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Tikslas – sutelkti ir parengti mokyklos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdytojai 

Resursai 

Data Laukiami rezultatai 

1 uždavinys. Atlikti pirmus pasirengimo atnaujintų bendrųjų ugdymo programų diegimui veiksmus. 

1 Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir 

koordinavimo (pokyčių) komandos formavimas, 

atnaujintų ugdymo programų diegimo tikslų ir 

uždavinių kėlimas. 

Direktorius. 

Žmogiškieji ištekliai. 

2022-03  Sudaryta atnaujinto ugdymo turinio 

įgyvendinimo ir koordinavimo darbo grupė, 

iškeltas atnaujintų bendrųjų programų 

diegimo tikslas ir uždaviniai. 

2 Pokyčių komandos narių kompetencijų UTA ir pokyčių 

valdymo srityje tobulinimo seminaras. 

Direktorius. NŠA. 

Dalyvės A. Narkevičienė, 

D. Asačiovienė. 

2022-01 

iki 2022-

05 

Patobulintos Atnaujinto ugdymo turinio 

įgyvendinimo ir koordinavimo (pokyčių) 

komandos narių kompetencijos, įgytos 

žinios, reikalingos pasirengti atnaujintų 

bendrųjų ugdymo planų diegimui. 

3 Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir 

koordinavimo komandos veiksmų ir priemonių plano 

parengimas. 

Komandos nariai. 

Žmogiškieji ištekliai. 

2022-03 Parengtas Atnaujinto ugdymo turinio 

įgyvendinimo ir koordinavimo komandos 

veiksmų ir priemonių planas.  

4 Mokyklos situacijos įsivertinimas ir rezultatų analizė. Komandos nariai. 

Mokyklos savęs vertinimo 

grupė. 

2022-05 Identifikuota, ką mokykla jau turi ir kokių 

įrankių trūksta sėkmingam UTA 

įgyvendinimui. 

5 Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir 

koordinavimo (pokyčių) komandos atnaujinimas.  

l. e. p. direktorius. 

Žmogiškieji ištekliai. 

2022-08 Atnaujinta UTA darbo grupė. 



 

2 uždavinys. Susipažinti su atnaujintomis ugdymo programomis. 

1 Susipažinimas su atnaujinta priešmokyklinio ugdymo 

programa. 

Direktorius, 

pavaduotojas ugdymui, 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogas. 

 

2022-06 Parengti priešmokyklinio ugdymo teminiai 

planai pagal atnaujintas priešmokyklinio 

ugdymo programas. 

2 Susitikimas – diskusija „Atnaujintos priešmokyklinio 

ugdymo programos įgyvendinimas“.   

Pavaduotojas ugdymui, 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogas,  rajono 

priešmokyklinio ugdymo 

metodinė grupė. 

2022-06 Patobulinti priešmokyklinio ugdymo 

teminiai planai pagal atnaujintas 

priešmokyklinio ugdymo programas. 

3 Susipažinimas su atnaujintomis pradinio ugdymo 

programomis. 

l. e. p. direktorius, 

UTA grupė, 

pradinio ugdymo ir 

dalykų mokytojai. 

2022-08 Išsiaiškinta, kokios naujovės kelia 

neaiškumų, kokios pedagoginės 

kompetencijos tobulintinos mokymuose, 

seminaruose.  

4 Susipažinimas su bendrųjų ugdymo programų 

pokyčiais. 

l. e. p. direktorius, 

UTA grupė, 

pradinio ugdymo ir 

dalykų mokytojai. 

2022-09 Išsiaiškinti esminiai bendrųjų programų 

pokyčiai. 

5 Kompetencijos užsienio kalbos (anglų k.) ugdymo 

programoje. 

l. e. p. direktorius, 

UTA grupė, 

pradinio ugdymo ir 

dalykų mokytojai. 

2022-09 Parengti užsienio kalbos (anglų k.)  ugdymo 

teminiai planai pagal kompetencijas. 

6 Kompetencijos gamtamokslinio ugdymo programoje. l. e. p. direktorius, 

UTA grupė, 

pradinio ugdymo ir 

dalykų mokytojai. 

2022-10 Išsiaiškinta, kaip ugdyti kompetencijas 

gamtamokslinio ugdymo pamokose, kokios 

naujovės kelia neaiškumų, kokios 

pedagoginės kompetencijos tobulintinos 

mokymuose, seminaruose. 
 

