloje, atsižvelgiant į mokinių 

poreikius ir gebėjimus, sudaryti sąlygas visiems mokiniams pasirinktoje   technologijų srityje įgyti 

problemų sprendimo įgūdžių ir vadovaujantis dizaino principais kurti. 

• Žemesnėse klasėse įgytos žinios, gebėjimai ir nuostatos taip pat yra pagrindas technologijų 

mokymuisi 11-12 klasėje.

• Viduriniame ugdyme technologijų dalykas plėtojamas inžinerinių technologijų ir taikomųjų 

technologijų kryptimis, tęsiančiomis pagrindinės mokyklos technologinio ugdymo kryptis: mitybą, 

tekstilę, konstrukcines medžiagas, elektroniką ir dizainą.
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Technologinio ugdymo tikslas 11-12 klasėje

– sudaryti prielaidas mokiniams plėtoti technologinio raštingumo, 
antreprenerystės, pagrindus, puoselėti vertybines (savęs ugdymą, 
savigarbą ir pagarbą  kitiems bei jų technologinei-kūrybinei veiklai, 
pasitikėjimą savimi, kūrybiškumą, motyvaciją, atsakomybę, imlumą 
naujovėms, atkaklumą siekiant tikslo, sveiką gyvenseną) nuostatas, 
naudojantis tradicinėmis ir pažangiomis technologijomis savarankiškai 
kurti asmeninius interesus ir gebėjimus atitinkančioje srityje, kurti 
asmeniškai ir socialiai prasmingus darbus, idėjas, produktus. 
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Technologinio ugdymo uždaviniai 11-12 klasėje
Siekdami technologinio ugdymo tikslo, mokiniai:

• puoselėdami vertybines nuostatas ir bendruosius gebėjimus, supranta sparčią 
technologijų kaitą, jų taikymo integralumą ir įtaką žmogaus sociokultūrinei ir 
socioekonominei aplinkai;

• bendraudami ir bendradarbiaudami, tikslingai tiria, nustato, planuoja visuomenės 
poreikius, identifikuoja problemas skirtinguose socialiniuose, kultūriniuose ir 
kituose kontekstuose, paaiškina jų sprendimo principus, išreiškia socialiai atsakingą 
nuomonę išteklių naudojimo ir ekologinio tvarumo klausimais;

• siekdami plėsti žinias apie technologijas, jas kūrybingai taiko praktiškai, naudojasi 
įvairiais informaciniais šaltiniais, randa informacijos apie istorines, kultūrines tautos 
amatų ir verslo tradicijas, sociokultūrinę ir socioekonominę aplinką, šiuolaikinių 
technologijų, medžiagų/komponentų/priemonių naudojimo galimybes, vartotojams 
teikiamas paslaugas, rinką;
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Technologinio ugdymo uždaviniai 11-12 klasėje

• naudodamiesi technologinio ugdymo žiniomis ir gebėjimais bei siekdami idėjų ir jų 

įgyvendinimo dermės, tikslingai pasirenka ir kūrybiškai naudoja kompleksines raiškos 

priemones ir formas, kuria, vysto, siūlo asmens, šeimos, bendruomenės gerovei ir problemų 

sprendimui skirtus projektus ar produktus;

• planuodami ir įgyvendindami kūrybinę-praktinę veiklą kūrybiškai, funkcionaliai, 

estetiškai, ekonomiškai projektuoja, tikslingai parenka aplinkoje esančias 

medžiagas/komponentus/priemones/sistemas, saugiai, technologiškai, kokybiškai gamina, 

kuria asmeniškai ir socialiai prasmingus darbus, idėjas, produktus;

• naudojasi pažangiomis technologijomis kaip atsakingas vartotojas ir kūrėjas, įgyja 

ekologiškų technologijų naudojimo nuostatas problemos sprendimui/produkto kūrimui, 

įvertina jų poveikį ir naudą žmogui, visuomenei, aplinkai.
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Taikomosios technologijos – gebėjimų 

praktinis taikymas kasdieninėje ir kūrybinėje 

veikloje.
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Taikomosios 
technologijos

