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Bendra informacija

Visagino Svietimo pagalbos tarnybos UTA komunikacijos ir partnerysdiq planas

parengtas igyvendinant projekt4 ,,Skaitmeninio ugdymo turinio k[rimas ir diegimas bei
vykdant Atnaujinto ugdymo turinio igyvendinimo Visagino savivaldybes mokyklose 2022-
2023 m. m. veiksmq plan4.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo le5omis, pagal 2014-2020
metq Europos Sqjungos fondq investicijq veiksmq programos 9 prioriteto ,,Visuomends
Svietimas ir Zmogi5kqjq i5tekliq potencialo didinimas" Nr. 09.2.1-ESFA-V-726 priemong

,,Ugdymo turinio tobulinimas ir naujq mokymo organizavimo formq klrimas ir diegimas".

Visagino Svietimo pagalbos tarnybos UTA komunikacijos ir partnerysiiq planas

Eil.
nr.

Priemones Numatomas
priemones

igyvendini
mo terminas

Atsakingas
asmuo/
asmenys

Rezultatas Pastabos

I Mokyklq UTA
komunikacijos
planai.

2022 m.
spalis

Mokyklq
UTA
komandq
pirmininkai
ar vadovai

Patvirtinti mokyklq
UTA komunikacijos
planai ir pagal juos
mokyklose

igyvendinamos
numatytos veiklos.

Mokyklq UTA
komunikacijos planai
vie5inami mokyklq
svetaindse (sukurta
UTA skiltis),
vieSinamos
vykstandios UTA
veiklos mokyklose.

2. Respublikos
bei
savivaldybes
UTA naujienq
sklaida.

2022 spalis-
2023 m.
birZelis

Visagino
Svietimo
pagalbos

tamyba,
mokyklq
UTA
komandq
nariai.

Respublikos bei
savivaldybes UTA
naujienos skelbiamos
vSPf Facebook
puslapyje.

Mokyklq UTA
komandq vadovai
atsako uZ savo

institucijos UTA
naujienq pateikim4
VSPT.
Mokyklq UTA
vadovai paskatina
visus pedagogus sekti
VSPT Facebook
puslapi.

a
J. Laida

,,Klausimdlis"
mokiniams
,,Kas tai yra
UTA?"

2023 m.
kovas

Mokyklq
mokiniq
savivaldos
lyderiai.

Mokiniai suZino apie
UTA jiems priimtina
forma.

,,Klausimelio" laidos
perZiurimos ir
aptariamos klasiq
valandeliq metu.

4. Visuotiniai
mokyklq tevq
susirinkimai.

2023 m.
balandis

Mokyklq
vadovai

Mokyklq tevai yra
susipaZing su savo
mokyklos
pasirengimu dieeti



UTA nuo 2023 m.
rugseio 1 d.

5. ,,Gerosios
UTA patirtys"
(lankymasis
Utenos
Svietimo
centre).

2022 m.
lapkridio
pabaiga-
gruodZio
pradLia

Visagino
Svietimo
pagalbos
tamyba,
UTA
koordinato-
rius

Perimta geroj i patirtis
taikoma mokyklose.

6. Informacijos
sklaida miesto
spaudoje
pasirengimo
diegti UTA
miesto
mokyklose
tema:
1. Straipsnis
apie
savivaldybes
UTA
komandos
veikl4;
2. Straipsniai
apie
kiekvienos
mokyklos
UTA
komandos
veikla.

2022
geguZes

pabaiga

m. UTA
komanda

Savivaldy-
bes UTA
koordinato-
rius

Mokyklq
UTA
komandq
atsakingi
asmenys

Mokyklq
bendruomene ir kiti
suinteresuoti
asmenys supaZindinti
su miesto mokyklq
pasirengimu diegti
UTA nuo 2023 m.
rugsejo 1 d.

7. Metodinio
turinio (30
proc.) k[rimas:
pasidalijimas
gerqa patirtimi
miesto
metodiniuose
blreliuose.

2023 m.
balandis

Miesto
metodiniai
b[reliai

{vykusi gerosios
patirties sklaida del
metodinio turinio (30
proc.) k[rimo tarp
miesto mokytojq
dalykininkq.

8. VSPT ir miesto
metodines
tarybos
organizuota
diskusija su
suinteresuotom
is grupemis

,,Ar ugdymo
turinio
atnaujinimas
taps Svietimo

2023 m.
birZelio 1

sav.

VSPT r
miesto
metodine
taryba

Diskusijos metu
pasimatuojamas
pasirengimas diegti
UTA nuo 2023 m.
rugsejo 1 d.,
aptariami b[simi
iSS[kiai bei ieSkoma
galimq sunkumq
sprendimo bUdq.

I diskusij4 kviediamas
Visagino savivaldybes
tarybos Svietimo,
kultlros ir savivaldos
komitetas, Visagino
savivaldybes
administracijos
Svietimo, kultflros,
sporto ir valstybines
kalbos kontroles
skyrius, Visagino
mokyklu UTA



sistemos
proverziu?"

komandq atstovai,
Lietuvos moksleiviq
sqjungos Visagino
skyriaus atstovai.

9. Informacijos
sklaida apie

UTA
dokumentus,

kvalifikacinius
renginius,

teises aktus

Nuolat Miesto
metodiniq
blreliq
pirmininkai


