
                      

Jonavos ,,Neries“ pagrindinės mokyklos  atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos  

veiksmų ir priemonių planas 
 

2022-2023 metai 
 

Tikslas – mokytojams kolegialiai mokantis naujovių ir kuriant veiksmingą ugdomųjų veiklų stebėsenos sistemą, diegti atnaujintą ugdymo turinį, užtikrinant aukštesnę ugdymo 

kokybę (arba skiriant dėmesį kiekvieno mokinio pažangai). 

Uždaviniai: 

1. Mokyklos pasirengimo UTA įgyvendinimui analizė ir turimų išteklių panaudojimo galimybės. 

2. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas pasirengiant UTA.. 

3. Susitarimai dėl pamokos, grįstos kompetencijų tobulinimo ugdymu, kriterijų. 

 

Veikla: 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdytojai 

Resursai 

Data Laukiami rezultatai 

1.uždavinys. Mokyklos pasirengimo UTA įgyvendinimui analizė ir turimų išteklių panaudojimo galimybės. 

1. Pokyčių komandos narių kompetencijų UTA ir pokyčių 

valdymo srityje tobulinimo seminaras. 

 2022-08 Patobulintos Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir 

koordinavimo (pokyčių) komandos narių kompetencijos, 

įgytos žinios, reikalingos pasirengti atnaujintų bendrųjų 

ugdymo planų diegimui. 

2. Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir 

koordinavimo komandos veiksmų ir priemonių plano 

parengimas. 

Komandos nariai. 

 

2022-09 Parengtas Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir 

koordinavimo komandos veiksmų ir priemonių planas. 

Numatytos grupės narių funkcijos. 

3. Mokyklos edukacinių erdvių, priemonių  įvertinimas. 

Pedagoginio personalo, specialistų ir  mokytojų padėjėjų 

etatų įvertinimas atsižvelgiant į atnaujinto ugdymo 

turinio įgyvendinimo rekomendacijas. 

Direktorius, pavaduotojai 

ugdymui, metodinių grupių 

nariai. 

2022-10-12 

 

Numatytos turimų išteklių panaudojimo galimybės, 

įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį. Mokyklos 

bendruomenės supažindinimas su išvadomis. 

2. uždavinys. Tobulinti mokytojų kvalifikaciją pasirengiant UTA. 

 

1. 

Susipažinimas su atnaujintomis priešmokyklinio ugdymo 

programomis, naujovių aptarimas metodinėje grupėje. 

Direktorius, priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja. 

2022-09 Su atnaujinta programa supažindinti pradinio ugdymo 

mokytojai. Parengti priešmokyklinio ugdymo teminiai 

planai pagal atnaujintas priešmokyklinio ugdymo 

programas.  

2 Susipažinimas su atnaujintomis pradinio, pagrindinio, 

vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, naujovių 

aptarimas metodinėse grupėse. Pedagoginio personalo 

turimų kompetencijų įvertinimas. 

Pavaduotojai ugdymui, 

metodinių grupių nariai.  

 

2022-11 Diskusijų metodinėse grupėse metu išaiškinta, kokios 

naujovės kelia neaiškumų, kokios pedagoginės 

kompetencijos tobulintinos mokymuose, seminaruose.  

3. Mokymų, seminarų organizavimas tobulinant 

pedagogines kompetencijas atnaujinto ugdymo turinio 

įgyvendinimo  srityje. 

Direktorius, pavaduotojai 

ugdymui. ŠPT. 

 

2022-12/ 

       2023-02 

Pagilintos mokytojų ir pagalbos specialistų žinios, 

reikalingos įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį,   bei 

patobulintos atitinkamos  kompetencijos . 



4. Sukurtų skaitmeninių mokymosi priemonių ir 

skaitmeninės mokinių pažangos vertinimo priemonės 

aptarimas metodinėse grupėse. Gerosios patirties sklaida 

taikant skaitmenines priemones pamokose. Kolegialus 

pamokų stebėjimas, stebėtų pamokų aptarimas, 

Pavaduotojai ugdymui, 

metodinių grupių nariai. 

IT specialistai. 

2023-02 - 04 Mokytojai tobulins skaitmeninių įrankių taikymo 

pamokose kompetencijas. 

3 uždavinys. Susitarti dėl pamokos, grįstos kompetencijų tobulinimo ugdymu, kriterijų. 

 

1.  Metodinėse grupėse aptarti parengtus pavyzdinius 

pamokos pagal atnaujintą ugdymo turinį planus. 

Pravesti bandomąsias pamokas, organizuoti jų aptarimą. 

Komandos nariai, metodinių 

grupių nariai. 

2023-04 Bandymas pritaikyti įgytas žinias ir kompetencijas UTA 

srityje praktiškai, stipriųjų ir silpnųjų pusių išryškinimas. 

2. Metodinėse grupėse remiantis UTA rekomendacijomis 

aptarti galimus pamokos, grįstos kompetencijų ugdymu,  

kriterijus. Kolegialiai stebėti pamokas . 

Metodinių grupių nariai. 2023-05 Bandymas pritaikyti įgytas žinias ir kompetencijas UTA 

srityje praktiškai, stipriųjų ir silpnųjų pusių išryškinimas. 

3. Metodinėje taryboje nustatyti pamokos, grįstos 

kompetencijų ugdymu, kriterijus, paskelbti juos 

svetainėje. 

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

kriterijai. 

 

Pritarta UTA komandos susirinkime,  

2022 rugsėjo 26d.protokolo Nr. 3 


