
 

 

 

 

• Suburti atnaujinamo UT įgyvendinimo 

komandą, kuri koordinuos ugdymo turinio 

įgyvendinimą mokykloje, teiks informaciją 

mokyklos bendruomenei, bendradarbiaus su 

turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komanda 

savivaldybėje ir su švietimo pagalbos tarnyba. 

 

• Įsivertinti mokyklos pasirengimo įgyvendinti 

atnaujintą ugdymo turinį situaciją  (žmogiškuosius 

išteklius, priemones, lėšas mokytojų kvalifikacijai 

ir kt.). Suplanuoti stebėsenos rodiklius ir pradėjus 

dirbti pagal atnaujintas BP, atlikti pakartotinį 

įsivertinimą. 

 

• Parengti mokyklos UT įgyvendinimo priemonių 

planą, skirtą sėkmingai pasiruošti įgyvendinti 

atnaujintas bendrąsias programas. 

 

•  Susipažinti su Bendrųjų programų atnaujinimo 

gairėmis: https://www.mokykla2030.lt/dokumentai/  

 

• Sudaryti sąlygas mokytojams dalyvauti 

mokymuose, diskusijose. Informacija apie 

mokymus Jonavos rajono savivaldybėje UTA 

veiklas teikiama: 

https://www.jonavosspt.lt/index.php/ugdymo-

turinio-atnaujinimas 

 

• Įstaigoje organizuoti metodines dienas, skatinti 

mokytojus dalintis gerąja patirtimi, mokytis ir 

veikti kartu. 

 

 

 

 

•  Kokybiškai ir laiku teikti informaciją 

(susirinkimų metu, interneto svetainėje, socialinio 

tinklo paskyroje), susijusią su atnaujinamo UT 

diegimo procesu mokykloje, mokytojams ir 

kitiems įstaigos bendruomenės nariams. 

 

•  Siekti vienodo pokyčio reikalingumo supratimo 

įstaigoje, mažinti pasipriešinimą, sukurti 

diegiamų naujovių palaikymo atmosferą, stiprinti 

mokytojų psichologinę motyvaciją išeiti iš 

komforto zonos ir pradėti veikti kitaip. 

 

• Bendradarbiauti su rajono savivaldybės UTA 

komanda, kitomis rajono, respublikos įstaigomis. 

 

• Planuoti išteklius, reikalingus atnaujinto UT 

procesui, stebėti atnaujinamų UT diegimo procesų 

apimtis ir kokybę mokykloje; padėti mokytojams 

diegti patobulinimus, reikalingus mokinių 

kompetencijoms ugdyti. 

 

• Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo 

procesą organizuoti nuosekliai, pokytį įgyvendinti 

lėtai, vis pasitikrinant įgyvendintų mažų 

sprendimų tinkamumą ir veiksmingumą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasirinkta forma atlikti lyginamąją 2008 m. ir 

atnaujintų BP analizę, akcentuojant 

atnaujinamo ugdymo turinio inovacijas: 

(https://www.mokykla2030.lt/bp-projektai-2/) 

 

 

 

• kompetencijomis grįstą ugdymą 

(mokinio kompetencijų ugdymas 

dalyku); 

 

• atnaujinto ugdymo turinio atitiktį vaiko 

raidos ypatumams; 

 

• proceso dermę ir nuoseklumą (ugdymo 

tikslų, mokymosi turinio, metodų ir 

vertinimo būdų atitiktis); 

 

• ugdymo turinio integralumą (naujos 

tarpdalykinės temos, dalykų integracija, 

atskirų integruojamų temų atsisakymas); 

 

• pasirenkamą mokymo turinį (30 proc. 

mokymosi laiko - pasirenkamas 

mokytojo turinys); 

 

• keturis pasiekimų lygių požymius ir 

vertinimą. 

 
 

Rekomendacijos mokyklų vadovams: 

https://www.mokykla2030.lt/dokumentai/
https://www.jonavosspt.lt/index.php/ugdymo-turinio-atnaujinimas
https://www.jonavosspt.lt/index.php/ugdymo-turinio-atnaujinimas
https://www.mokykla2030.lt/bp-projektai-2/