Mityba

Maisto technologijos

Maisto dizainas

Europos ir pasaulio 
kulinarinės tradicijos

Lietuvos kulinarinės tradicijos

Tekstilė

Tekstilė 

Trikotažas 

Tesktilės istorija 

Dizainas ir
amatai

Dirbinių iš odos/jos pakaitalų, 
metalo ir kt. konstrukcinių 

medžiagų dizainas ir gaminimas

Grafinis dizainas
Interjero dizainas

Produkto / industrinis dizainas
Fito dizainas interjere ir 

eksterjere



TEKSTILĖS teminė sritis

1. Tekstilės industrija. 

2. Gaminio dizainas. 

3. Gaminio konstravimas, brėžinių sudarymas.

4. Medžiagų, darbo priemonių/įrankių/įrangos/sistemų pasirinkimas ir derinimas, darbo vieta, darbo sauga. 

5. Konstrukcinių detalių lekalų perkėlimas ant audinio, detalių iškirpimas. Dekoravimas /marginimas.

6. Tekstilės gaminio gamybos technologijos. Konstrukcinių detalių sujungimas. Apdaila.

7. Paslaugų dizainas. 

8. Darbo įsivertinimas, pristatymas.
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TRIKOTAŽO teminė sritis

1. Tekstilės/trikotažo industrija. 

2. Gaminio dizainas. 

3. Gaminio brėžinių konstravimas/sudarymas. 

4. Medžiagos. Mezgimo/nėrimo priemonės/įrankiai/įranga, darbo sauga, darbo vieta.

5. Dekoravimas /marginimas. 

6. Rankdarbių gamybos technologijos. Konstrukcinių detalių sujungimas. Apdaila.

7. Paslaugų dizainas. 

8. Įsivertinimas, pristatymas.
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TEKSTILĖS ISTORIJOS teminė sritis

1. Mados  industrija. 

2. Gaminio dizainas. 

3. Medžiagos. Darbo priemonės, įrankiai/įranga, darbo sauga, darbo vieta.

4. Informacijos atranka, analizė, sisteminimas, paruošimas pristatymui (pasirinkta forma). Pranešimo 

vizualizacija.

5. Paslaugų dizainas. 

6. Įsivertinimas, pristatymas.
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ODOS teminė sritis

1. Odos/jos pakaitalų  industrija. 

Gaminio dizainas.

2. Gaminio brėžinių sudarymas/ konstravimas. 

3. Odos/jos pakaitalai, jų apdirbimo priemonės/įrankiai/įranga, darbo sauga, darbo 

vieta.

4. Konstrukcinių detalių lekalų perkėlimas ant odos/jos pakaitalų, iškarpų išsikirpimas.

5. Dekoratyvinės odos/jos pakaitalų apdailos technologijos. Konstrukcinių detalių 

sujungimas. Apdaila

6. Paslaugų dizainas. 

7. Įsivertinimas, pristatymas.
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MAISTO TECHNOLOGIJŲ teminė sritis

• Maisto ir maitinimo įstaigos, jų paskirtis, klasifikacija/rūšys veiklos pobūdis, aptarnavimas.

• Darbo aplinka, įrankiai/indai/įranga, naujausios technologijos.

• Maisto produktų gamyba. Maisto produktų laikymo sąlygos, ženklinimas, pakavimas ir transportavimas. 

Informacija produktų etiketėse.

• Maitinimo įstaigų paslaugos.

• Maitinimo įstaigos meniu (valgiaraščio) sudarymas. 

• Patiekalų/produktų gamybos technologinės kortelės. 

• Patiekalų/produktų gamyba.

• Maitinimo įstaigos steigimas. Verslo planas. 
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MAISTO DIZAINO teminė sritis

• Maisto gamybos technologijos, inovacijos ir tendencijos. 

• Maisto, kaip produkto dizainas nuo pakuotės iki erdvių. 

• Svečių priėmimas, aptarnavimo kultūra, stalo serviravimas (įvairių švenčių, laisvalaikio, pramoginių renginių, 

verslo susitikimų seminarų ar kitų renginių organizavimas).

• Mityba ir maisto kultūra.

• Sveikatai palanki mityba. Įvairios mitybos teorijos. Tvari maisto sistema – saugus maistas ir mityba. 

