
 

 

 

 

 

 

GIMNAZIJOS ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ  

IR PRIEMONIŲ PLANAS 2023–2024 m. 

 

Tikslas: pasiruošti UTA įgyvendinimui mokykloje. 

Uždaviniai:  

1. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant ir įgyvendinant  atnaujintą 

ugdymo turinį.  

2. Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą. 

3. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką. 

 

1 uždavinys. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant 

atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus. 

 

Priemonė  Laikas  Atsakingas  Rezultatas 

UTA darbo grupės 
pasitarimai. 

2023–2024 m. 
(per 3 mėn. 1 

kartą )  

Administracija, 
UTA darbo 

grupė 

UTA darbo grupės pasidalijimas 
aktualijomis ir naujienomis. 

Konsultacijos su 

savivaldybės UTA 
įgyvendinimo 

koordinavimo 

komanda.  

2023–2024 m. 

(esant poreikiui) 

Administracija, 

UTA darbo 
grupė 

Aktualios informacijos įsisavinimas, 

sklaida ir įgalinimas gimnazijos 
veikloje 

Kolegialus 

mokymasis, BP 

programų 

įgyvendinimo 
sklaida metodikos 

grupėse 

(kompetencijų 
nagrinėjimas, žinių 

tobulinimas) 

2023–2024 m. Metodikos 

grupių 

pirmininkai 

Pedagogai, dalyvavę mokymuose, 

pasidalins gerąja patirtimi, gebės 

planuoti veiklas pagal atnaujintą 

ugdymo turinį. 

Pedagogų 

dalyvavimas 
mokymuose 

,,Pasirengimas 

dirbti pagal UTA“. 

2023 m. 

kovas-birželis 

Metodikos 

taryba  

Pedagogai dalyvaus mokymuose, 

gebės planuoti veiklas pagal atnaujintą 
ugdymo turinį. 

Sukauptos gerosios 

patirties 

pasirengiant UTA 

sklaida mokytojų 
tarybos posėdyje 

2023 m. gruodis Administracija  Mokyklos pedagogų bendruomenė 

susipažins su atliktomis UTA veiklomis, 

reflektuos ir koreguos su UTA susijusius 

pedagoginius procesus. 

UTA diegimo 

proceso stebėsena. 

2023–2024 m. Administracija, 

metodikos grupių 

pirmininkai 

Nuolat vykdoma stebėsena. Parengti 

UTA diegimo stebėsenos kriterijai. 

2 uždavinys. Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą.  

Priemonė  Laikas  Atsakingas  Rezultatas 

Kvalifikacijos 
tobulinimas 

2023 m. Administracija 
UTA darbo 

Mokymai, konferencijos, diskusijos, 
pasitarimai, viešosios konsultacijos. 
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vadovams, 

mokytojams, 
švietimo pagalbos 

specialistams UTA 

aktualijomis. 

grupė 

Kvalifikacijos 
tobulinimas 

kompetrencijų 

pamokoje ugdymo 
tema 

2023 m. sausis  Pavaduotoja 
ugdymui 

Organizuota paskaita ,,Kompetencijų 
ugdymas pamokoje“. Susitarimai, kokias 

mokinių kompetencijas mokytojai ir 

klasių vadovai ugdys 2023 m., 2024 m. 

Kvalifikacijos 

tobulinimas 

įtraukiojo ugdymo 
temomis 

2023 m. 

kovas-balandis 

Administracija  Pedagogai, dalyvavę mokymuose, 

pasidalins gerąja patirtimi, stebės vieni 

kitų pamokas, gebės planuoti pamoką 
atsižvelgdami į įvairių gebėjimų 

mokinių patirtį, gabumus. 

 

3 uždavinys. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką. 

Priemonė  Laikas  Atsakingas  Rezultatas 

Aptarti su 

Gimnazijos taryba 

bei tėvų komitetu 

esminius  
pasirengimo 

įgyvendinti BP 

aspektus. 

2023 m. sausis  Administracija  UTA įgyvendinimo proceso pristatymas. 

Viešinti 

informaciją, 

susijusią su UTA,  

organizuoti 
renginius 

(mokymai, 

susitikimai, 
posėdžiai). 

2023–2024  UTA darbo 

grupė 

Pagal poreikį viešinti interneto svetainėje. 

Mokinių švietimas 

UTA, įtraukiojo 

ugdymo tema. 

2023 m. vasaris  Pavaduotoja 

ugdymui 

Pristatymas mokiniams gimnazijos 

interneto svetainėje. 

 

4 uždavinys. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones. 

Priemonė  Laikas  Atsakingas  Rezultatas 

Priemonių ir 

aplinkų atnaujinimo 
veiklos. 

 UTA darbo 

grupė 

Atsižvelgiant į įtraukiojo ugdymo 

įgyvendinimo rekomendacijas, atnaujinto 
aplinkos. 

 _____________________ 


