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Aktualūs ugdymo turinio 
atnaujinimo etapai ir terminai:

• Iki 2022 m. rugsėjo turi būti atnaujintos ir
patvirtintos priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos, o
savivaldybių ir mokyklų ugdymo turinio
atnaujinimo (UTA) komandos turi pasirengti
veiksmų planą, kuris padėtų atrasti geriausius
sprendimus ugdymo turiniui „atvesti iki mokinio“.

• Iki 2023 m. rugsėjo turi būti sukurtas BUP
atvaizdavimo įrankis, parengtos rekomendacijos
mokytojams, sukurtas skaitmeninis įrankis
mokinių pažangai stebėti, skaitmeninės
priemonės, patobulintos mokytojų kompetencijos.



Aktualūs ugdymo turinio 
atnaujinimo etapai ir terminai:

• Nacionalinė švietimo agentūros (NŠA)
organizuojama šalies mokyklų atranka
skaitmeniniam įrankiui, skirtam mokinių pažangai
vertinti ir pagalbai planuoti, diegti išbandyti.

• Ne mažiau nei 260 atrinktų Lietuvos mokyklų
nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. pradės diegti ir naudoti
Pažangos įrankiu pavadintą skaitmeninę
priemonę, galinčią automatiškai vertinti mokinių
pažangą, planuoti pagalbą



Aktualūs ugdymo turinio 
atnaujinimo etapai ir terminai:

Užsienio ekspertų konsultacijų ciklas, susijęs su 
ugdymo turinio atnaujinimu (UTA) ir atnaujinto 
turinio įgyvendinimu:

• registracija iki 2022-05-06;

• vyks nuo 2022 m. gegužės mėnesio iki 2023 m. 
balandžio mėnesio.

https://www.mokykla2030.lt/skelbiama-atranka-
dalyvauti-uzsienio-ekspertu-konsultacijose-apie-
atnaujinama-ugdymo-turini/

https://www.mokykla2030.lt/skelbiama-atranka-dalyvauti-uzsienio-ekspertu-konsultacijose-apie-atnaujinama-ugdymo-turini/


UTA (Kauno miestas)
• 2 įstaigos dalyvauja „Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio,

pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrime“ (Kauno
Kazio Griniaus progimnazija, Kauno Veršvų gimnazija), trukmė - 2021 m.
spalio 1 d. – 2022 m. balandžio 29 d.

• 2 Europos komisijos ir Britų tarybos vadovai-mentoriai (Virginija Rupainienė,
Edita Rabizaitė);

• 15 Kauno m. mokyklų vadovų, pavaduotojų ugdymui buvo atrikti dalyvauti
mokymuose pasirengti diegti atnaujinamas pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo bendrąsias programas; (16 darbo dienų per 2021 m. spalio – 2022 m.
balandžio mėn.)

• 130 mokytojų dalyvauja mokymuose „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir
dalykinių kompetencijų tobulinimas“;

• 5 UTA komandos nariai dalyvauja „Savivaldybių komandų mokymai ir
konsultacijos diegiant atnaujintą ugdymo turinį“;

• 54 priešmokyklinio ugdymo komandos (vadovas+mokytojas) dalyvauja
mokymuose (10 dienų 2022 m. balandžio – 2022 m. lapkričio mėn.)



KŠIC (2021-2022 m.m.)

10 renginių UTA tematika (metodiniai renginiai,
seminarai, respublikinė konferencija ir kt.)

Tikslinės grupės:

• Vadovai, pavaduotojai ugdymui

• Mokytojai

• Metodinės grupės



UTA (Kauno miestas)

Parengti, koreguojami/atnaujinami:

Kauno švietimo inovacijų centro atnaujinto ugdymo
turinio (UTA) įgyvendinimo 2021–2022 mokslo metų
veiksmų ir priemonių planas

Kauno miesto savivaldybės atnaujinto ugdymo
turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos
2021–2022 mokslo metų veiksmų ir priemonių planas



MOKYKLOS ATNAUJINAMO UGDYMO 
TURINIO ĮGYVENDINIMO KOMANDOS 
VEIKLOS ĮSIVERTINIMO KRITERIJAI

https://www.mokykla2030.l
t/wp-
content/uploads/2021/10/PA
SIRENGIMO-DIEGTI-
ATNAUJINTAS-
BENDRASIAS-
PROGRAMAS-
ISIVERTINIMO-
KRITERIJAI_v13-su-
priedais.pdf

https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/10/PASIRENGIMO-DIEGTI-ATNAUJINTAS-BENDRASIAS-PROGRAMAS-ISIVERTINIMO-KRITERIJAI_v13-su-priedais.pdf


MOKYKLOS ATNAUJINAMO UGDYMO 
TURINIO ĮGYVENDINIMO KOMANDOS 
VEIKLOS ĮSIVERTINIMO KRITERIJAI
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MOKYKLOS 
BENDRUOMENĖJE

• periodiškas informacijos mokyklos 
bendruomenei (mokytojai, mokiniai, mokinių 
tėvai...) teikimas, jos aptarimas,  bendruomenės 
narių įveiklinimas

• tinkamas gausios informacijos pateikimo būdas 
(mokykla2030.lt, DUK, medžiaga);

• programų analizė, savanoriškas išbandymas;

• stebėsena, grįžtamasis ryšys, sklaida.