Tausojantys maistą gaminimo būdai. 

• Prieskoniniai augalai. Vaistažolių nauda. Prieskoninių augalų ir žalumynų auginimas.
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EUROPOS IR PASAULIO VIRTUVĖ 
teminė sritis

• Europos šalių kulinarinės tradicijos, gamtinės sąlygos, mitybos poreikiai, naudojami maisto 

produktai, indai/įrankiai/įranga, svarbiausi patiekalai ir receptai. Maistas ir valgymo kultūra. Stalo 

serviravimas.

• Pasaulio virtuvių įvairovė, kulinarinės tradicijos, naudojami indai/įrankiai/įranga, svarbiausi 

patiekalai ir receptai. Maistas ir valgymo kultūra. 

• Sveikiausios pasaulio virtuvės. 
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LIETUVOS KULINARINIO PAVELDO 
teminė sritis

• Lietuvos nacionalinė ir tradicinė virtuvės, raida ir įtakos, gamtinės sąlygos, mitybos 

poreikiai, naudojami maisto produktai, indai/įrankiai/įranga, svarbiausi regionų 

patiekalai ir receptai. Maistas ir valgymo kultūra. Stalo serviravimas.

• Prieskoniniai augalai, vaistažolės.

• Lietuvos tradicinės šventės. Stalo serviravimas.

• Lietuvos kulinarinio paveldo produktai (Edukaciniai užsiėmimai, kulinarinių leidinių 

maketavimas ir dizainas, verslo idėjos).
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AMATŲ  teminė sritis

• Dailiųjų amatų raida, tradicijos.

• Dailiųjų amatų asortimentas/klasifikacija, naudojami  įrankiai, 

medžiagos.

• Dailiųjų amatų dirbinių technologijos ir gamyba.

• Amatai ir verslo idėjos. 
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GRAFINIO DIZAINO teminė sritis

• Dizaino šakos raida, rinka, tendencijos, aktualijos.

• Gaminių, paslaugų asortimentas/klasifikacija.

• Darbo aplinka, naudojami  įrankiai, įranga, medžiagos, ištekliai

• Pasirinkto produkto vizualinis identitetas.

• Sukurto produkto testavimas. Įvertinimas pagal sukurtą specifikaciją. 

Prototipo/sprendimo pristatymas vartotojui. 

• Produkto rinka.
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INTERJERO DIZAINO teminė sritis

• Dizaino šakos raida, rinka, tendencijos, aktualijos.

• Gaminių, paslaugų asortimentas/klasifikacija.

• Darbo aplinka, naudojami  įrankiai, įranga, medžiagos, ištekliai

• Įvairios (visuomeninės, individualios) paskirties erdvių funkcinis ir estetinis 

sprendimas išplanavimas, stilistika, baldai, interjero detalės/aksesuarai.
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PRODUKTO/INDUSTRINIO DIZAINO 
teminė sritis

• Dizaino šakos raida, rinka, tendencijos, aktualijos.

• Gaminių, paslaugų asortimentas/klasifikacija.

• Darbo aplinka, naudojami  įrankiai, įranga, medžiagos, ištekliai

• Funkcionalaus gaminio dizainas – pvz. baldai, buities gaminiai.
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FITO DIZAINO teminė sritis

• Dizaino šakos raida, rinka, tendencijos, aktualijos.

• Gaminių, paslaugų asortimentas/klasifikacija.

• Darbo aplinka, naudojami  įrankiai, įranga, medžiagos, ištekliai

• Gyvų, džiovintų augalų, nefloristinių priedų komponavimas (išdėstymas ir 

pritaikymas) interjere, gėlių puokščių komponavimas.
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Inžinerinės technologijos
PROGRAMOS TURINIO METMENYS



Inžinerinės technologijos 

 STEM ugdymo integrali dalis, apimanti:

 Gebėjimus suprasti, kaip kuriami instrumentai, įrengimai, technologijos;

 Pagrindinių inžinerijos ir dizaino principų suvokimą ir taikymą;

 Praktinį eksperimentavimą/modeliavimą, projektų kūrimą, remiantis įvairių 
mokomųjų dalykų (STEM ugdymas) žiniomis;

 Gebėjimus naudotis naujausiomis plačiai paplitusiomis technologijomis; 

 Analizavimą, kokį poveikį technologijos, jų inovacijos daro žmonėms, 
visuomenei, valstybės ekonomikai.