 

 



7 Kompetencijų ugdymas pagal atnaujintą 1-4 klasių 

lietuvių k. programą. 

l. e. p. direktorius, 

UTA grupė, 

pradinio ugdymo ir 

dalykų mokytojai. 

2022-11 Išsiaiškinta, kaip ugdyti kompetencijas lietuvių 

kalbos pamokose, kokios naujovės kelia neaiškumų, 

kokios pedagoginės kompetencijos tobulintinos 

mokymuose, seminaruose. 

8 Seminaras naujų vadovėlių pristatymui pagal atnaujintą 

ugdymo turinį. 

l. e. p. direktorius 2022-11 Susipažinta su naujais vadovėliais pagal atnaujintą 

ugdymo turinį. 

9 Kompetencijų ugdymas pagal atnaujintą 1-4 klasių 

matematikos programą. 

l. e. p. direktorius, 

UTA grupė, 

pradinio ugdymo ir 

dalykų mokytojai. 

2022-12 Išsiaiškinta, kaip ugdyti kompetencijas matematikos 

pamokose, kokios naujovės kelia neaiškumų, kokios 

pedagoginės kompetencijos tobulintinos 

mokymuose, seminaruose. 

10 Kompetencijų ugdymas pagal atnaujintas 1-4 klasių 

dorinio, šokio, fizinio ugdymo, muzikos, dailės ir 

technologijų ugdymo programas. 

l. e. p. direktorius, 

UTA grupė, 

pradinio ugdymo ir 

dalykų mokytojai. 

2023-01 Išsiaiškinta, kaip ugdyti kompetencijas pamokose, 

kokios naujovės kelia neaiškumų, kokios 

pedagoginės kompetencijos tobulintinos 

mokymuose, seminaruose. 

     

3 uždavinys. Įvertinti mokyklos turimus išteklius, jų panaudojimo galimybes diegiant atnaujintą ugdymo turinį. 

1 Mokyklos mokytojų, mokytojų padėjėjų etatų 

įvertinimas atsižvelgiant į atnaujinto ugdymo turinio 

įgyvendinimo rekomendacijas. 

l. e. p. direktorius 2023-

02/03 

Numatyta, kiek reikia pagalbos mokiniui specialistų 

ir mokytojų padėjėjų etatų sudarant lygias galimybes 

specialiųjų poreikių mokiniams mokytis mokykloje. 

2 Mokyklos edukacinių erdvių, priemonių įvertinimas 

atsižvelgiant į „Metodines rekomendacijas rengiant ir 

įgyvendinant bendrojo ugdymo mokyklų funkcinius 

erdvinius pokyčių planus“. 

l. e. p. direktorius 2023-03 Numatyti mokyklos edukacinių erdvių pokyčiai 

įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį. 

3 Įvertintas turimas mokyklos skaitmeninių, kitų 

mokymo priemonių ir vadovėlių fondas. 

l. e. p. direktorius, 

bibliotekininkas. 

2023-04 Įvertintas turimas mokyklos skaitmeninių, kitų 

mokymo priemonių ir vadovėlių fondas atsižvelgiant 

į atnaujinto ugdymo turinio diegimo 

rekomendacijas. 

     

 4 uždavinys. Nustatyti pamokos, grįstos kompetencijų ugdymu dalyku, kriterijus.  

1 Metodinėje grupėje aptarti parengtus pavyzdinius 

pamokos pagal atnaujintą ugdymo turinį planus. 

UTA grupė, 

metodinės grupės 

nariai. 

2023-04 Bandymas pritaikyti įgytas žinias ir kompetencijas 

UTA srityje praktiškai. 



2 Seminaras „Kompetencijomis grįsta pamoka/ veikla“ UTA grupė, 

metodinės grupės 

nariai. 

2022-10-

24; 27 

Susipažins su kompetencijomis grįstos pamokos 

planavimu, tikslų ir krypties nustatymu, pamokos 

vertinimu ir kt. 

3 Mokyklos metodinėje taryboje nustatyti pamokos, 

grįstos kompetencijų ugdymu, kriterijus, paskelbti juos 

svetainėje. 

Metodinė taryba 2023-06 Nustatyti pamokos, grįstos kompetencijų ugdymu, 

kriterijai. 

 


