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TAURAGĖS „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS UTA komunikavimo veiksmų planas 

Eil. Nr. Priemonė Laikas Atsakingi 

1.  UTA aplanko sukūrimas mokyklos Svetainėje 2022 birželis V.Kalašinskienė 

A.Žylienė 

2.  Mokyklos bendruomenės supažindinimas su Tauragės 

rajono savivaldybės UTA planu ir informacijos 

patalpinimas svetainėje 

2022 birželis A.Žylienė 

3.  UTA komandos paskelbimas mokyklos svetainėje 2022 birželis A.Žylienė 

4.  Mokyklos UTA plano  parengimas ir paskelbimas  2022 rugsėjis/spalis UTA komanda 

5.  Įgyvendintų priemonių viešinimas Nuolat UTA komanda 

6.  UTA komandos veiklų refleksija  Pagal poreikį UTA komanda 

 

 

TAURAGĖS „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO (UTA)  VEIKSMŲ PLANAS 

Tikslas: Sutelkti ir parengti gimnazijos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (UTA) įgyvendinimui. 

Uždaviniai: 

1. Parengti veiksmų planą. 

2. Atlikti situacijos vertinimą. 

3. Sudaryti sąlygas diegti UTA. 

4. Vykdyti pasiruošimo proceso stebėseną. 



Nr. Priemonė Veiklos Laikas Resursai Atsakingi 

I. Mokytojų pasirengimo ir kompetencijų planuojant įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį stiprinimas 

1.  Pokyčio komandos 

sukūrimas 

Įsakymu patvirtinta pokyčių komandos 

sudėtis ir narių funkcijos 

 2022-05 Žmogiškieji 

ištekliai 

V.Kalašinskienė 

2.  Situacijos įsivertinimas ir 

grįžtamasis ryšys apie 

pasiruošimą diegti UTA 

2.1. Metodinėje taryboje aptariama SSGG, 

kokia  gimnazijos vidinė situacija ir 

ugdymo kontekstas; kokiomis esamomis 

priemonėmis galima pasinaudoti diegiant 

atnaujintas BP;  kokių naujų priemonių 

reikėtų;  kas yra potencialūs gimnazijos 

partneriai, kurie padėtų pasirengti; kokių 

pokyčių sukels atnaujintų BP 

įgyvendinimas. 

2022-05 

2023-02 

2023-06 

Žmogiškieji 

ištekliai 

UTA komanda 

  2.2.Situacijos analizės pristatymas 

pedagogų taryboje 

2022-06 Žmogiškieji 

ištekliai 

V.Kalašinskienė 

3.  UTA komandos sudėties 

atnaujinimas ir veiksmų 

plano patvirtinimas 

Įsakymu patvirtinta atnaujinta komandos 

sudėtis ir veiksmų planas 

2022-10  V.Kalašinskienė 

UTA komanda 

4.  Individualus atnaujintų BP 

nagrinėjimas ir aptarimas 

metodinėse grupėse 

Susipažinimas su atnaujinto turinio 

Bendrosiomis programomis. 

Jų analizavimas, aptarimas aspektais: 

a. Kompetencijomis grįstas 

ugdymas/kompetencijų 

ugdymas dalyku 

b. Turinio atitiktis vaiko raidos 

ypatumams 

c. Ugdymo turinio integralumas 

d. Pasirenkamas mokymo turinys 

e. Keturi pasiekimų lygių 

požymiai 

2022-2023 

Rugsėjis-vasaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administracija 

UTA komanda 

Metodinė taryba 

5.  Kvalifikacijos tobulinimas  

vadovams, mokytojams, 

švietimo pagalbos 

specialistams UTA 

aktualijomis 

5.1.Seminaras „Kritinio mąstymo ir 

problemų sprendimo kompetencijos svarba 

ir pritaikymo galimybės“ 

 

 

2022-04-19/21 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Metodinė taryba 



  5.2.Vadovų, mokytojų dalyvavimas UTA 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 

Seminaras „Besiruošiant atnaujinto ugdymo 

turinio įgyvendinimui“ 

 

2022-2023 m. m. 

 

 

2022 lapkritis 

gruodis 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

D.Pukelienė 

  5.3. Kvalifikacijos tobulinimo renginių 

medžiagos sklaida gimnazijos metodinių 

grupių pasitarimuose 

 

2022-2023 m. m. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Metodinė taryba 

  5.4.Tobulinant mokytojų dalykininkų 

skaitmenines kompetencijas, organizuoti 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginius/seminarus. 