• informacijos skelbimas internetinėje svetainėje. 



UGDYMO ĮSTAIGOS VADOVAS

1. Suformuoti komandą įstaigoje

2. Susitarti dėl strateginių veikimo krypčių, 
planuoti

3. Atlikti pasirengimo dirbti analizę 

4. Remti ir motyvuoti mokytojus
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1. KOMANDOS MOKYKLOJE 
FORMAVIMAS

• Sudėtis (direktorius, direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui, pagalbos mokiniui specialistai, 3 
mokytojai);

• Įveiklinimas (narių vaidmenys, atsakomybės, 
veiklos, išteklių analizė, partnerystė ir kt.);



2. STRATEGINĖS KRYPTYS,
PLANAVIMAS

• Ugdymo įstaigos UTA veiksmų ir priemonių 
planas 2022-2024 metams (tikslas, uždaviniai, 
kvalifikacijos tobulinimas, sklaida, pasitarimai, 
bendradarbiavimas, socialiniai partneriai, 
viešinimas, situacijos analizė, stebėsena, 
priemonės, aplinkos ir kt.);

• Planas gali būti koreguojamas, atsižvelgiant į 
stebėsenos rezultatus

• Parengti iki 2022-08-31

• UTA integravimas į įstaigos planus, dokumentus



Plano forma
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Komunikacijos planas 

• Komunikacijos planas (informacijos turinys, 
terminai, tikslinės grupės, atsakingi asmenys ir 
kt.);

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QLUeO7LiRJXvsiKeHF
MUx7wEQrcpZaEQ/edit#gid=2072657788

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QLUeO7LiRJXvsiKeHFMUx7wEQrcpZaEQ/edit#gid=2072657788


UTA viešinimas



3. PASIRENGIMO DIRBTI 
ANALIZĖ 

• Atlikti žmogiškųjų išteklių (pvz. Mokytojų pasirengimas 
UTA ir jo diegimui tyrimas)

https://drive.google.com/file/d/1F2v0If_K3ykXjXnCFHQ6cZ--
AFcDzTLQ/view

• Įvertinti finansinius išteklius

• Įvertinti ugdymosi aplinkas, priemones (pvz. Metodinės 
rekomendacijos rengiant ir įgyvendinant bendrojo 
ugdymo mokyklų funkcinius erdvinius pokyčių planus)

https://ppplietuva.lt/lt/viesojo-ir-privataus-sektoriu-
partneryste/metodikos-ir-leidiniai/metodines-
rekomendacijos-rengiant-ir-igyvendinant-bendrojo-
ugdymo-mokyklu-funkcinius-erdvinius-pokyciu-planus

https://drive.google.com/file/d/1F2v0If_K3ykXjXnCFHQ6cZ--AFcDzTLQ/view
https://ppplietuva.lt/lt/viesojo-ir-privataus-sektoriu-partneryste/metodikos-ir-leidiniai/metodines-rekomendacijos-rengiant-ir-igyvendinant-bendrojo-ugdymo-mokyklu-funkcinius-erdvinius-pokyciu-planus


4. REMTI IR MOTYVUOTI 
MOKYTOJUS

•Teikti pagalbą, konsultuoti, motyvuoti 
(žodžiu, raštu, mikroklimato, darbo, 
savirealizacijos sąlygų sudarymu, 
finansine išraiška ir kt.) padėti spręsti 
problemas

•Atpažinti ir skatinti dalintis 
sėkmingomis praktikomis mokyklos, 
miesto ar šalies mastu



UTA: naudingos nuorodos

• https://www.mokykla2030.lt

• https://www.nsa.smm.lt/index.php?s=Ugdymo+tu
rinio+atnaujinimas

• https://www.emokykla.lt/

• https://www.svietimonaujienos.lt/kaip-mokyklai-
sekmingai-pasiruosti-ugdymo-turinio-
atnaujinimui/

https://www.mokykla2030.lt/
https://www.nsa.smm.lt/index.php?s=Ugdymo+turinio+atnaujinimas
https://www.emokykla.lt/
https://www.svietimonaujienos.lt/kaip-mokyklai-sekmingai-pasiruosti-ugdymo-turinio-atnaujinimui/


UTA: naudingos nuorodos

• Aktuali informacija, renginiai, viešinimas NŠA, KŠIC, 
Kauno m.:

www.kaunosic.lt

http://www.kaunas.lt/svietimas/ugdymo-turinio-
atnaujinimas-kas-vyksta-salyje-ir-savivaldybeje/

• Ugdymo įstaigų svetainėse, elektroninė erdvėje.

• Klausimų - atsakymų platforma (Kauno m. savivaldybės) 
https://docs.google.com/document/d/1JIHLtWBMPN_
2QEC0EW-
UzGPjUePdJqchC9nnMFtnI7A/edit?usp=sharing

http://www.kaunosic.lt/
http://www.kaunas.lt/svietimas/ugdymo-turinio-atnaujinimas-kas-vyksta-salyje-ir-savivaldybeje/
https://docs.google.com/document/d/1JIHLtWBMPN_2QEC0EW-UzGPjUePdJqchC9nnMFtnI7A/edit?usp=sharing


• „Jei norite to, ko gyvenime nesate
turėję, turėsite padaryti kažką, ko
nesate darę“. JD Houston


