
 

PANEVĖŽIO „SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

2022-2024 METAMS 

 

Tikslas – pasiruošti sėkmingam ugdymo turinio atnaujinimo (toliau – UTA) įgyvendinimui progimnazijoje. 

Uždaviniai: 

1.Atlikti pasirengimo diegti atnaujintą ugdymo turinį situacijos analizę ir vykdyti pasirengimo diegti ABP stebėseną. 

2.Sudaryti sąlygas pedagogams tobulinti kompetencijas, reikalingas dirbant pagal atnaujintas bendrąsias programas (toliau ABP). 

3.Parengti ugdymo priemonių ir aplinkų atnaujinimo gaires. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Terminas Ištekliai Atsakingi vykdytojai Laukiamas rezultatas 

1 uždavinys. Atlikti pasirengimo diegti atnaujintą ugdymo turinį, situacijos analizę ir vykdyti pasirengimo diegti ABP stebėseną. 

1.1 Situacijos, kaip mokykla 

pasirengusi atnaujintų bendrųjų 

programų diegimui, analizė. 

2022 m. rugsėjo – 

spalio mėn. 

Žmogiškieji Koordinavimo grupė Situacijos analizė atskleis pasirengimo 

diegti UTA stipriąsias ir tobulintinas 

sritis, išaiškės mokytojų mokymo(-si) 

poreikis.  

1.2 Pasirengimo diegti ABP 

priemonių įgyvendinimo 

stebėsena. 

2022 lapkritis –  

2024 gegužė mėn. 

Žmogiškieji Koordinavimo grupė Atnaujinamo UT įgyvendinimo 

koordinavimo grupė nuolat stebi ir 

teikia siūlymus dėl ugdymo turinio 

atnaujinimo diegimo mokykloje. 

1.3 Pasirengimo UTA diegimui, 

įgyvendinant plane numatytas 

priemones, analizė. 

2024 m. birželio 

mėn. 

Žmogiškieji Koordinavimo grupė Koordinavimo grupė atlieka plane 

numatytų priemonių įgyvendinimo 

analizę. 

2 uždavinys. Sudaryti sąlygas pedagogams tobulinti kompetencijas, reikalingas dirbant pagal atnaujintas bendrąsias programas. 

2.1 Sistemingas informacijos apie 

UTA mokymus pateikimas 

mokytojams. 

2022 m. rugsėjis 

– 2024 m. birželis 

 

Žmogiškieji Mokyklos 

pavaduotojas ugdymui 

Kiekvienam pedagogui sudarytos 

sąlygos tobulinti kompetencijas. 

2.2 Sudarytos sąlygos metodinių 

grupių atstovams dalyvauti 

2022 m. lapkritis 

– 2023 m. gegužė 

Žmogiškieji Mokyklos vadovas Bent keturi mokyklos mokytojai 

dalyvaus projekte ir dalinsis gerąja 



NŠA projekte „Skaitmeninio 

ugdymo turinio kūrimas ir 

diegimas“.  

 patirtimi. 

2.3 Kiekvienas mokytojas 

susipažįsta ir analizuoja  

dalyko programą (esamą 

variantą) ir metodines 

įgyvendinimo rekomendacijas. 

2022 m. spalis – 

2024 m. gegužė 

 

Žmogiškieji Dalykų mokytojai Visi mokytojai prisiima atsakomybę ir 

ruošiasi ugdymo procese taikyti 

atnaujintas BP. 

2.4 Organizuojami mokymai 

mokytojams atnaujinamo UT 

bendrųjų kompetencijų 

sampratos pagilinimui. 

2023 m. vasaris Žmogiškieji Mokyklos 

pavaduotojas ugdymui 

Beveik visi mokytojai dalyvauja 

mokymuose bei įgyja gebėjimų 

atpažinti kompetencijas pamokoje. 

2.5 Mokymosi grupėse 

analizuojami atnaujinamo UT 

bendrųjų kompetencijų sandai 

ir jų raiška. 

2023 m. kovas - 

gegužė 

Žmogiškieji Mokyklos 

pavaduotojas ugdymui 

Mokymosi grupės dalijasi patirtimi, 

visi pedagogai supranta bendrųjų 

kompetencijų sandus ir jų raišką. 

Reflektuojama turima/įgyta patirtis, 

įgyvendinant kompetencijomis grįstą 

ugdymą. 

2.6 Mokymosi grupėse 

analizuojami pamokos 

planavimo ir organizavimo 

aspektai, ugdant 

kompetencijas. 

2023 m. spalis - 

lapkritis 

Žmogiškieji Mokyklos 

pavaduotojas ugdymui 

Mokytojai išmano BP turinio 

planavimo ir organizavimo dalykus, 

susitariama dėl bendrų pamokos 

planavimo aspektų.  

2.7 Mokytojai rengia ir veda 

dalykų pamokas, ugdydami 

kelias bendrąsias 

kompetencijas. 

2023 m. gruodis – 

2024 m. gegužė 

Žmogiškieji Dalykų mokytojai Mokymosi grupėse dalijamasi 

patirtimi, pastebimos ir viešinamos 

sėkmingos mokytojų praktikos. 

3 uždavinys. Parengti ugdymo priemonių ir aplinkų atnaujinimo gaires. 

3.1 Turimų materialinių išteklių ir 

jų pritaikymo darbui su ABP 

analizė. 

2023 m. spalis Žmogiškieji Koordinavimo grupė Situacijos analizė atskleis, kokie yra 

prioritetai, atnaujinant mokymosi 

aplinkas ir priemones. 

3.2 Aplinkų ir priemonių 

atnaujinimas, dirbant pagal 

ABP 

2023 m. lapkritis 

– 2024 m. birželis 

Finansavimo 

šaltiniai 

(ugdymo lėšos, 

Mokyklos direktorius Numatytos ir pritrauktos lėšos, 

užtikrinančios įvairesnes aplinkas ir 

edukacines priemones efektyviam 



projektinės 

lėšos, rėmėjų 

lėšos) 

ABP įgyvendinimui. 

 

Parengė 2022-08-31 direktoriaus įsakymu Nr.VĮ-163 sudaryta darbo grupė. Darbo grupės vadovė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta 

Valickienė 


