
PU - pavaduotojas ugdymui

MG - metodinės grupės vadovas

KA - klasės auklėtojas

ŠP - švietimo pagalbos specialistas

MT - mokyklos / mokinių taryba

KADA? KAM?
KĄ? KUR?

KAS?
ATLIKTA / 

NEATLIKTA
KOMENTARAS

Progimnazijos 

bendruomenė
UTA darbo grupės sudarymas

Progimnazija. KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖ: vieša diskusija, 

susirinkimas. 
D, PU A 

Sudaryta darbo 

grupė UTA 

diegimui 

progimnazijoje

Progimnazijos 

bendruomenė

Parengti pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas 

planą ir pristatyti bendruomenei

Progimnazija. KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖ: vieša diskusija, susirinkimas, 

interneto naujienų portalas, socialinis tinklas FB, įstaigos svetainė, el.paštas
D, PU, MG, ŠP, MT A

Parengtas 

pasirengimo diegti 

atnaujintas 

bendrąsias 

programas planas 

ir pristatytas 

bendruomenei

2022 m. rugpjūčio 

mėn.
Mokytojai UTA plano rengimas

Progimnazija. KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS: diskusija,interneto naujienų 

portalas, naujienlaikraštis.

UTA komandos 

nariai
A

Parengtas UTA 

įgyvendinimo 

plano projektas

Pedagogai Pirminės situacijos įvertinimas Progimnazija. KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS: diskusija, klausimynas
UTA komandos 

nariai
A

Parengta ir atlikta 

progimnazijos 

pasiruošimo UTA 

diegimui apklausa.

Pedagogai Pirminės situacijos įvertinimo analizė ir aptarimas
Pedagogų tarybos posėdis. KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS: susirinkimas, 

diskusija, įstaigos svetainė, pateiktis.
PU A

Parengta UTA 

pasiruošimo 

analizė, rezultatai 

pristatyti 

progimnazijos 

tarybai ir 

mokytojams.

2022 m. kovo mėn.

2022 m. rugsėjo mėn.
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Progimnazijos 

bendruomenė

Puslapio progimnazijos tinklalapyje UTA veiklų viešinimui 

sukūrimas.
Progimnazijos interneto svetainė. IT specialistas, PU A

UTA komanda 

paregia aktualią 

informaciją

Pedagogai UTA plano pristatymas
Pedagogų tarybos posėdis. KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS: parengta 

vaizdinė medžiaga viešinama progimnazijos interneto svetainėje
PU

Mokytojai 

supažindinti su 

UTA etapais, 

patvirtintomis 

proramomis, UTA 

komanda ir 

parengtu veiklos 

plano projektu, 

progimnazijos 

svetainėje esančia 

aktualia 

informacija.

Mokinių tėvai UTA pristatymas tėvams

Mokinių tėvų susirinkimo metu. KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS: 

susirinkimas, faizdo pristatymas, Tamo dienynas, progimnazijos interneto 

svetainė

UTA komandos 

nariai
A

Progimnazijos 

tarybos diskusija 

su mokinių tėvais

Mokiniai UTA ABC mokiniams.
Klasių valandėlės. KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS: diskusijos, parengta 

vaizdo medžiaga, progimnazijos interneto svetainė
PU, KA, ŠP A

Progimnazijos 

mokinių tarybos 

organizuota akcija 

„Mokomės kitaip“

Socialiniai 

partneriai

Susitikimas su potencialiais partneriais galimų veiklų, skirtų 

UTA įgyvendinimui, aptarimui

Progimnazija, socialinių partnerių buveinės. KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS: 

telefonas, el. laiškai, Facebook, informaciniai renginiai.
D, PU A

UTA komanda 

randa ir atrenka 

potencialius 

socialinius 

partnerius, 

komunikuoja su 

jais.

Mokytojai Mokytojų supažindinimas su BP. Mokymai virtualioje erdvėje. KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS: Zoom, Teams UTA komanda A

Tiksliniai 

mokymai apie 

atnaujintų BP 

turinį 

Mokytojai

Pasirengimas ugdyti kompetencijas (kultūrinę, komunikavimo, 

socialinę, emocinę, sveikos gyvensenos, skaitmeninę, 

pilietiškumo, pažinimo, kūrybiškumo)

Mokymai virtualioje erdvėje. KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS: Zoom, Teams UTA komanda A

Tiksliniai 

mokymai apie 

bendrųjų 

kompetencijų 

integravimą į 

ugdymo turinį.

