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MOLĖTŲ GIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO PLANAS 

Tikslas – pasiruošti sėkmingam ugdymo turinio atnaujinimo (toliau – UTA) įgyvendinimui Molėtų gimnazijoje   

Uždaviniai: 

1. Analizuoti mokytojų pasirengimo diegti UTA tyrimo rezultatus. 

2. Sudaryti palankias sąlygas UTA diegimui 

3. Stebėti UTA diegimo procesą 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Terminas Atsakingi vykdytojai Laukiamas rezultatas 
  

1 uždavinys. Analizuoti  mokytojų pasirengimo ugdymo turinio atnaujinimui vertinimo rezultatus. 

1.1. Situacijos analizė, kaip Molėtų 

gimnazijos mokytojai pasirengę 

atnaujintų bendrųjų programų 

diegimui. 

2022 m. lapkričio 

mėn. 

Molėtų r. ŠPT  

Molėtų r.  savivaldybės UTA 

komanda atlieka tyrimą ir 

pateikia rezultatus 

Gimnazijos UTA komanda 

pristato rezultatus gimnazijos 

bendruomenei. 

Molėtų r. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 

tyrimo duomenys atskleis mokytojų pasirengimą 

įgyvendinti Atnaujinamą ugdymo turinį, 

bendrąsias kompetencijas ir ugdymo programas, 

išaiškės mokytojų mokymo(si) poreikis.  

 

 

  

2 uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas UTA diegimui 

2.1. Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kompetencijų tobulinimas 

2.1.1. Nacionalinės švietimo agentūros 

(toliau – NŠA) mokymai Komandos 

atstovams, dalykų mokytojams, 

priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

komandoms. 

Iki 2023 m. 

rugsėjo 1 d. 

NŠA, ŠPT, Molėtų gimnazijos 

administracija 

Mokymuose dalyvauja bent vienas mokytojas iš 

metodinės grupės 

  

2.1.2. Dalyvavimas NŠA konferencijose, 

viešosiose konsultacijose ir 

pristatymuose UTA temomis 

Iki 2023 m. 

rugsėjo 1 d. 

Gimnazijos UTA komanda, 

pageidaujantys mokytojai. 

Mokytojai teigiamai vertina pasirengimą UTA. 

  



2 
 

2.1.3 Profesiniai dialogai – susitikimai 

metodinėse grupėse (4 -5 k. per 

metus). 

2022-2023 m.  Metodinių grupių pirmininkai, 

mokytojai. 

 Mokytojai įsitraukusi į UTA diegimo procesus. 

Bendru sutarimu koordinuojami veiksmai diegiant 

UTA mokyklose, sprendžiamos iškilusios 

problemos. 

 

2.1.4 Atnaujinto ugdymo turinio analizė, 

lyginant su dabar naudojamomis 

programomis. 

2022 m. rugsėjo 

mėn. 

Metodinių grupių pirmininkai, 

mokytojai. 

Mokytojai susipažinę su atnaujintomis dalykų 

programomis.  

2.1.5. NŠA mokymuose dalyvaujančių 

pedagogų patirties sklaida 

Iki 2023 m. 

rugsėjo 1 d. 

ŠPT, mokymų dalyviai. Visi mokytojai dalyvauja Molėtų ŠPT 

organizuojamuose patirties sklaidos mokymuose. 

 

  

2.1.6.  Dalyvauti rajono mokytojų 

metodinėje dienoje - Idėjų mugėje  

apie patirtis įtraukiant  socialinius 

partneris į ugdymo procesą, veiklas 

netradicinėse aplinkose. 

2023 vasario 

mėn. 

ŠPT, metodinių grupių 

pirmininkai. 

  

Pasidalinta gerąja patirtimi, sudarytos sąlygos 

naujų metodų, idėjų taikymui pamokose. 

Pranešimus skaito bent šeši gimnazijos mokytojai.  

2.1.7. Parengti atmintinę mokytojams apie 

svarbiausius UTA etapus, veiklas ir 

patirtis. 

Iki 2023 m. 

rugsėjo 1 d. 

Gimnazijos UTA komanda. Mokytojai turi koncentruotą, susistemintą 

informaciją apie ugdymo turinio atnaujinimą. 

 

  

2.1.8. Gimnazijos UTA komanda  

informuoja ir konsultuoja mokytojus 

UTA klausimais. 

2022 m. rugsėjo 

– 2023 m. 

birželio mėn. 

Gimnazijos UTA komanda. Mokytojai gerai vertina pagalbą ruošiantis 

ugdymo turinio atnaujinimo diegimui gimnazijoje.   

2.1.9. Sukurti idėjų banką „Ugdymo 

procesas netradicinėse erdvėse ir 

galimybės įtraukti socialinius 

partnerius į ugdymo procesą“. 

2022 m. rugsėjo 

– 2023 m. 

birželio mėn. 

nuolat pildomas 

Gimnazijos UTA komanda, 

mokytojai. 

Produktyvi pagalba mokytojams. 

  

2.1.10. Tikslinga ir kryptinga komunikacija. Nuolat  Komanda Savalaikis švietimo bendruomenės informavimas.  

 

2.1.11. Organizuoti bendradarbiavimu 

paremtą mokinių socialinę veiklą , 

nukreiptą į socialinių kompetencijų 

ugdymą 

Nuolat Molėtų gimnazijos 

administracija, klasių vadovai. 

Aukštesnės mokinių socialinės kompetencijos. 
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2.2. Atnaujinti ugdymo priemones ir aplinkas  

2.2.1. Tikslingas mokymo priemonių ir 

vadovėlių pasirinkimas ir įsigijimas 

2023 m. sausio 

mėn. 

Metodinė taryba, dalykų 

mokytojai. 

Mokymo priemonės ir vadovėliai padeda siekti 

atnaujintame ugdymo turinyje keliamų tikslų. 
  

2.2.2. Gimnazijos erdvių pritaikymas pagal 

universalaus dizaino principus, 

atsižvelgiant į mokymosi veiklų ir 

mokinių mokymo(si) poreikių 

įvairovę. 

Iki 2023 m. 

rugsėjo 1 d. 

Mokytojai Pagal poreikius ir esamas finansines galimybes 

gimnazijos  erdvės pritaikytos pagal universalaus 

dizaino principus.   

2.2.3. Bendradarbiavimas su kitomis 

Molėtų r. ugdymo įstaigomis, 

plečiant /išnaudojant ugdymo aplinkų 

galimybes. 

Pagal poreikį 

 

 

Molėtų r. ugdymo įstaigos 

 

 

Efektyvi tinklaveika. 

 

 

 

 

 

2.2.4. Informacijos apie UTA veiklas, 

principus sklaida verbaliniais ir 

virtualiais kanalais. 

Nuolat  Gimnazijos UTA komanda Gimnazijos bendruomenė pritaria UTA poreikiui, 

supažindinta su principais, veiklomis, pokyčiais.  

2.3 Sudaryti sąlygas socialinių partnerių įtraukimui 
 

2.3.1. Socialinių partnerių paieška. Pagal poreikį Molėtų gimnazijos 

administracija 

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, sudarytos 

galimybės ugdymosi įvairovei.  

3 uždavinys. Stebėti UTA diegimo procesą  

3.1. Plano įgyvendinimo analizė. Du kartus per 

metus 

 

Komanda Veiklos rezultatų atitikimas laukiamiems 

rezultatams.   

3.2. Situacijos analizė, kaip Molėtų 

gimnazijos bendruomenė pasirengusi 

atnaujintų bendrųjų programų 

diegimui (Pakartotinio anketavimo  

rezultatų analizė). 

2023 m. rugsėjis ŠPT, Komanda 

Molėtų gimnazijos UTA 

komanda. 

Atskleistas mokytojų pasirengimo Atnaujinamo 

ugdymo turinio diegimui pokytis nuo pirminio 

anketavimo. 

  

 

 

__________________________ 


