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Panevėžio Beržų progimnazijos 2022-2024 metų ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo priemonių 

planas 
 
 
Tikslas – sutelkti ir parengti mokyklos bendruomenę sėkmingam atnaujinto ugdymo turinio (toliau UTA) 
įgyvendinimui Panevėžio Beržų progimnazijoje 
 
Uždaviniai: 

1. Atlikti situacijos įsivertinimą. 
2. Sudaryti palankias sąlygas UTA diegimui. 
3. Organizuoti UTA proceso veiklų ir rezultatų sklaidą. 
4. Vykdyti pasiruošimo proceso stebėseną. 

 
Eil. 
Nr.  

Priemonės Terminas Ištekliai Atsakingi 
vykdytojai 

Laukiamas rezultatas 

1 uždavinys. Atlikti situacijos įsivertinimą 

1.1.  Situacijos analizė 
„Ką mokytojai žino 
apie UTA“ 

2022 m. 
spalio 
mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

UTA komanda Progimnazijos tyrimo duomenys 
atskleis mokytojų požiūrį į 
UTA, bendrąsias kompetencijas 
ir ugdymo programas, išaiškės 
mokytojų mokymo(si) poreikis. 
Tyrimas padės įgyvendinti 
veiksmų plano uždavinius bei 
priimti strateginius susitarimus, 
pasirengiant darbui su UTA. 

1.2. Metodinėse grupėse 
išnagrinėti UTA 
kiekvieno 
mokomojo dalyko 
projektus ir 
įgyvendinimo 
rekomendacijas 

Iki 2022 
m. 
gruodžio 
31 d. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Metodinės 
grupės, UTA 
komandos 
nariai 

Susipažinta su UTA programų 
projektais ir bendrosiomis 
kompetencijomis padės 
pedagogams geriau suvokti 
ugdymo ir vertinimo kaitos 
gaires, jų įgyvendinimo 
galimybes. 

2 uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas UTA diegimui. 

2.1. Pedagogų ir 
švietimo pagalbos 
specialistų 
susipažinimas su 
bendrosiomis 
kompetencijomis ir 
jų raiška 
atnaujintose 
programose 

Iki 2023 
m. rugsėjo 
1 d. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Administracija 100% mokytojų ir švietimo 
pagalbos specialistų susipažino 
su bendrosiomis 
kompetencijomis ir jų raiška 
atnaujintose programose. 

  



2.2. Pedagogų ir 
švietimo pagalbos 
specialistų 
dalyvavimas NŠA 
organizuojamuose 
UTA įgyvendinimo 
mokymuose 

Iki 2023 
m. rugsėjo 
1 d. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Administracija 100 proc. pedagogų ir švietimo 
pagalbos specialistų dalyvavo 
organizuojamuose mokymuose. 

2.3. Vaiko raidos aprašo, 
kompetencijų raidos 
aprašų nagrinėjimas 

Iki 2023 
m. rugsėjo 
1 d. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

UTA 
komanda, 
Metodinė 
taryba 

Tobulinamos pedagogų 
dalykinės ir bendrosios 
kompetencijos planuojant 
pamoką 

2.4. Pamokos scenarijaus 
kūrimas metodinėse 
grupėse, jo 
aptarimas, 
rekomendacijų 
pateikimas 

2023 m. Žmogiškieji 
ištekliai 

UTA 
komanda, 
Metodinė 
taryba 

80 proc. mokytojų moka sukurti 
pamokos scenarijus, 
atsižvelgdami į mokinių raidos 
ypatumus 

2.5. Mokinių vertinimo 
aptarimas pagal 
keturis pasiekimų 
lygių požymius, 
vertinimo sistemos 
atnaujinimas 

2023 m. Žmogiškieji 
ištekliai 

UTA 
komanda, 
Metodinė 
taryba 

Atnaujinta vertinimo sistema 

2.6. Ugdymo priemonių 
ir aplinkų 
atnaujinimas. 
Turimų ugdymo(si) 
priemonių 
įsivertinimas, 
reikalingų 
ugdymo(si) 
priemonių įsigijimas 
pagal švietimo 
įstaigos numatytus 
prioritetus. 

