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Kauno Veršvų gimnazijos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos  

veiksmų ir priemonių planas 

2022-2024 metai 
 

 

Tikslas – Tinkamai pasiruošti dirbti pagal atnaujintas ugdymo programas. 

Uždaviniai: 

1. Išnagrinėti Atnaujinto ugdymo turinio programas bei rengėjų ir specialistų rekomendacijas. 

2. Pamokų vedimas, kolegialus stebėjimas ir aptarimas. 

3. Vertinimo pagal atnaujintą ugdymo turinį aptarimas ir bendrų susitarimų priėmimas. 

 

Veikla: 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdytojai 

Resursai 

Data Laukiami rezultatai 

1. uždavinys.  Išnagrinėti Atnaujinto ugdymo turinio programas bei rengėjų ir specialistų rekomendacijas. 

1. Kiekvienas mokytojas išnagrinėja savo dalyko 

ugdymo turinį. 

Visi mokytojai 

Mokytojų savišvietos 

laikas 

2022-09-01 – 

2022-11-31 

Mokytojai susipažinę su savo dalyko ugdymo turiniu. 

2. Ugdymo turinio aptarimas metodinėse grupėse. 

Bendrų susitarimų priėmimas. 

Organizuoja metodinių 

grupių pirmininkai 

Laikas, skirtas 

pasitarimams. 

Iki 2022-12-31 Mokytojai gali   išreikšti savo nuomonę apie darbą 

pagal atnaujintas ugdymo programas, nes supranta 

programų tikslus ir uždavinius. 

3. Programų rengėjų ir specialistų rekomendacijų 

aptarimas gimnazijos metodinėje taryboje ir 

susitarimas dėl jų naudojimo gimnazijoje.  

Kiekviena metodinė grupė 

pateikia savo įžvalgas 

Laikas, skirtas 

pasitarimams. 

Nuo 2023-01-01 

iki 2023-04-01 

Mokytojai įsigilinę į rengėjų ir specialistų 

rekomendacijas ir gali apie tai diskutuoti ir priimti 

bendrus susitarimus. 

4. Susitarimai dėl 30 procentų ugdymo turinio 

panaudojimo. 

Metodinės tarybos įžvalgų 

pristatymas Mokytojų 

taryboje. 

Laikas, skirtas 

pasitarimams. 

 

 

Nuo 2023-04-01 

iki 2023-06-01 

Gimnazijoje priimti susitarimai, kurie įgalina 

efektyviai įgyvendinti Novatoriško verslumo 

sampratą ir gimnazijos tikslus ir uždavinius. 
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2. uždavinys. Pamokų vedimas, kolegialus stebėjimas ir aptarimas. 

1. Pamokos planų aptarimas, kuriuos mokytojai jau 

mokėsi rašyti. 

Visi mokytojai. 

Mokytojų savišvietos 

laikas. 

Nuo 2023-09-01 

iki 2023-10-01 

Kiekvienas mokytojas išanalizuoja savo pamokų 

planus, kurie buvo parengti 2021-2022 m.m. 

2. Pamokos stebėjimo protokolo aptarimas. Metodinėse grupėse. 

Laikas, skirtas 

pasitarimams. 

Nuo 2023-09-01 

iki 2023-10-01 

Kiekvienas mokytojas išanalizuoja pamokos 

stebėjimo protokolą, žino, kokie pagrindiniai 

pamokos reikalavimai pagal atnaujintą ugdymo 

turinį. 

3. Kiekvienas mokytojas praveda bent po tris pamokas, 

kurias kolegialiai stebi kolegos ir aptaria. 

Visi mokytojai. 

Pamokų laikas ir laikas , 

skirtas savišvietai. 

Nuo 2023-11-01 

iki 2024-03-01 

Kiekvienas mokytojas pravedęs bent po tris pamokas 

pagal pasirengtus pamokos planus. 

4. Kiekviena metodinė grupė suorganizuoja bent po 

vieną atvirą pamoką. 

Visi mokytojai. 

Pamokų laikas ir laikas , 

skirtas savišvietai. 

Nuo 2024-03-01 

iki 2024-06-01 

Gimnazijoje pravestos bent 40 atvirų pamokų. 

3. uždavinys. Vertinimo pagal atnaujintą ugdymo turinį aptarimas ir bendrų susitarimų priėmimas. 

1. Kiekviena metodinė grupė išnagrinėja vertinimo 

kriterijus ir rodiklius. 

Metodinės grupės. 

Laikas, skirtas 

pasitarimams. 

Nuo 2024-09-01 

iki 2024-10-01 

Mokytojai susipažinę su vertinimo 

rekomendacijomis ir gali analizuoti mokinių 

pasiekimų, pažangos ir kompetencijų vertinimo 

rekomendacijas. 

2. Metodinėje taryboje  aptariami bendri susitarimai. Metodinė taryba 

Laikas, skirtas 

pasitarimams. 

Nuo 2024-10-01 

iki 2024-11-30 

Priimti bendri susitarimai, kurie pateikiami 

svarstymui Mokytojų taryboje. 

3. Mokytojų taryba priima sprendimą dėl pasiekimų, 

pažangos ir kompetencijų vertinimo. 

Mokytojų tarybos 

posėdžio dalyviai. 

Laikas, skirtas 

pasitarimams. 

Iki 2024-12-31 Mokytojai pasiruošę dirbti pagal atnaujintą ugdymo 

turinį. 

 

Pritarta UTA komandos susirinkime,  

2022 m. rugpjūčio 31d., protokolo Nr. 1 

 

UTA komandos pirmininkė                                                                               Zita Nėnienė 


