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Tikslas – sutelkti ir parengti bendrojo ugdymo mokytojus atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui. 
Uždaviniai: 

     1. Atnaujinti ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus. 
     2. Organizuoti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimą. 
     3. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones. 
 
Eil. 
Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi Rezultatas 

1. UTA komandos sudarymas. Funkcijų 
pasiskirstymas. 

Vasaris Centro direktorius Suformuota UTA komanda ir patvirtinta direktoriaus įsakymu. 

2. Individualus atnaujintų BP 
nagrinėjimas. 

Kovas–
balandis 

Dalykų mokytojai Visi dalykų mokytojai išsiaiškina BP turinio pasikeitimus. 

3. Kvalifikacijos tobulinimas UTA  
temomis. 

Kovas–birželis Dalykų mokytojai Patobulintos BU mokytojų kompetencijos. 

4. Kompetencijų pagrindinių gairių 
išskyrimas ir aptarimas. 

Balandis BU metodinė grupė Sudarytas  kompetencijų žemėlapis. 

5. Pamokos plano pagal UTA kūrimas, 
koregavimas. 

Balandis UTA komanda Mokytojai gilins pamokos planavimo pagal UTA žinias ir 
gebėjimus. 

6. Dalykų ilgalaikių planų formų ir 
susitarimų parengimas. 

Balandis UTA komanda Parengtos ilgalaikių planų formos mokomiesiems dalykams. 

7. Pamokos stebėjimo protokolo 
korekcijos. 

Balandis UTA komanda Parengtas pamokos stebėjimo protokolas. 

8. Gerosios patirties pasirengiant UTA 
sklaida. 

Nuolat UTA komanda Centro BU mokytojai susipažins su atliktom UTA veiklom, 
reflektuos ir koreguos su UTA susijusius procesus. 



9. Mokinių ir tėvų (globėjų) švietimas 
UTA  tema. 

Nuolat Administracija, 
pagalbos mokiniui 
specialistai, grupių 

vadovai. 

Pristatymas mokiniams/ tėvams (globėjams) centro interneto 
svetainėje, socialiniame tinkle ir kt. 

10. Mokymo priemonių ir vadovėlių 
poreikio  įsivertinimas. 

Gegužė BU metodinė grupė Išsiaiškintas vadovėlių ir mokymo priemonių poreikis. 

11. Vadovėlių ir mokymo priemonių 
užsakymas. 

Birželis Administracija Užsakytos mokymo priemonės ir  vadovėliai pagal atnaujintas 
BP. 

12. Ilgalaikių planų rengimas ir derinimas. Rugsėjis Dalykų mokytojai Parengti ir suderinti mokomųjų dalykų ilgalaikiai planai. 
13. Vertinimo aprašo ir kt dokumentų 

atnaujinimas ir derinimas. 
Rugsėjis Dalykų mokytojai Atnaujintas vertinimo aprašas. 

14. Pasirengimo diegti UTA  stebėsena. Nuolat Administracija Parengta ir pristatyta stebėsenos ataskaita mokytojų tarybos 
posėdyje. 
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