
PATVIRTINTA 

                                                                                                                   Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriaus 

                                                                                                                  2022 m. birželio 23 d. 

                                                                                                                   Įsakymo Nr. 1.4-62 

                      

Kauno Martyno Mažvydo mokyklos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos  

veiksmų ir priemonių planas 
 

2022-2024 metai 
 

Tikslas – Pasiruošti UTA įgyvendinimui mokykloje. 

Uždaviniai: 

1. Sudaryti ir įveiklinti UTA komandą mokykloje. 

2. Parengti veiksmų planą/laiko juostą UTA pasiruošimui ir įgyvendinimui. 

3. Sudaryti sąlygas UTA diegimui. 

 

Veikla: 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdytojai 

Resursai 

Data Laukiami rezultatai 

1. Uždavinys. Sudaryti ir įveiklinti UTA komandą mokykloje 

1. UTA komandos sudarymas (partneriai, komanda). Mokyklos vadovas, 

pavaduotojas /Žmogiškieji 

ištekliai 

2022-04-19 Sudaryta UTA komanda 

2. Funkcijų pasiskirstymas, datų nustatymas. UTA komandos 

nariai/Žmogiškieji ištekliai 

2022-04-29 Paskirstytos funkcijos komandos nariams ir 

numatytos veiklų datos 

2. Uždavinys. Parengti veiksmų planą/laiko juostą UTA pasiruošimui ir įgyvendinimui 

1. Atnaujintų Bendrųjų programų turinio 

nagrinėjimas, aptarimas ir pritaikymas: 

1.1 Individualiai; 

1.2 Metodinėse grupėse; 

1.3 Darbo grupėje; 

1.4 Mokytojų taryboje. 

Metodinių grupių 

pirmininkai, mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai/Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

2022-04/05 

2022-05/06 

 

2022- 10/11 

 

 

 

 

 

Bendrųjų programų turinys išnagrinėtas 

individualiai, metodinėse ir darbo grupėse, 

mokytojų taryboje 



2. Metodinėje taryboje BP vykdymą 

reglamentuojančių progimnazijos dokumentų 

pakeitimų suderinimas (ilgalaikių planų rengimo 

principai) 

Metodinių grupių 

pirmininkai, 

mokytojai/Žmogiškieji 

ištekliai 

2022-06-28 Metodinėje taryboje suderinti ilgalaikių planų 

rengimo principai 

3. Ilgalaikių ugdymo turinio planų rengimas. Progimnazijos 

mokytojai/Žmogiškieji 

ištekliai 

2022-08-30 Parengti ilgalaikiai mokomųjų dalykų planai 

4. Atlikti tyrimą ,,Mokytojų pasirengimas UTA ir jo 

diegimo tyrimas“ 

UTA komandos 

atstovas/Žmogiškieji 

ištekliai 

2022-06-15 Atliktas tyrimas ,,Mokytojų pasirengimas UTA ir jo 

diegimo tyrimas“, rezultatai pristatyti progimnazijos 

mokytojams 

5. Atlikti apklausą ir numatyti lėšas ugdymo 

priemonių ir aplinkų atnaujinimui, reikalingas UTA 

įgyvendinimo užtikrinimui 

UTA komandos atstovas, 

metodinių grupių 

pirmininkai/Finansiniai, 

žmogiškieji ištekliai 

 

2022-2024 m.m. Atlikta apklausa ir įsigytos reikalingos mokymo 

priemonės, atnaujintos edukacinės erdvės 

6. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinime, savišvieta 

UTA diegimo tematika: 

6.1. Dalyvavimas renginių cikle, skirtame 

mokinių pasiekimų vertinimui ir numatomiems 

pokyčiams aptarti  

6.2. Dalyvavimas lietuvių kalbos ir literatūros 5, 

7 kl. bandomajame projekte (UTA). 

6.3. Dalyvavimas metodiniame renginyje KŠIC 

„Kauno mokyklos rengiasi atnaujinto ugdymo 

turinio (UTA) diegimui. Sėkmės, ieškojimai, 

atradimai“ 

6.4. Seminaras visiems mokytojams „Skaitymo, 

rašymo ir kalbinių gebėjimų ugdymas įvairių 

dalykų pamokose“ 

6.5. Dalyvavimas konferencijoje 

„Kompetencijomis grįstas ugdymas lietuvių 

kalbos ir literatūros pamokose“ 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui, mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai/Žmogiškieji, 

finansiniai ištekliai 

 

1. 2022-01-

20/28 

 

2. 2022-02/04 

3.2022-03-21 

 

 

4. 2022-04-

20  

 

5. 2022-04-

21 

 

Pedagogai kels kvalifikaciją ir dalinsis gerąja 

patirtimi su kolegomis 

 



6.6. Seminaras „Vizualinio mąstymo strategijos 

taikymas ugdymo procese“ 

6.7. Dalyvavimas metodiniuose renginiuose 

„Kauno mokyklos rengiasi atnaujinto ugdymo 

turinio diegimui“ 

6.8. Edukacinė išvyka „Sklandus UTA procesų 

įgyvendinimas. UTA diegimo kokybės 

užtikrinimas“ 

6.9. Autorinis seminaras „Neuroedukacinių 

principų taikymas ugdymo procese“ 

6.10. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinime 

UTA diegimo tema pagal progimnazijos 

pedagogų kvalifikacijos tobulinimo planus 

 

6.2022-04-22 

 

7.2022-05-21 

 

 

8. 2022-06  

 

 

9.Iki 2023-06 

 

 

10. 2022-2024 

7. Kompetencijų pristatymas ir nagrinėjimas mokytojų 

susirinkimuose dėl UTA: 

1. kūrybiškumo kompetencija 

2. komunikavimo kompetencija 

3. kultūrinė kompetencija 

4. pažinimo kompetencija 

5. pilietiškumo kompetencija 

6. socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos 

kompetencija 

7. skaitmeninė kompetencija 

Darbo grupės nariai:  

 

1. Jūratė Varnagirė 

2. Vitalija Savickienė 

3. Violeta Šimkevičiūtė 

4. Ona Kaminskienė 

5. Vilma Dailidienė 

6. Rasa Brusokienė 

 

7. Vilma Petrauskienė 

 

2022-09 mėn. 

2022-10 mėn. 

2022-11 mėn. 

2022-12 mėn. 

2023-01 mėn. 

2023-02 mėn.  

2023-04 mėn. 

UTA komandos nariai supažindins visus mokytojus 

su 7 kompetencijomis 

3. Uždavinys. Sudaryti sąlygas UTA diegimui. 

1.  Stebėsenos procesų užtikrinimas: atnaujinto 

ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo 

komandos veiksmų ir priemonių plano peržiūra ir 

koregavimas pagal poreikį. 

 

Mokyklos vadovas, 

direktoriaus pavaduotojos, 

UTA komandos nariai 

2022-2024 m.m. Sudarytos sąlygos sklandžiam UTA diegimui  

2.  Komunikacija ir socialinė partnerystė Mokyklos vadovas, 

direktoriaus pavaduotojos, 

2022-2024 m.m. Konsultacijos ir nuolatinė pagalba UTA proceso 

diegimo užtikrinimui 



2.1 Konsultacijos su KŠIC, PPT, NŠA, ŠMM pagal 

jų numatytus planus 

mokytojai, pagalbos 

mokiniui 

specialistai/Žmogiškieji, 

finansiniai ištekliai 

 

Pritarta UTA komandos susirinkime,  

2022............., protokolo Nr. ....................... 

 

 

UTA komandos pirmininkas            Vardas Pavardė 