3 ak.val.



Inžinerija

• Inžinerija – disciplina/profesija, praktiškai pritaikanti fizikos, 
chemijos, biologijos, matematikos, medžiagos mokslo, matematinio 
modeliavimo, ekonomikos bei praktinės veiklos žinias įvairiose 
technikos sferose – statinių, transporto priemonių ir jų infrastruktūros  
(kelių, kanalų, ryšio linijų ir pan.), įrenginių ir kitokių įtaisų/sistemų 
bei procesų projektavime, kūrime, derinime, remontavime ir pan.

• Inžineriai naudoja itin daug kompiuterinės technikos programų, 
ypač kompiuterinio modeliavimo/projektavimo ir kitų informacinių 
technologijų, kurios ženkliai padidina inžinerinės veiklos efektyvumą.



Technologinis ugdymas ir inžinerija

• Konstrukcinės 

medžiagos

• Elektronika

Inžinerinės technologijos:

• Konstrukcijų inžinerija

• Elektrinės ir elektroninės sistemos

• Robotika ir mechatroninės sistemos

• Pneumatinės/hidraulinės sistemos

Sąsajos: matematika, fizika, informatika

Pagrindinis ugdymas:



Tematika. 
1. Inžinerijos įvadas

• Inžinerija (kaip procesas): inovatyvių produktų/sistemų projektavimas

• Inžinerinės sistemos. Principai, taikymo pavyzdžiai

• Inžinerinės medžiagos. Sąvybės ir panaudojimo pavyzdžiai

• Skaitmeninės technologijos ir gamybinai procesai

• Darni plėtra, socialinis verslumas ir inovacijos. Inovatyvios įmonės 

– startuoliai.



2. Konstrukcijų inžinerija

• Konstrukcijų paskirtis, funkcijos ir tipai, taikymo pavyzdžiai

• Konstrukcijas veikiančios jėgos, apkrovos. Konstrukcijų bandymai

• Produktų dizainas ir inžineriniai sprendimai (pvz. baldai)

• Statinių inžinerija: projektavimas ir konstrukcijų modeliavimas 

• Konstrukcijų projektavimas, jų funkcijų pritaikymas kuriamuose 

produktuose



• Statinių inžinerija: projektavimas ir konstrukcijų modeliavimas



3. Elektrinės ir elektroninės sistemos:

• Elektrinės/elektroninės sistemos, jų projektavimas

• Įvesties ir išvesties prietaisai/komponentai

• Mikrovaldiklių elektronika (pvz. Arduino projektai) 

• Analoginiai ir skaitmeniniai signalai, jų apdorojimo prietaisai, 

taikymo pavyzdžiai

• Elektrinių/elektroninių sistemų modeliavimas ir kurimas (pvz. 

išmanus šiltnamis)



• Elektrinių/elektroninių sistemų modeliavimas ir kurimas



4. Robotika ir mechatroninės sistemos:

• Mechanizmai: tipai ir jų sistemos, taikymo pavyzdžiai

• Paprasti ir sudėtingi mechanizmai. Pavaros. Judėjimo principai, 

sisteminiai sprendimai

• Mechatronika: mechatroninių sistemų elementai ir komponentai

• Robotikos elementai ir mechanizmų valdymas

• Robotų/mechatroninių sistemų konstravimas ir programavimas



• Robotų/mechatroninių sistemų konstravimas ir programavimas



5. Pneumatinės/hidraulinės sistemos

Siūlymas –

• Pneumatinės/hidraulinės grandinės, taikymo pavyzdžiai

• Pneumatinių/hidraulinių grandinių elementai

• Hidraulinių mechanizmų/sistemų modeliavimas

• Hidraulinių mechanizmų/sistemų projektavimas ir konstravimas



• Hidraulinių mechanizmų/sistemų projektavimas ir konstravimas



Antreprenerystės gebėjimų ugdymas

Mokslinėje literatūroje verslumas 
įvardijamas kaip bendrasis gebėjimas, 

padedantis jaunuoliams būti 
kūrybingiems ir labiau pasitikintiems 
savimi, gebantiems prisiimti riziką ir 

atsakomybę. Svarbu puoselėti verslumu 
pagrįstą mąstymą ir argumentuotą veiklą. 