Pedagogai UTA komandos mokymai - metodinė valanda. Progimnazija. KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS: informaciniai renginiai. UTA komanda A

Pristatomos BUP 

atnaujinimo 

naujienos, 

dalykinių ir 

bendrųjų 

kompetencijų 

ugdymas 

pamokose.

2022 m. spalio mėn.

2022 m. rugsėjo mėn.

2022 m. lapkričio mėn.



Mokytojai, 

socialiniai 

partneriai

Gerosios patirties sklaida - apskrito stalo diskusija.
Virtuali erdvė. KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS: Zoom, Teams, 

progimnazijos Facebook paskyra
UTA komanda A

„Progimnazijos 

bendruomenės 

parengimas diegti 

atnaujintą UT“ 

metodinės 

medžiagos analizė

Mokytojai
UTA komandos individualios konsultacijos „Skaitmeninių 

išteklių pritaikymas ugdymo procese“
Progimnazija. KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS: informacinis renginys

UTA komanda, 

Itmokytojas, IT 

specialistas

A

Teikiamos 

skaitmeninio 

turinio naudojimo 

individualios 

konsultacijos 

mokytojams.

Mokiniai Netradicinė ugdomoji veikla mokiniams
Dalykų pamokos. KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS: interaktyvios pamokos, 

projektinės veiklos

UTA komanda, 

dalykų mokytojai, 

PU, KA

A

Interaktyvios 

integruotos 

pamokos, 

naudojant 

elektroninę 

mokymosi aplinką, 

remiantis 

atnaujintu ugdymo 

turiniu

Mokytojai, 

mokytojų padėjėjai, 

pagalbos 

specialistai

Mokytojų kolegialaus grįžtamojo ryšio technikų taikymas, 

reguliarios refleksijos diegiant BP.

Progimnazija. KOMUNIKACINĖS PRIEMONĖS: atviros pamokos, metodinė 

medžiga, apskrito stalo diskusijos, susirinkimai.
UTA komanda A

Parengta metodinė 

medžiaga 

talpinama 

progimnazijos 

interneto 

svetainėje

Progimnazijos 

bendruomenė, 

socialiniai 

partneriai, mokinių 

tėvai

Situacijos analizė ir aptarimas.
Progimnazija. KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS: klausimynas, susirinkimas, 

vaizdo medžiaga, Tamo dienynas

PU, MT, UTA 

komanda

Parengta UTA 

2022 m. rugsėjo-

gruodžio mėn. 

pasiruošimo 

progimnazijoje 

analizė ir pristatyti 

rezultatai 

progimnazijos 

tarybai, 

mokytojams, 

tėvams

Mokytojai

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo strategijos, skirtos 

pamokoms, kuriose ugdomos kompetencijos sampratos 

susiformavimui, planavimui, išbandymui ir patirties sklaidai, 

parengimas

Progimnazija. KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS: virtualioje aplinkoje 

parengtas pristatymas
D, PU

Aktualių mokymų 

paieška. Su 

rekomendacijomis 

supažindinama 

progimnazijos 

bendruomenė.

Mokytojai Savivaldus kiekvieno pedagogo mokymasis Mokymai virtualioje erdvėje. KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS: Zoom, Teams MG

Vyksta gerosios 

patirties 

pasidalinimas.

Mokytojai Įtraukiojo ugdymo sampratos gilinimas Mokymai virtualioje erdvėje. KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS: Zoom, Teams MG

Vyksta gerosios 

patirties 

pasidalinimas.

2022 m. lapkričio mėn.

2022 m. gruodžio mėn.

2023 m. sausio mėn.



Progimnazijos 

bendruomenė, 

Progimnazijos 

taryba

Reikalingų priemonių plano, diegiant UTA, parengimas

Pedagogų tarybos posėdis, Progimnazijos tarybos posėdis. KOMUNIKACIJOS 

PRIEMONĖS: vaizdinė medžiaga, informacinis renginys, diskusija, 

susirinkimas, progimnazijos Facebiik paskyra, progimnazijos interneto svetainė, 

interneto naujienų portalai

UTA komanda, D, 

MG

Parengtas ugdymo 

priemonių planas, 

atsižvelgiant į 

atnaujintą ugdymo 

turinį. Planas 

pristatytas 

progimnazijos 

bendruomenei

Mokytojai

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo strategijos, skirtos 

pamokoms, kuriose ugdomos kompetencijos sampratos 

susiformavimui, planavimui, išbandymui ir patirties sklaidai, 

parengimas

Progimnazija. KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS: virtualioje aplinkoje 

parengtas pristatymas
D, PU

Aktualių mokymų 

paieška. Su 

rekomendacijomis 

supažindinama 

progimnazijos 

bendruomenė.