 

2022-2024 m.m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Administracija,  

IT mokytojos 

  5.5.Regioninės mokytojų konferencijos 

„Kritinio mąstymo ugdymas. UTA“ 

organizavimas, vykdymas 

2023 m. sausis Žmogiškieji 

ištekliai 

Metodinė taryba 

  5.6. Pamokos plano pagal UTA kūrimas, 

koregavimas. Pamokos plano pavyzdžio 

kūrimas metodikos grupėje pagal atnaujintą 

stebėsenos protokolą 

2023 m. balandis-

birželis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

  5.7. Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir 

pasirengimas dirbti pagal juos ateinančiais 

mokslo metais 

2023 m. birželis Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, pavaduotojai 

ugdymui, Metodinė taryba 

  5.8 Kvalifikacijos tobulinimas įtraukiojo 

ugdymo temomis 

2022-2024 m.m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, pavaduotojai 

ugdymui, pagalbos 

specialistai 

  5.9. Mokytojų ir administracijos susitikimas 

su PPT darbuotojais 

2022 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, pavaduotojai 

ugdymui 

  5.10. Regioninės mokytojų konferencijos 

„UTA diegimo patirtys. Teorija ir praktika“ 

organizavimas, vykdymas 

2024 m. sausis-

balandis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Metodinė taryba 

II. Pasirengimo UTA komunikacijos, tinklaveikos užtikrinimas 



6.  Veikimas kartu su 

socialiniais parneriais 

6.1. Įveiklinti bendradarbiaujančių mokyklų 

tinklą (partnerystė su Jurbarko  A. 

Giedriaus Giedraičio gimnazija, TPRC, 

Kauno kolegijos Tauragės skyrius) 

2023 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, Metodinė 

taryba 

  6.2. Kuriamas socialinės partnerystės 

tinklas. Partneriai 

Tauragės krašto muziejus ,,Santaka” 

Tauragės Birutės Baltrušaitytės biblioteka 

Tauragės policijos komisariatas 

Tauragės apylinkės teismas 

Tauragės darbo birža 

Spiečius – Inovacijų agentūra 

Tauragės Atvira Jaunimo Erdvė 

Tauragės vaikų dienos centras 

VšĮ ,,Gyvūnų globa Tauragėje” 

Lietuvos gyvūnų globos draugijos Tauragės 

skyrius  

Lauksargių globos namai ir kt. 

2022-2023 m.m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, pavaduotojai 

ugdymui, Metodinė 

taryba, 

pagalbos specialista 

  6.3.Mokyklos bendruomenės ir socialinių 

partnerių supažindinimas su pasirengimu 

įgyvendinti UTA 

2022-2024 m.m. Žmogiškieji 

ištekliai 

UTA komanda 

  6.4.Bendradarbiavimas su mokslininkais, 

praktikais (ISM, VU, VGTU ir kt.) 

 Žmogiškieji 

ištekliai 

UTA komanda, 

Metodinė taryba 

7.  Informacijos viešinimas, 

sklaida 

7.1.Informacijos, susijusios su UTA, 

viešinimas, renginių organizavimas 

(mokymai, susitikimai, posėdžiai ir kt.) 

nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

UTA komanda 

A.Žylienė 

L.Austrevičienė 

  7.2.Tėvų švietimas UTA, įtraukiojo 

ugdymo tema. Pristatymas tėvams 

mokyklos interneto svetainėje 

2022 -2023 m.m. Žmogiškieji 

ištekliai 

UTA komanda 

  7.3.Mokinių švietimas UTA, įtraukiojo 

ugdymo tema. Pristatymas mokiniams 

mokyklos interneto svetainėje, socialiniame 

tinkle. 

2022-2023 m.m. Žmogiškieji 

ištekliai 

UTA komanda 



8.   Vaiko gerovės komisijos veiklos 

stiprinimas (VGK susipažinta su naujai 

rengiamu VGK projektu, pasirengtos 

veiklos tobulinimo rekomendacijos-

pagalbos mokiniui tvarkos aprašas) 

2022-2024 m.m. Žmogiškieji 

ištekliai 

V.Januševičienė 

III . Ugdymo aplinkų ir priemonių atnaujinimas 

9.  Poreikių įsivertinimas Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas 2022-2023 m.m.  Pavaduotojai ugdymui 

10.  Pamokos kitose erdvėse Vedamos integruotos pamokos kitose 

erdvėse: 

Tauragės krašto muziejus ,,Santaka” 

Tauragės Birutės Baltrušaitytės biblioteka 

Tauragės policijos komisariatas 

Tauragės apylinkės teismas 

Spiečius – Inovacijų agentūra 

Tauragės Atvira Jaunimo Erdvė 

Tauragės Šv. Trejybės bažnyčia 

Tauragės M. Mažvydo evangelikų liuteronų 

bažnyčia 

Tauragės Stačiatikių cerkvė ir senosios 

kapinės 

Tauragės miesto erdvės (gatvės, paminklai 

kt.) 

Pildyti ilgalaikiuose 

planuose visus 2022-

2023 m.m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokytojai 

11.  Apsirūpinimas 

priemonėmis 

 

11.1.Aprūpinimas naujais vadovėliais pagal 

UTA. 

2023-2025 m.m. Finansiniai 

ištekliai 

Administracija 

  11.2.Aplinkų atnaujinimas, atsisžvelgiant į 

įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo 

rekomendacijas 

2023-2025 m.m. Finansiniai 

ištekliai 

Administracija 

12.  Stebėsenos procesų 

užtikrinimas 

Pasirengimo diegti UTA stebėsena nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, pavaduotojai 

ugdymui, Metodinė taryba 

 