2023-2024 
m. m. 

Finansiniai 
ir 
žmogiškieji 
ištekliai 

Administracija, 
Metodinė 
taryba 

Atlikta turimų išteklių analizė ir 
jų panaudojimas darbui su 
atnaujintomis bendrojo ugdymo 
programomis. Pagal 
progimnazijos poreikius ir 
esamas finansines galimybes 
įsigytos reikalingos priemonės. 

2.7. Mokyklos erdvių 
pritaikymas pagal 
universalaus dizaino 
principus 

2023-2024 
m. m. 

Finansiniai 
ir 
žmogiškieji 
ištekliai 

Administracija, 
Metodinė 
taryba 

Pagal mokyklos poreikius ir 
galimybes erdvės pritaikytos 
pagal universalaus dizaino 
principus. 

3 uždavinys. Organizuoti UTA veiklų ir rezultatų patirties sklaidą 

3.1. Savalaikis 
progimnazijos 
bendruomenės 
informavimas apie 
UTA įgyvendinimą 
progimnazijoje 

2022-2024 
m. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

UTA 
komanda, 
metodinė 
taryba 

Sistemingai teikiama 
informacija apie UTA 
įgyvendinimą. Informacija 
pateikiama progimnazijos 
interneto svetainėje. 

3.2. Pedagogų patirties 
sklaida metodinėse 
grupėse 

2022-2024 
m. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Metodinių 
grupių 
pirmininkai 

Organizuoti ne mažiau, kaip 5 
pedagogų patirties sklaidos 
renginiai metodinėse grupėse. 

  



3.3. Mokytojų tarybos 
posėdžiai, skirti 
UTA kompetencijų 
analizei, jų 
pritaikymui ugdymo 
procese 

2023-2024 
m.m. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Metodinių 
grupių 
pirmininkai 

Vyksta dalijimasis gerąja 
patirtimi 

3.4. Veiklų su kitomis 
institucijomis 
organizavimas  

22-2024 
m. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Mokytojai Organizuotos ugdomosios 
veiklos su kitomis 
institucijomis 

4 uždavinys. Vykdyti pasiruošimo proceso stebėseną 

4.1. UTA diegimo 
proceso stebėsena 

2023-2024 
m. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Administracija Vykdoma stebėsena pagal 
parengtą planą. 

4.2. Dalykų ilgalaikių 
planų, parengtų 
pagal atnaujintas 
ugdymo programas 
analizė ir aptarimas 

2023-2024 
m. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Metodinių 
grupių 
pirmininkai, 
mokytojai 

Parengti ilgalaikiai planai 
pagal atnaujintas bendrąsias 
programas: 
2023 m. 1, 3, 5, 7 klasėms, 
2024 m. 2, 4, 6 klasėms 
numatant 70 proc. 
privalomojo dalyko turinio 
ir 30 proc. mokytojų 
pasirenkamo turinio. 

4.3. Kolegialus pamokų 
stebėjimas, jų 
aptarimas. Pamokų 
analizė pagal 
atnaujintą pamokos 
stebėjimo protokolą. 

2023-2024 
m. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
mokytojai 

Vyksta kolegialus 
mokymasis, tobulinamos 
bendrosios ir dalykinės 
kompetencijos planuojant 
pamoką. 

4.4. Atnaujinto ugdymo 
turinio 
įgyvendinimo 
stebėsenos duomenų 
analizė, sprendimų 
tobulinimui 
priėmimas. 

Kas 2 
mėnesius 

Žmogiškieji 
ištekliai 

UTA komanda Ugdymo turinys 
planuojamas remiantis 
stebėsenos duomenimis, 
priimami savalaikiai 
sprendimai atnaujinto 
ugdymo turinio diegimo 
proceso koregavimui. 

 