Verslumas turėtų tapti esminiu jaunų 
žmonių konkurenciniu pranašumu, 

nesvarbu, ar jie kuria savo verslą, ar dirba 
samdomais darbuotojais, ar yra 

vartotojai.
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Verslumo ugdymą reglamentuojantys / 
papildantys dokumentai
Lietuvoje sukurta nemažai tiesioginių ir netiesioginių tarpusavyje susijusių priemonių, programų verslumo skatinimui ir ugdymui įgyvendinti: 

• Ekonominio raštingumo ir verslumo ugdymo strategija (2004), 

• Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos (2008, 11 priedas - Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas)

• Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas (2015)

• Nacionalinė jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo 2008– 2012 metų programa (2008), 

• Nacionalinė jaunimo politikos plėtros programa 2011– 2019 metams (2010), 

• Lietuvos inovacijų 2010– 2020 metų strategija (2010)

• Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (2014)

• Novatoriško verslumo ugdymo samprata (2016)

• Lietuvos Junior Achievement

• Pradinėms klasėms | 1-4

• Progimnazijos klasėms | 5-8

• Gimnazijų klasėms | 9-12

• Bendrųjų programų atnaujinimo gairės. NŠA 2019 

• Bendrųjų programų projektai 2021-03-31: technologinis ugdymas, socialinis ugdymas (ekonomika ir verslumas)

• Kt.
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https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.235714?jfwid=-34du7d0sk
http://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/11_Bendruju_kompetenciju___.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/Apra%C5%A1as.pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.318306?jfwid=rivwzvpvg
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.387971/BBMONneZWg
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.365849
https://www.smm.lt/uploads/documents/Prie%C5%A1mokyklinio ugdymo bendroji programa(3).pdf
https://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/1266_6679631639a56b3829bff4a0807ab92c.docx
https://lja.lt/apie-lja/
https://lja.lt/ja-programos/pradinems-klasems/
https://lja.lt/ja-programos/progimnazijos-klasems/
https://lja.lt/ja-programos/vidurinis-ugdymas/
https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2020/01/bendruju-programu-atnaujinimo-gaires_internetine-versija.pdf
https://www.mokykla2030.lt/bp-projektai/
https://www.mokykla2030.lt/technologinis-ugdymas-3/
https://www.mokykla2030.lt/socialinis-ugdymas-2/


Novatoriško verslumo ugdymo samprata

Paskirtis – apibrėžti savitą mokinių novatoriško verslumo ugdymo mokykloje sistemą.

Šią sistemą ar pasirinktus šios sistemos elementus gali taikyti valstybinė, savivaldybės ar nevalstybinė bendrojo ugdymo 
mokykla teisės aktų nustatyta tvarka. 

Samprata apibrėžia mokinių novatoriško verslumo ugdymo pagrindines nuostatas, tikslą, uždavinius, principus, ugdymo 
turinį, ugdymo organizavimo ypatumus, reikalavimus mokytojams.

Mokinių novatoriško verslumo ugdymas grindžiamas:

• Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 

• Netradicinio ugdymo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymu 
Nr. V-299 „Dėl Netradicinio ugdymo koncepcijos patvirtinimo“, 

• Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ 
(toliau – Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas), 

• Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 
m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ 
patvirtinimo“.
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Patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-655



Novatoriško verslumo ugdymo pagrindinės 
nuostatos

• novatoriškas verslumas suvokiamas kaip savita asmens mąstysena, 
gebėjimas aktyviai ir drąsiai veikti, sukurti tai, kas anksčiau nebuvo 
atrasta, sukurta, surasti idėją ir kūrybiškai ją realizuoti kasdieniniame 
gyvenime ir rinkoje;

• ugdymo kokybės, mokinių pažangos ir aukštesnių mokymosi 
pasiekimų mokykla siekia įgyvendindama mokymosi paradigmą.
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Ačiū už dėmesį
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