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Lietuvos moksleivių sąjungos
XXVII Neeilinės Asamblėjos metu
Šiauliai
LIETUVOS MOKSLEIVIŲ SĄJUNGOS PASIŪLYMAI
BENDRŲJŲ UGDYMO PROGRAMŲ TURINIO ATNAUJINIMUI
1. Koreguoti dorinio ugdymo turinį, labiau atsižvelgiant į modernaus žmogaus praktinių
poreikių atliepimo svarbą. Skirti daugiau dėmesio savęs pažinimui bei santykiui su kitais,
supažindinimui su kitomis pasaulio religinėmis ir kultūrinėmis bendruomenėmis.
2. Parengti filosofijos pagrindų ugdymo programą, integruoti šią programą į kitas disciplinas
bei suteikti galimybę pasirinkti po vieną savaitinę pamoką 11 ir 12 klasėse.
3. Lietuvių kalbos ir literatūros programoje atliepti ir globalaus pasaulio piliečio poreikius.
Atnaujinti lietuvių kalbos ir literatūros programą, keičiant dalį esamų autorių į daugiau
pasaulyje pripažintų užsienio valstybių autorių bei moderniosios lietuvių kūrybos atstovų.
4. Užtikrinti profesionalų antrųjų užsienio kalbų dėstymą, pasitelkiant mokytojų
kvalifikacijos kėlimo kursus bei supažindinant moksleivius su antrųjų užsienio kalbų
literatūros kūriniais.
5. Gamtamokslinio, technologijų ir matematikos ugdymo programose skirti daugiau
dėmesio praktinei veiklai, tam pasitelkiant STEAM centrus, kelti mokytojų kvalifikaciją,
teorines žinias perteikti praktiškai.
6. Parengti teisinio raštingumo pagrindų ugdymo programą, integruoti šią programą į kitas
disciplinas bei skirti po vieną savaitinę pamoką 10 klasėje.
7. Koreguoti Ekonomikos ir verslumo pagrindų bei finansinio raštingumo ugdymo
programas, labiau atsižvelgiant į praktinių poreikių atliepimo svarbą. Integruoti šias
programas į kitas disciplinas bei skirti po vieną savaitinę pamoką 10 klasėje. 11 ir 12 klasėse
suteikti galimybę pasirinkti discipliną.
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8. Koreguoti Informacinių technologijų programą, labiau atsižvelgiant į praktinių poreikių
atliepimo svarbą. Skirti daugiau dėmesio programavimo įgūdžių ugdymui bei saugumui
elektroninėje erdvėje.
9. Koreguoti žmogaus saugos ugdymo programą, užtikrinti, kad ji atliepia šių dienų pavojus
jauniems asmenims.
10. Sukurti atvirų pamokų modelį. Skirti finansavimą kitiems švietimo paslaugų teikėjams
užimti šias pamokas taikant inovatyvius bei praktinius mokymo metodus, simuliacijas. Skirti
tokio tipo pamokoms bent 30% tokių disciplinų, kaip pilietinis ugdymas, ekonomika ir
verslumas, teisės pagrindai, sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos,
humanitarinių ir socialinių mokslų dalykų laiko.
11. Sukurti vientisą ir efektyvią karjeros planavimo ugdymo programą. Nuo ankstyvo
amžiaus skirti dėmesį asmeninių norų bei gabumų supratimui, profesinių galimybių
pažinimui, darbo rinkos suvokimui ir darbo motyvacijos ugdymui.
12. Skirti daugiau dėmesio švietimui apie dalyvavimo nevyriausybinių organizacijų veikloje bei
kitokios pilietinės veiklos teikiamą naudą.
13. Skirti daugiau dėmesio švietimui žmogaus teisių tema; tolerancijos ugdymui,
diskriminacijos dėl rasės, tautybės, religijos, fizinės ar psichinės negalios, lyties, seksualinės
orientacijos, socialinės ir ekonominės padėties mažinimui.
14. Skirti daugiau dėmesio emocinio intelekto ugdymui, išskiriant tokias temas, kaip: savęs
pažinimas, santykiai su šeima, draugais, partneriais.
15. Skirti daugiau dėmesio minkštųjų kompetencijų ugdymui: Efektyvi žodinė ir rašytinė
komunikacija, informacijos paieška ir analizė, bendradarbiavimas ir lyderystė, viešasis
kalbėjimas, kritinis mąstymas ir problemų sprendimas.
16. Skirti daugiau dėmesio moksliniais faktais grįstam supažindinimui su narkotinių ir
psichotropinių medžiagų veikimu ir poveikiu žmogaus organizmui.
17. Užtikrinti, jog ugdymo programa būtų vykdoma atsižvelgiant į praktinius poreikius bei
ekspertų rekomendacijas.

Asociacija
Konstitucijos pr. 25,
LT-08105 Vilnius

Tel. +370 610 62865
El. p. lms@moksleiviai.lt
www.moksleiviai.lt

Įm. kodas 191972732
A. s. LT84 7044 0600 0136 9875
AB SEB bankas, b. k. 70440

