
 

 

 

 PATVIRTINTA 

                       Šilutės rajono savivaldybės  

                       administracijos direktoriaus  

                       2022 m. spalio 14 d.  

    Įsakymu  Nr. A1-1849 

 

ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE  

VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022–2024 METAMS 

 

Tikslas – sutelkti švietimo bendruomenę ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimui savivaldybėje. 

 

Eil. Nr. Priemonės 
Priemonės 

įgyvendinimo terminas 
Atsakingas Rezultatas 

1. Uždavinys – pasirengti ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimui 

1.1. Komandos dėl ugdymo turinio  

atnaujinimo (toliau – UTA) įgyvendinimo 

koordinavimo savivaldybėje formavimas 

 

2022 m. I ketvirtis Švietimo ir kultūros 

skyrius 

Suformuota UTA komanda 

1.2. Informacijos apie atnaujinto ugdymo 

turinio įgyvendinimą pristatymas UTA 

pasitarimuose  

 

2022–2024 m. (1 kartą 

per ketvirtį arba esant 

poreikiui) 

UTA komanda Susirinkimų metu pateikta aktuali 

UTA informacija 

1.3. Susitikimų ir diskusijų su mokyklų 

komandomis dėl ugdymo turinio  

atnaujinimo įgyvendinimo organizavimas  

2022–2023 m.  UTA komanda  

ŠPT 

Mokyklų komandoms aiški UTA 

įgyvendinimo strategija 

1.4. Mokyklų apklausos dėl ugdymo turinio  

atnaujinimo įgyvendinimo organizavimas 

2022–2023 m.   UTA komanda  

ŠPT 

Mokyklose atlikta situacijos analizė 

1.5. UTA komandos edukacinė kelionė į 

gretimos savivaldybės mokyklą, kuri 

dalyvauja pilotiniame UTA projekte  

2022  m. IV ketvirtis UTA komanda UTA komanda susipažįsta su kitos 

savivaldybės mokyklos patirtimi 

įgyvendinant atnaujintą ugdymo 

turinį 

2. Uždavinys – tobulinti mokytojų kompetencijas, reikalingas dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas ir teikti kolegialią 
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metodinę pagalbą bei organizuoti kvalifikacijos tobulinimą 

2.1. Kvalifikacijos tobulinimo kursų 

mokytojams organizavimas dėl atnaujintų 

bendrųjų programų įgyvendinimo 

 

2022–2023 m. ŠPT 90 proc. mokytojų bus pasirengę 

UTA įgyvendinimui 

2.2. Atnaujintų bendrųjų programų 

įgyvendinimo sklaida rajono 

pedagoginiuose būreliuose 

2022 m. IV ketvirtis ŠPT Įvyko 22 susitikimai su metodinių 

būrelių nariais 

2.3. Kolegialaus mokymo organizavimas 

 

2022–2024 m. ŠPT 90 proc. mokytojų dalyvavo 

mokymuose 

2.4. Teikti kolegialią pagalbą rengiantis įdiegti 

UTA priešmokykliniame ugdyme 

2022 m. UTA komanda Pasirengta ugdymui pagal 

atnaujintas priešmokyklinio 

ugdymo 

3. Uždavinys – viešinti informaciją ir dalytis gerąja patirtimi 

3.1. Informacijos apie UTA įgyvendinimą 

viešinimas savivaldybės ir ugdymo įstaigų 

interneto svetainėse 

Nuolat UTA komanda Parengta ir apibendrinta 

informacija savivaldybės ir ugdymo 

įstaigos interneto svetainėse 

3.2.  UTA komandos narių, dalyvaujančių 

mokymuose, patirčių pristatymas 

2023 m. UTA komanda Mokymuose dalyvaujantys UTA 

nariai pristatys savo patirtį 

4. Uždavinys – vykdyti ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo stebėseną  

   4.1. Naujų edukacinių aplinkų ir priemonių 

stebėsena 

2022–2024 m Švietimo ir kultūros 

skyrius 

Sudarytas edukacinių aplinkų ir 

priemonių katalogas 

4.2. Švietimo įstaigų vadovų ir mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo stebėsena 

2023 m. iki liepos mėn. ŠPT Kvalifikacijos tobulinimo 

programos atitinka mokyklų 

poreikius  

4.3. Tyrimas „Mokytojų susipažinimas su 

dalykų programomis“ 

2022 m. IV ketvirtis 

2023 m. II ketvirtis  

UTA komanda Atlikta tyrimo lyginamoji analizė 

4.4. Parengti ugdymo įstaigų UTA 

įgyvendinimo planai 

 

2022 m. IV ketvirtis Ugdymo įstaigos Dalijimasis informacija tarp 

mokytojų 

 
___________________________________________________ 

 

 