Administracija
Planavimo dokumentų atnaujinimas (pamokos stebėjimo, 

įsivertinimo).

Progimnazija. KOMUNIKACINĖS PRIEMONĖS: informacinių šaltinių studija, 

diskusija
D, PU, MG

Dokumentų 

pristatymas 

mokytojams

Mokytojai Savivaldus kiekvieno pedagogo mokymasis Mokymai virtualioje erdvėje. KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS: Zoom, Teams MG

Vyksta gerosios 

patirties 

pasidalinimas.

Mokytojai Ilgalaikių planų formos atnaujinimas.
Progimnazija. KOMUNIKACINĖS PRIEMONĖS: informacinių šaltinių studija, 

diskusija
MG, UTA komanda

Dokumentų 

pristatymas 

mokytojams

Metodinė taryba, 

administracija

Mokinių  pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos 

atnaujinimas.

Progimnazija. KOMUNIKACINĖS PRIEMONĖS: informacinių šaltinių studija, 

diskusija

MG, PU, UTA 

komanda

Dokumentų 

pristatymas 

mokytojams

Mokytojai
Pasaulinių švietimo tendencijų / strategijų, ateities profesijų, 

atviro ugdymosi galimybių ir patirčių studija

Progimnazija. KOMUNIKACINĖS PRIEMONĖS: informacinių šaltinių studija, 

diskusija
D, PU, MG

Vyksta gerosios 

patirties 

pasidalinimas.

Mokytojai Savivaldus kiekvieno pedagogo mokymasis Mokymai virtualioje erdvėje. KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS: Zoom, Teams MG

Vyksta gerosios 

patirties 

pasidalinimas.

Mokytojai Pamokos kaitos įsivertinimas.
Progimnazija. KOMUNIKACINĖS PRIEMONĖS: informacinių šaltinių studija, 

diskusija, analizė, refleksija
PU, MG

Vyksta gerosios 

patirties 

pasidalinimas.

Mokytojai Priemonių, IT priemonių veiksmingas pritaikymas UTA.
Progimnazija. KOMUNIKACINĖS PRIEMONĖS: informacinių šaltinių studija, 

diskusija
MG, IT specialistas

Vyksta gerosios 

patirties 

pasidalinimas.

Mokytojai Mokymosi šaltinių banko kūrimas.
Progimnazijos virtuali erdvė. KOMUNIKACINĖS PRIEMONĖS:  Microsoft 

Office 365 OneDrive. 

MG, PU, UTA 

komanda, IT 

specialistas

Kuriama visai 

bendruomenei 

prieinama Gerosios 

patirties metodų 

erdvė

Mokytojai Savivaldus kiekvieno pedagogo mokymasis Mokymai virtualioje erdvėje. KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS: Zoom, Teams MG

Vyksta gerosios 

patirties 

pasidalinimas.

Mokytojai, mokinių 

tėvai

Pozityvaus požiūrio į vaiką formavimas, pozicija "būti savimi / 

būti geriausia savo versija"
Progimnazija. KOMUNIKACINĖS PRIEMONĖS: interviu, apklausa, diskusija PU, MG

Mokymas per 

bendrąsias 

kompetencijas

2023 m. kovo mėn.

2023 m. balandžio 

mėn.

2023 m. gegužės mėn.



Mokytojai Savivaldus kiekvieno pedagogo mokymasis Mokymai virtualioje erdvėje. KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS: Zoom, Teams MG

Vyksta gerosios 

patirties 

pasidalinimas.

Mokytojai, 

mokytojų padėjėjai, 

pagalbos 

specialistai

Mokytojų kolegialaus grįžtamojo ryšio technikų taikymas, 

reguliarios refleksijos diegiant BP.

Progimnazija. KOMUNIKACINĖS PRIEMONĖS: atviros pamokos, metodinė 

medžiga, apskrito stalo diskusijos, susirinkimai.
UTA komanda

Parengta metodinė 

medžiaga 

talpinama 

progimnazijos 

interneto 

svetainėje

2023 m. gegužės mėn.


