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UTA 
įgyvendinimas 
savivaldybėje

• Vadovaujantis Visagino savivaldybės 
direktoriaus 2021 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 
ĮV-E-113 patvirtintu „Visagino savivaldybės 
atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir 
koordinavimo komandos veiklos reglamentu“, 
Visagino švietimo pagalbos tarnyba padeda 
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 
švietimo bendruomenėms pasirengti darbui su 
atnaujintomis bendrosiomis programomis.

• Visagino švietimo pagalbos tarnybos svetainėje 
sukurtas skyrelis Ugdymo turinio atnaujinimas, 
sistemingai teikiama informacija apie ugdymo 
turinio atnaujinimą. 

https://www.visaginospt.lt/ugdymo-turinio-atnaujinimas/


Planavimo dokumentai

Pagal Visagino savivaldybės atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmų planą, parengti ir 
patvirtinti Visagino švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus:

Visagino švietimo pagalbos tarnybos atnaujinto ugdymo turinio ir įgyvendinimo veiksmų 
planas. 

Visagino švietimo pagalbos tarnybos atnaujinto ugdymo turinio Visagino ugdymo įstaigų 
vadovų, pedagogų, švietimo pagalbos specialistų kompetencijų tobulinimo planas 2022-2023 
metams. 

Visagino švietimo pagalbos tarnybos Ugdymo turinio atnaujinimo komunikacijos ir 
partnerysčių planas. 

https://www.visaginospt.lt/wp-content/uploads/2022/10/UTA-atnaujinimo-ir-igyvendinimo-veiksmu-planas-1.pdf
https://www.visaginospt.lt/wp-content/uploads/2022/10/UTA-atnaujinimo-ir-igyvendinimo-veiksmu-planas-1.pdf
https://www.visaginospt.lt/wp-content/uploads/2022/10/UTA-komunikacijos-ir-parterysciu-planas.pdf


Mokytojų 
mokymai

14 Visagino savivaldybės mokytojų dalyvavo projekte 
„Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių 
kompetencijų tobulinimas“ (pagal Nacionalinės 
švietimo agentūros kvotas). 

Naujovių bei gerosios patirties sklaida aptarta 
Visagino savivaldybės mokyklų metodinėje taryboje 
ir Visagino savivaldybės mokyklų metodiniuose 
būreliuose. 

Siekiant skleisti UTA naujoves, dalytis pedagogine 
patirtimi ir skatinti gerosios patirties sklaidą, 
suplanuoti mokymai-konsultacijos „Kolega-kolegai“  
visų mokyklų dalykų mokytojams. Jau  įvyko 4  
mokymai.



Mokytojų 
mokymai

10 Visagino savivaldybės mokytojų ir vadovų dalyvavo 
projekte „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir 
diegimas“ priešmokyklinio ugdymo mokytojams skirtų 
kvalifikacijos tobulinimo mokyklų, susijusių su ugdymo 
turinio atnaujinimu pagal kvalifikacijos tobulinimo 
programą „kaip kūrybiškai ir kokybiškai įgyvendinti 
atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą?“  (pagal 
Nacionalinės švietimo agentūros kvotas).

Siekiant skleisti UTA naujoves, dalytis pedagogine 
patirtimi ir skatinti gerosios patirties sklaidą suplanuota 
mokymai-konsultacijos „Kolega-kolegai“  visų 
ikimokyklinio ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo 
mokytojams.



Mokytojų mokymai

• II etape 25 Visagino savivaldybės 
mokytojai dalyvaus projekte 
„Skaitmeninio ugdymo turinio 
kūrimas ir diegimas“ (pagal 
Nacionalinės švietimo agentūros 
kvotas). 



Šiuo metu įgyvendinamos veiklos

Lapkričio 22 d. Visagino savivaldybės UTA komanda vyksta į susitikimą-diskusiją  su Utenos 
švietimo centro bendruomene ir Utenos UTA komandos atstovais. Vizito metu  numatomas 
lankymasis Utenos regioniniame STEAM atviros prieigos centre.

Parengtas ir mokykloms pateiktas pasiūlymų paketas dėl mokytojų kvalifikacijos 
tobulinimo. (Ypač daug pasiūlymų įtraukiajam ugdymui.)

Gruodžio 1 d. „Atgimimo“ gimnazijoje, gruodžio 2 d. „Verdenės“ gimnazijoje vyks 
profesorės Aušros Kazlauskienės seminaras „Kompetencijomis grįstas ugdymas 
pamokoje“,  šios lektorės mokymus planuoja ir „Žiburio“ pagrindinė mokykla. („ Gerosios 
vilties“ progimnazijoje šis seminaras jau buvo organizuotas). 



• 2022 m. spalio antrą savaitę atliktas 
Visagino švietimo pagalbos tarnybos 
tyrimas dėl pasirengimo ugdymo turinio 
atnaujinimui ir įgyvendinimui Visagino 
ugdymo įstaigose.











sukurti įrankiai bendrųjų 
programų rezultatams aprašyti 
ir talpinti virtualioje aplinkoje, 
individuliai mokinio pažangai 
stebėti ir pagalbai teikti

metodinė pagalba ir 
konsultacijos steigėjams 
ir mokykloms, 
įgyvendinančioms 
atnaujintą 
ugdymo turinį

parengtos bendrosios ugdymo programos ir 
lydinti medžiaga





Kas stabdo  besiruošiant Ugdymo turinio programų 
atnaujinimui?  Įvardinkite

Niekas Informacijos stoka
Trūksta konkrečių 

pavyzdžių
Savivaldybės mokyklų 

metodiniai būreliai

Naujovės, kurias reikės 
įvaldyti ir priprasti

Užimtumas
Pradėsiu ruoštis nuo 

kitų mokslo metų

Dar nėra paskelbta 
pradinio ugdymo 

programa

Didelės darbų apimtys 
ir laiko stoka, kartais 

nuovargis

Informacijos perteklius 
nėra trumpo ir aiškaus 

paaiškinimo

Didelė dokumento 
apimtis, trūksta darbo 
laiko visoms užduotims 

įgyvendinti

Mano amžius



Įvardinkite pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikį 
besiruošiant Ugdymo turinio programų atnaujinimui. 

Reikėtų dalykinių rimtų 
seminarų, susitikimų su 

programų rengėjais

Reikia mokytojų praktikų 
vedamų seminarų

Tiesioginiai, kontaktiniai  
seminarai

Daugiau mokymų, susijusių 
su praktinėmis veiklomis: 

pamokos uždavinio 
formulavimu, vertinimu, 

metodų taikymu, dirbant su 
skirtingų poreikių vaikais ir t.t

Praktinis atnaujintų 
programų taikymas ugdymo 

procese

Šiuolaikinis ugdymas kad 
sudominti mokinius



Neatsakyti klausimai 

Ar apklausos rezultatai atspindi realią situaciją? 

Ar privalo mokytojas, dalyvavęs UTA mokymuose, dalintis gerąja  patirtimi su kolegomis iš kitų 
miesto mokyklų? 

Kaip motyvuoti patyrusį mokytoją, kad jis taptų UTA ambasadoriumi?

Ar privalo mokytojai dalykininkai dalyvauti kolegos organizuojamuose mokymuose? 

Kiek veiksmingi miesto metodiniai būreliai ruošiantis UTA įgyvendinimui?


