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Pokyčio planavimas
Priemonė Funkcija/paskirtis Atsakingas

1. UTA komandos 
sudarymas

UTA koordinavimas; sklandus įgyvendinimas; bendruomenės telkimas 
tinklaveikos kūrimui;

B.K.

2. Veiksmų plano 
parengimas

Laiko planavimas; užduočių paskirstymas;
Žinojimas, kokiu tempu dirbti, kokias priemones nusimatyti;

B.K. + metodinė taryba

3. Situacijos analizė Įsivertinimas, kur esame šiuo metu, kokių išteklių trūksta; Metodinė taryba

4. Kvalifikacijos 
tobulinimas

UTA procesų įsisavinimas; dalijimasis patirtimi; naujų metodų taikymas; 
įsigilinimas į kompetencijomis grįstos pamokos koncepciją;

Metodinė taryba

5. Ugdymo priemonių ir 
aplinkų atnaujinimas

Motyvacijos didinimas; pamokos kokybės gerinimas; įtraukiojo ugdymo 
užtikrinimas; mokyklos patrauklumo kūrimas;

D.P.

6. Komunikacijos 
strategijos numatymas

Informavimo užtikrinimas; pokyčių valdymas;
požiūrių suvienodinimas;

B.K.

7. Stebėsenos procesų 
užtikrinimas

sklandus UTA procesų įgyvendinimas;
UTA diegimo kokybės užtikrinimas

B.K.



2020-2021 
m.m. 

(1)

1. 2020 m. gruodžio 23 d. organizuotas MT posėdis. Tikslai –
pristatyti esmines ugdymo turinio atnaujinimo gaires, 
sudaryti atnaujinto ugdymo turinio diegimo komandą 
mokykloje (metodinė taryba + administracija), supažindinti 
su ugdymo turinio atnaujinimui skirta svetaine 
www.mokykla2030.lt

2. 2020-12-28/29 – metodinės dienos, skirtos gilinimuisi į 
atnaujintų bendrųjų programų projektus šiais klausimais:

- kokias naujoves ugdymo turinyje pastebite?

- kas kelia klausimų?

- ko pasigendate?

- kokias ugdymo turinio sąsajas su bendrosiomis 
kompetencijomis įžvelgiate?

http://www.mokykla2030.lt/


2020-2021 
m.m. 

(2)

3. 2021 m. sausis: su UTA komanda sudarytas veiklų 
įgyvendinimo planas.
4. Dalyvauta NŠA organizuotuose atnaujintų programų 
projektų pristatymuose (visi pedagogai);
5. Dėmesys kompetencijų raidos aprašams: gilinimasis į 
atnaujintose programose išskirtas 6 kompetencijas.
6. 2021 m. sausio - birželio mėn. išbandytos ir reflektuotos 
6 kompetencijos.



2021-2022 m.m. 

UTA veiklos įtrauktos į 
mokyklos veiklos planavimo 

dokumentus – ugdymo, 
veiklos, strateginius planus.

2021 m. spalio mėn. – 2022 m. 
balandžio mėn. - dalyvavimas 

Britų tarybos mokomosios 
lyderystės projekte, skirtam 

mokyklų vadovams pasirengti 
ugdymo turinio atnaujinimui.

Atnaujintų dorinio ugdymo 
programų išbandymas;

2021 m. gruodis – UTA gairių 
pristatymas Mokyklos tarybai.

Nuo 2022 m. sausio mėn.–
pamokos stiprinimas pagal 
UTA. Dėmesys vertinimui 

ugdymui, integruotam 
ugdymui, 7 kompetencijoms.

Nuo 2022 m. sausio mėn. –
sistemingas gilinimasis į 

atnaujintą Priešmokyklinio 
ugdymo bendrąją programą 
(įgyvendinama nuo 2022 m. 

rugsėjo 1 d.).



2022-2023 m.m.



Tėvų informavimas

• Visuotinis tėvų susirinkimas 
2022 m. rugsėjo mėn.

• Tėvų forumas ,,Pokyčiai 
švietime: kaip ir kodėl 
atnaujinamas ugdymo 
turinys?" 2022 m. lapkričio 
mėn.



