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PANEVĖŽIO ALFONSO LIPNIŪNO PROGIMNAZIJOS PASIRENGIMO DIEGTI ATNAUJINTĄ UGDYMO TURINĮ  

2022–2024 METŲ VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS  

 

Tikslas – sutelkti ir parengti progimnazijos bendruomenę sėkmingam atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) diegimui. 

Uždaviniai: 

1. Atlikti situacijos įsivertinimą. 

2. Sudaryti palankias sąlygas UTA diegimui stiprinant mokytojų pasirengimą ir kompetencijas. 

3. Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą. 

4. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką. 

5. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones. 

6. Vykdyti pasiruošimo proceso stebėseną. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Numatomas 

priemonės 

įgyvendinimo 

laikotarpis 

Ištekliai Atsakingi 

vykdytojai 

Laukiamas rezultatas 

1 uždavinys. Atlikti situacijos įsivertinimą. 

1.1. Situacijos analizė, kaip 

progimnazijos bendruomenė 

pasirengusi atnaujintų 

bendrųjų programų 

diegimui 

2022 m. spalio–

lapkričio mėn. 

Žmogiškieji  UTA komanda Tyrimo duomenys atskleis mokytojų požiūrį į 

UTA, bendrąsias kompetencijas ir ugdymo 

programas, išaiškės mokytojų mokymo(si) 

poreikis. Tyrimas padės įgyvendinti veiksmų 

plano uždavinius. Atlikta išteklių ir galimybių 

analizė padės priimti strateginius susitarimus, 

reikalingus pasirengti darbui su atnaujintu 

ugdymo turiniu. 

1.2. Tyrimo rezultatų 

panaudojimas koreguojant 

progimnazijos su ugdymo 

turinio planavimu ir 

Iki 2022 m. 

gruodžio 31 d. 

Žmogiškieji  UTA komanda, 

veiklos kokybės 

įsivertinimo 

grupė 

Išskirtos progimnazijos pasirengimo diegti UTA 

stipriosios ir tobulintinos sritys, mokytojų 

mokymosi poreikis; įsivertinimo ir planavimo 

grupėms pateiktos rekomendacijos koreguojant 



įgyvendinimu susijusius 

dokumentus 

progimnazijos strateginį bei rengiant metinį 

veiklos planus. 

2. Sudaryti palankias sąlygas UTA diegimui stiprinant mokytojų pasirengimą ir kompetencijas. 

2.1. Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

susipažinimas su 

bendrosiomis 

kompetencijomis ir jų raiška 

atnaujintose bendrosiose 

programose 

Iki 2022 m. 

gruodžio 31 d.  

Žmogiškieji  Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

100 proc. progimnazijos mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų susipažins su bendrosiomis 

kompetencijomis ir jų raiška atnaujintose 

bendrosiose programose. 

2.2. Dalykų mokytojų 

dalyvavimas šalies projekto 

„Skaitmeninio ugdymo 

turinio kūrimas ir diegimas“ 

mokymuose 

2022 m. 

lapkričio–2023 m. 

gegužės mėn. 

Žmogiškieji Užsiregistravę 

dalykų 

mokytojai 

Mokymuose dalyvaus bent 40 proc. dalykų 

mokytojų, kurie pagilins kompetencijas apie 

skaitmeninio turinio kūrimo ir diegimo sandus ir 

jų raišką bei pasidalins įgyta patirtimi su 

kolegomis metodinėse grupėse. 

2.3. Kūrybinės dirbtuvėlės 

metodinėse grupėse 

„Kompetencijomis grįstas 

ugdymo turinys“ 

Nuolat, bet ne 

rečiau kaip kartą 

per du mėnesius 

Žmogiškieji  UTA komanda, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Bent 75 proc. mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų, bendradarbiaudami su kolegomis, 

geriau supras kompetencijų sandus ir jų raišką. 

2.4. Pamokos plano pavyzdžio 

rengimas metodinėse 

grupėse 

2023 m. vasario 

mėn. 

Žmogiškieji UTA komanda, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Kiekviena metodinė grupė parengs bent po vieną 

atskiro mokomojo dalyko pamokos plano pavyzdį 

pagal atnaujintas bendrąsias programas. 

2.5. Pamokos plano pavyzdžių 

analizė Mokytojų tarybos 

išplėstiniame posėdyje 

2023 m. kovo 

mėn. 

Žmogiškieji UTA komanda, 

Mokytojų taryba 

Pedagogų bendruomenėje bus susitarta dėl atskirų 

rekomenduojamų pamokos planavimo struktūros 

komponentų pagal atnaujintas bendrąsias 

programas.  

2.6. Sukauptos gerosios patirties 

pasirengiant UTA sklaida 

progimnazijos 

bendruomenėje:  

*Modelio „Kolega – 

kolegai“ įgyvendinimas: 

atviros pamokos 

2023 m. 

balandžio–

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji UTA komanda, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

2023 m. bent 10 proc. mokytojų praves atviras 

pamokas, pagrįstas atnaujintų bendrųjų programų 

paradigmomis. 

2.7. Mokomojo dalyko ilgalaikio 

plano pavyzdžio rengimas 

2023–2024 mokslo metams 

2023 m. gegužės–

birželio mėn. 

Žmogiškieji UTA komanda, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Parengtas ir išanalizuotas metodinėse grupėse 

kiekvieno mokomojo dalyko ilgalaikio plano 

pavyzdys. 



3. Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą. 

3.1. Dalyvavimas NŠA 

konferencijose, viešosiose 

konsultacijose ir 

pristatymuose UTA 

temomis 

2023–2024 m. m. Žmogiškieji Mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Bent 80 proc. progimnazijos mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų dalyvaus nacionaliniuose 

UTA renginiuose ir pagilins kompetencijas UTA 

tematika. 

3.2. Mokymai mokytojams, 

pagalbos mokiniui 

specialistams 

Iki 2023 m. 

rugsėjo 1 d. 

Žmogiškieji UTA komanda Bent 40 proc. progimnazijos mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų bent vienuose Panevėžio 

švietimo centro organizuojamuose mokymuose 

miesto pedagogams. 

3.3. Seminaras-praktikumas 

UTA tematika 

2023–2024 m. m. Žmogiškieji, 

finansiniai 

Administracija, 

UTA komanda 

Bent 75 proc. progimnazijos mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų dalyvaus seminare-

praktikume. 

4. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką. 

4.1. Savalaikė UTA renginių 

sklaida progimnazijos 

internetinėje svetainėje 

www.alipniunomokykla.lt 

Iš karto po 

įvykusio renginio 

Žmogiškieji UTA, 

dalyvaujantys 

UTA 

renginiuose 

pedagoginiai 

darbuotojai 

Komandoje, metodinėse grupėse vyksta vidinė 

komunikacija, reguliariai pasidalijama 

informacija po kiekvienų su UTA susijusių 

renginių. Žinutė / mokymo medžiaga viešinama 

progimnazijos internetinėje svetainėje 

www.alipniunomokykla.lt (skyrelyje „UTA“). 

4.2. Progimnazijos 

bendruomenės 

informavimas apie UTA 

vyksmą, konsultavimas 

Bent vieną kartą 

per pusmetį tėvų 

bendruomenės 

visuotinio 

susitikimo metu 

Žmogiškieji UTA komandos 

vadovas, 

komanda 

UTA komanda sistemingai teikia informaciją ir 

pagalbą progimnazijos mokytojams apie 

pasirengimo procesą, gaunamas ir analizuojamas 

grįžtamasis ryšys. Komunikacijos būdai: 

susitikimai, individualios konsultacijos ir kt. 

pagal poreikį. 

4.3. Dalijimasis įkvepiančiomis 

sėkmės istorijomis su 

kitomis miesto ugdymo 

įstaigų UTA komandomis 

Bent kartą per 

metus 

Žmogiškieji UTA komanda Komanda pastebi, palaiko ir viešina sėkmingas 

progimnazijos praktikas. Komunikacijos būdai: 

susitikimai, patirčių dalybos konferencijose ir kt. 

4.4. Socialinių partnerių 

įtraukimas į bendras veiklas 

(STEAM, bent viena miesto 

progimnazija) 

Iki 2023 m. 

rugsėjo 1 d. 

Žmogiškieji UTA komanda Komanda bendradarbiauja su socialiniais 

partneriais. Suorganizuotas bent vienas bendras 

susitikimas. 

5. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones. 

5.1. Reikalingų ugdymo(si) 

priemonių įsigijimas pagal 

2023–2024 m. m. Finansiniai, 

žmogiškieji 

Administracija, 

metodinių 

Pagal progimnazijos poreikius ir esamas 

finansines galimybes įsigyta dalis reikalingų 

ugdymo(si) priemonių. 



progimnazijos numatytus 

prioritetus 

grupių 

pirmininkai 

5.2. Progimnazijos erdvių 

pritaikymas pagal 

universalaus dizaino 

principus, atsižvelgiant į 

mokymosi veiklų ir mokinių 

mokymo(si) poreikių 

įvairovę 

2023–2024 m. m. Finansiniai, 

žmogiškieji 

Administracija, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Pagal progimnazijos poreikius ir esamas 

finansines galimybes dalis progimnazijos erdvių 

pritaikytos pagal universalaus dizaino principus. 

6. Vykdyti pasiruošimo proceso stebėseną. 

6.1. Plano įgyvendinimo 

priemonių ir procesų 

stebėsena bei reikalingų 

sprendimų priėmimas 

Iki 2023 m. 

rugsėjo 1 d. 

Iki 2024 m. 

rugsėjo 1 d. 

Žmogiškieji UTA komanda UTA komanda sistemingai (vadovaujantis 

patvirtinto plano priemonėms įgyvendinti 

numatytais laikotarpiais) peržiūri pasirengimo 

diegti atnaujinto ugdymo turinio veiksmų planą ir 

jį koreguoja, atsižvelgdama į stebėsenos 

rezultatus. 

6.2. Pasirengimo UTA diegimui 

įgyvendinant plane 

numatytas priemones 

įsivertinimas 

Iki 2023 m. 

rugsėjo 1 d. 

Iki 2024 m. 

rugsėjo 1 d. 

Žmogiškieji UTA komanda UTA komanda atlieka plane numatytų priemonių 

ir pasirengimo UTA diegimui įsivertinimą. Su 

įsivertinimo  rezultatais supažindinama 

progimnazijos pedagogų bendruomenė Mokytojų 

tarybos išplėstiniame posėdyje. 

 

 

_______________________________ 

 

PRITARTA 

Mokytojų tarybos išplėstiniame posėdyje, 

2022-08-30 prot. Nr. MT-9 


