
APROBUOTA 

Metodinės tarybos ir UTA darbo 

grupės susirinkime 2022-12-06 

(protokolas Nr. MT-6) 

 

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO VEIKSMŲ PLANAS 

Tikslas – pasiruošti UTA įgyvendinimui  mokykloje. 

Uždaviniai: 

1. Sudaryti ir įveiklinti UTA komandą mokykloje. 

2. Parengti veiksmų planą. 

3. Atlikti situacijos įsivertinimą. 

4. Sudaryti sąlygas UTA diegimui. 

5. Vykdyti pasiruošimo proceso stebėseną. 

 

Priemonė  Data  Atsakingas Veikla, pastabos 

I etapas:    

1. Dalyvavimas UTA ir 

kt. procesuose 

/mokymuose 

savivaldybės ir šalies 

mastu. 

2021-2022 

2022-2023 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui  

Mokytojai 

3.1. Dalyvaujama Ugdymo turinio mokymuose: 

 Vaizdo konferencijos „Ugdymo turinio 

atnaujinimas: kas vyksta?“  

 Respublikinėje konferencijoje „Atnaujinto ugdymo 

turinio kelias iki kiekvieno mokinio“ 

 Pradinių klasių mokytojų dalyvavimas programoje 

„Vedliai“ (pasiruošimas IT diegimui pradinėse kl.) 

 Mokyklų pavaduotojų forumas „Ugdymo turinio 

atnaujinimas: kaip mums sekasi jam ruoštis?“ 

 Mokymai mokyklos vadovams „Vadovavimas 

ugdymo turinio atnaujinimui mokykloje. Vadovų 

patirtys ir įžvalgos“ 



 Mokymai mokytojams „Skaitmeninio ugdymo 

turinio kūrimas ir diegimas“ 

 3.2.  Organizuojama gerosios patirties sklaida: 

 „Kolega-kolegai“ (mokyklos lygmuo, metodinės 

grupės lygmuo) 

 „Pamoka šiuolaikiniam mokiniui“ (respublikinis 

lygmuo) 

 „Juventos STEAM‘ukai kviečia draugus“ 

(respublikinis lygmuo) 

 „Mažieji technologijų kūrėjai“ (respublikinis 

lygmuo) 

2. Įtraukiojo ugdymo 

užtikrinimas. 

2021-2022 

2022-2023 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui  

Mokytojai 

 Pasirengimas teminiam išorės vertinimui, 

dalyvavimas jame. 

3. Pamokos kokybės 

didinimas. 

2022 m. Metodinė taryba 

mokytojai 
 Mokymai: 

 „Vertinimas ugdant ir rezultatai“ 

 „Kolegialus grįžtamasis ryšys“ 

 „Skirtingų mokinių poreikių tenkinimo galimybės“ 

 „Alternatyvių būdų taikymas procesams ir žinojimui 

atskleisti“ 

 Ugdymo proceso stebėjimas pagal UTA prioritetus 

(mokinių kompetencijos, įtraukusis ugdymas, 

vertinimas ugdant ir kt.) 

4. Žmogiškųjų ir 

technologinių išteklių 

planavimas. 

 

2022 m.  Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Pildyta paraiška NŠA dėl dalyvavimo atrankoje 

SKAITMENINIAM ĮRANKIUI, SKIRTAM MOKINIŲ 

PAŽANGAI VERTINTI IR PAGALBAI PLANUOTI, 

DIEGTI. 

II etapas (pasiruošimas)    

1. Suburta UTA darbo 

grupė 

2022 m. balandis-

gegužė 

Direktorius Bendruomenės telkimas, sudaryta galimybė visiems UTA 

nariams dalyvauti mokymuose 

2. Veiksmų plano 

parengimas. 

2022 m. spalis-lapkritis Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Atlikta situacijos analizė-įsivertinimas. 



7. UTA programų  

svarstymai MT, 

metodinėse grupėse 

2022 gruodis 

 

MT ir darbo grupė UTA darbo grupės nariai pasidalins gerąja patirtimi apie 

atnaujintas bendrąsias programas, bus atliktas situacijos 

įsivertinimas, numatytos gairės. 

8. Tikslinių mokymų 

organizavimas. 

2023 m. sausis-vasaris Administracija Vyks mokymai pradinėse klasėse dirbantiems mokytojams 

ir mokytojams dalykininkams 

9. Darbas metodinėse 

grupėse: 

 

9.1. Susipažinimas su 

BP ir jų 

rekomendacijomis 

9.2. Dalyko programos 

aptarimas metodinėje 

grupėje, pasiskirstymas 

funkcijomis 

9.3. Kompetencijų 

ugdymas (Kompetencijų 

raidos aprašo 

aptarimas). 

9.4. Pasiekimų sritys ir 

pasiekimai. 

9.5. Mokinių pasiekimų 

lygių požymiai pagal 

pasiekimų sritis. 

9.6. Ilgalaikių teminių 

planų rašymas. 

2023 m. I pusmetis Metodinių grupių 

pirmininkai 

 

2022 m. gruodis-2023 

m. sausis 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

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

 

2023 m. vasaris 

 

 

 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

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

 

2023 m. kovas 

 

 

 

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

 

2023 m. balandis Mokytojai https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-
programos/atnaujintos-bendrosios-programos  

2023 m. gegužė Mokytojai https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-
programos/atnaujintos-bendrosios-programos  

 

2023 m. birželis Mokytojai  Bus susitarta dėl plano formos, bus paruoštas dalyko 

ilgalaikio plano projektas. 
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