Mokytojų asmeninio profesinio 
tobulėjimo sistemos (APT) 
,,įveiklinimas" ruošiantis UTA

1. Parengtos APT gairės 2022-2023 m.m., 
numatytas APT tikslas (1).

Mokytojų 

APT tikslas

Stiprinti kiekvieno mokinio įsitraukimą išbandant atnaujintas bendrąsias programas

APT etapai: Turinys Trukmė Etapo rezultatas Metinis 

rezultatas

I etapas Apžvalginė pažintis 

su atnaujinta 

programa (programų 

dalis: dalyko paskirtis, 

dalyko tikslas ir 

uždaviniai, 

kompetencijų 

ugdymas dalyku, 

pasiekimų sritys, 

pasiekimų raida, 

mokymosi turinys)

Rugsėjo – spalio 

mėn.

Kompetencijų 

ugdymo galimybės, 

esminiai skirtumai 

tarp esamo ir 

atnaujinamo ugdymo 

turinio.
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II etapas Pasiekimų vertinimas 

(programų dalis: 

pasiekimų vertinimas, 

pasiekimų lygių 

požymiai)

Lapkričio – gruodžio 

mėn.

Esamų vertinimo 

sistemų 

koregavimas, 

įtraukiant 

kompetencijų 

vertinimą

III etapas Tarpdalykinė

integracija ir 

mokomajam dalykui 

reikiamų priemonių 

planavimas

Sausio – kovo mėn. Integravimo 

galimybių, reikiamų 

priemonių 

fiksavimas.

IV etapas Mokytojo nuožiūra 

planuojamas ugdymo 

turinys (30 proc.)

Balandžio – gegužės 

mėn.

Įžvalgos dėl laisva 

forma pasirenkamo 

ugdymo turinio.



Mokytojų asmeninio profesinio 
tobulėjimo sistemos (APT) 
,,įveiklinimas" ruošiantis UTA

1. Parengtos APT gairės 2022-2023 m.m., 
numatytas APT tikslas (2).

Reflektavimo 
būdai:

Dažnumas Rezultatas Priemonė

Grupinis 
reflektavimas 
(grupelėse)

Kiekvieną mėn. APT 
trečiadienio metu

Asmeninių įžvalgų 
papildymas, dalijimasis 
idėjomis, sprendimai 
dėl atnaujinto turinio 
išbandymo ir pan.

Asmeniniai APT 
užrašai
(sąsiuvinis, segtuvas)*

Individualus 
reflektavimas su 
kuruojančiu 
vadovu

4 kartus per metus 
lapkričio, sausio, 
balandžio, birželio mėn. 
iš anksto susiderinus su 
vadovu.

Etapo rezultatų 
apžvalga, APT kliūtys, 
sėkmės.

Asmeniniai APT 
užrašai
(sąsiuvinis, segtuvas)*



Mokytojų asmeninio profesinio 
tobulėjimo sistemos (APT) 
,,įveiklinimas" ruošiantis UTA

2. Kartą per mėnesį mokytojai 
aptaria asmeninio profesinio 
tobulėjimo patirtis mokymosi 
grupelėse

3 gr.

PRADINIO UGDYMO BENDROSIOS 

PROGRAMOS (1)

4 gr.

PRADINIO UGDYMO BENDROSIOS 

PROGRAMOS (2)

E.A. J.J.

A.S. L.A.

I.P. K.V.
7 gr. 

MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS 

BENDROSIOS PROGRAMOS

8 gr. 

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS 

BENDROJI PROGRAMA

I.Ž. T.K.

D.P. J.Š.

J.L. I.M.

R.M.
11 gr.

MENINIO UGDYMO (DAILĖS, MUZIKOS, 

ŠOKIO) BENDROSIOS PROGRAMOS

12 gr. 

TECHNOLOGIJŲ BENDROSIOS 

PROGRAMOS

V.Š. R.Š.

J.A. G.D.

A.R.



Mokytojų asmeninio profesinio 
tobulėjimo sistemos (APT) 
,,įveiklinimas" ruošiantis UTA

3. Kartą per 2 mėn. mokytojas susitinka su 
kuruojančiu vadovu refleksijai asmeninio 
profesinio tobulėjimo tema:

- iš anksto parengta individualių pokalbių 
metodika;

- parengtas mokytojo įsivertinimo 
instrumentas.



Ačiū už dėmesį ☺


