
KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO DIEGIMO  
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TIKSLAS – sėkmingai pasirengti atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) diegimui savivaldybės švietimo įstaigose. 

UŽDAVINIAI:  

1. Kartu su Kėdainių rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovais atlikti situacijos analizę dėl pasirengimo UTA įgyvendinimui. 

2. Telkti savivaldybės švietimo bendruomenę UTA pokyčio link. 

3. Užtikrinti kolegialų mokymąsi. 

4. Vykdyti informacijos ir gerosios patirties sklaidą. 

5. Vykdyti UTA įgyvendinimo stebėseną ir įsivertinimą, numatant pagalbos teikimo galimybes švietimo bendruomenėms. 

 

VEIKLOS ATSAKINGI IŠTEKLIAI LAUKIAMI 

REZULTATAI 

DATA 

1. Kartu su Kėdainių rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovais atlikti situacijos analizę dėl pasirengimo UTA 

įgyvendinimui. 

1.1. Situacijos analizė švietimo 

bendruomenėse: 

kiek esame pasiruošę?  

Kokios pagalbos trūksta? (žmogiškųjų 

išteklių, metodinių priemonių, finansų 

ir kt.) 

Savivaldybės 

UTA  komanda 

Žmogiškieji – UTA 

savivaldybėje komanda, 

švietimo įstaigų vadovai, 

bendruomenės. 

Techniniai – IT priemonės. 

 

Duomenų analizė padės 

į(si)vertinti švietimo 

įstaigų pasiruošimą UTA 

diegimui, kryptingai 

organizuoti veiklas. 

2022 m.  

balandžio 

mėn. 

1.2. Kėdainių rajono savivaldybės 

UTA diegimo komandos veiklos plano 

pristatymas švietimo įstaigų 

vadovams. 

Savivaldybės 

UTA  komanda 

Žmogiškieji – UTA 

savivaldybėje komanda, 

švietimo įstaigų vadovai, 

bendruomenės. 

Techniniai – IT priemonės. 

Parengtas švietimo įstaigos 

UTA diegimo veiklos 

planas. 

2022 m.  

gegužės mėn. 

2. Telkti savivaldybės švietimo bendruomenę UTA pokyčio link. 

2.1. Diskusijos, refleksija UTA 

pokyčio link. 

 

Savivaldybės 

UTA  komanda, 

švietimo įstaigų 

komandos 

Žmogiškieji – UTA 

savivaldybėje komandos 

nariai, pedagogai 

dalyvaujantys bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų 

mokymuose (kalbama apie 

pasirengimą UTA). 

Bus įgyvendinama bendra 

strategija pagal mokyklų 

vertybinę prizmę ugdant 

mokinių kompetencijas. 

2022 m.  

birželio mėn. 



2.2. Rekomendacijų dėl UTA 

įgyvendinimo švietimo įstaigose 

rengimas. 

Savivaldybės 

UTA  komanda 

Žmogiškieji ištekliai. Rekomendacijos padės 

pasirengti sklandžiam 

UTA įgyvendinimui 

mokyklose. 

2022 m.  

spalio mėn. 

2.3. Mokymai švietimo 

bendruomenėms. 

Savivaldybės 

UTA  komanda, 

KŠPT 

Žmogiškieji, kvalifikacijos 

kėlimo lėšos. 

Mokyklų vadovai įgis 

žinių ir gebės sėkmingai 

koordinuoti ir įgyvendinti 

atnaujinto ugdymo turinio 

diegimo procesus. 

2022-2023 m. 

3. Užtikrinti kolegialų mokymąsi. 

3.1. Mokymų, kvalifikacijos 

tobulinimo renginių mokytojams 

organizavimas ir koordinavimas. 

Savivaldybės 

UTA  komanda, 

KŠPT 

Žmogiškieji, kvalifikacijos 

kėlimo lėšos. 

Dalyviai įgis žinių, 

reikalingų dirbant pagal 

atnaujintas bendrąsias 

ugdymo programas. 

2022-2023 m. 

3.2. NŠA metodiniai renginiai. Savivaldybės 

UTA  komanda, 

KŠPT 

Žmogiškieji ištekliai. Dalyviai dalinsis patirtimi, 

sėkmingiau įgyvendins 

naujoves. 

2022-2023 m. 

3.3. Informacijos apie kvalifikacijos 

tobulinimo renginius, susijusius su 

UTA respublikoje sklaida. 

Savivaldybės 

UTA  komanda, 

KŠPT 

Žmogiškieji ištekliai. 

Techniniai – IT priemonės. 

Pedagogai patobulins 

dalykines ir profesines 

kompetencijas, reikalingas 

UTA įgyvendinimui. 

2022-2023 m. 

4. Vykdyti informacijos ir gerosios patirties sklaidą. 

4.1. UTA veiklų viešinimas 

savivaldybės administracijai, 

vadovams, žiniasklaidai. 

Savivaldybės 

UTA  komanda, 

KŠPT 

Žmogiškieji ištekliai. 

Techniniai – IT priemonės. 

Bendruomenė, 

suinteresuoti asmenys bus 

susipažinę su ugdymo 

turinio reforma. 

 

2022-2023 m. 

4.2. Informacijos sisteminimas, 

apibendrinimas švietimo įstaigų 

tinklapiuose. 

Savivaldybės 

UTA  komanda, 

KŠPT, mokyklų 

atstovai 

Žmogiškieji ištekliai. 

Techniniai – IT priemonės. 

Efektyvi sklaida apie UTA 

vyksmą švietimo įstaigose. 

2022-2023 m. 

5. Vykdyti UTA įgyvendinimo stebėseną ir įsivertinimą, numatant pagalbos teikimo galimybes švietimo bendruomenėms. 

5.1. Stebėsenos informacijos 

apibendrinimas. 

Savivaldybės 

UTA  komanda 

Žmogiškieji ištekliai. Bus numatyti 

kvalifikacijos tobulinimo 

galimybės ir kitų pagalbos 

priemonių numatymas. 

2023 m. 

5.2. Grįžtamojo ryšio inicijavimas, 

refleksijos. 

Savivaldybės 

UTA  komanda 

Žmogiškieji ištekliai. Galimybė įvertinti 

pokyčius ir koreguoti 

sprendimus. 

 2023 m. 

 

 


