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UTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir
sporto ministerija, Nacionalinė švietimo
agentūra, įgyvendindamos projektą
„Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir
diegimas“, vykdo bendrojo ugdymo mokyklų
ugdymo turinio atnaujinimą.



UTA

• 2022–2023 mokslo metų planuojamas atnaujintų 
pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo 
programų diegimas šalies bendrojo ugdymo 
mokyklose. 

• 2019 metais susitarta dėl kompetencijomis grįsto 
ugdymo turinio. Pasirengimo laikotarpiu siekiama 
mokytojams padėti sėkmingai pasirengti dirbti 
pagal atnaujintą ugdymo turinį.



KOMPETENCIJOS

• Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos;

• Pažinimo;

• Pilietinė;

• Kūrybiškumo;

• Kultūrinė;

• Komunikavimo;

• Skaitmeninė kompetencija (rengiama)



UTA naujienos 
(mokykla2030.lt)

• Nacionalinė švietimo agentūra organizuoja renginių
ciklą, skirtą aptarti atnaujinamų bendrųjų programų
įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo
galimybes naujausiais mokslo metais. Iš viso
suplanuota 20 renginių pagal mokomuosius
dalykus.

• Skelbiami atnaujinti pradinio ir pagrindinio
ugdymo bendrųjų programų (BP) projektai bei
BP įgyvendinimo rekomendacijos

• Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos
(BP) atnaujinimas.



UTA naujienos 
(mokykla2030.lt)

• Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) skelbė mokyklų,
įgyvendinančių bendrojo ugdymo (pradinio, pagrindinio ir
vidurinio) programas, vadovų, pavaduotojų ugdymui,
norinčių dalyvauti mokymuose, pasirengiant diegti
mokyklose atnaujinamas pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo bendrąsias programas, atranką.
Mokymai truks 16 darbo dienų per 2021 m. spalio – 2022 m.
balandžio laikotarpį;

• Šį rudenį Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA)
pradės Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas
veiklos tyrimą, kuris bus vykdomas 2021 m. spalio 1 d. –
2022 m. balandžio 29 d.



Kauno m. ugdymo įstaigos, 
atrinktos dalyvauti tyrime

• 2021 m. spalio 5 d. Švietimo, mokslo ir sporto 
ministro įsakymu V-1806 patvirtintas 30 šalies 
bendrojo ugdymo mokyklų, dalyvausiančių tyrime, 
sąrašas

• Kauno Kazio Griniaus progimnazija

• Kauno Veršvų gimnazija



VEIKLOS TYRIMAS
Veiklos tyrimo tikslas – išanalizuoti kompetencijų ugdymo patirtis mokyklose ir

sukaupti informaciją tolesniam atnaujintų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo

bendrųjų programų projektams tobulinti, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui,

ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų ir mokytojų kompetencijoms stiprinti bei

suplanuoti kitas būtinas veiklas tinkamai pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo

bendrosioms programoms įgyvendinti.

Veiklos tyrimo uždaviniai:

1. įvertinti mokytojų pasirengimą diegti kompetencijomis grįstą atnaujintą ugdymo

turinį;

2. parengti siūlymus atnaujintų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų

programų projektams tobulinti;

3. parengti rekomendacijas mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą

organizuojančių skyrių vedėjų ir mokytojų profesiniam tobulėjimui.

*Atstovai dalyvauja savivaldybių UTA komandų veikloje

* Pageidaujančios, NŠA neatrinktos įstaigos, įstaigos vykdyti veiklos tyrimą savanoriškai



EUROPOS KOMISIJOS IR 
BRITŲ TARYBOS VADOVAI-
MENTORIAI

• Ilmantė Bagdonė, Kauno „Varpo“ gimnazijos 
direktorė;

•Daiva Garnienė, Kauno Maironio 
universitetinės gimnazijos direktorė;

•Dalia Maziliauskienė, Kauno lopšelio-darželio 
„Mažylis“ direktorė;

•Virginija Rupainienė, Kauno Panemunės 
pradinės mokyklos direktorė.
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Kauno m. savivaldybės UTA 
komanda

Eil. 
Nr.

Vardas, pavardė Pareigos Įstaiga Komandos 
sudėtis

Pastabos

1. Ona Gucevičienė Vedėja Kauno miesto 
administracijos Švietimo 

skyrius

Pirmininkė Administracijos 
švietimo padalinio 
vedėjas

2. Laura Papievienė Specialistė Kauno miesto 
administracijos Švietimo 

skyrius

Koordinatorė Savivaldybės švietimo 
skyriaus specialistas –
UTA koordinatorius

3. Ramunė Martinkienė Vyr. specialistė Kauno miesto 
administracijos Švietimo 

skyrius

Narė

4. Violeta Starkuvienė Vyr. specialistė Kauno miesto 
administracijos Švietimo 

skyrius

Narė

5. Alvyda Panfilaitė Vyr. specialistė Kauno miesto 
administracijos Švietimo 

skyrius

Narė

6.

7.

Jolita Sakaliūnienė

Raimonda 
Jančauskienė

Specialistė

Vyr. specialistė

Kauno miesto 
administracijos Švietimo 

skyrius
Kauno miesto 

administracijos Švietimo 
skyrius

Narė

Narė

8. Rasa Bortkevičienė Direktorė KPKC/KŠIC Narė Švietimo centro/ 
Pagalbos mokyklai 
tarnybos deleguotas 
asmuo

9. Raimunda Žiūlytė Direktorė Kauno Pedagoginė 
Psichologinė Tarnyba

Narė
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Kauno m. savivaldybės UTA 
komanda

Bendrojo ugdymo mokyklos direktorius ir 1 pavaduotojas (reorganizacija įstaigoje nebus vykdoma 5 m)
1. Erikas Griškevičius Direktorius Kauno Aleksandro 

Puškino gimnazija

Narys Turinio vadovas (pagalba 
mokykloms, NŠA)

2. Marija Daunorienė Direktoriaus 
pavadotoja 
ugdymui

Kauno Aleksandro 

Puškino gimnazija

Narė

3. Sonata 
Drazdavičienė

Direktorė Kauno "Saulės" gimnazija Narė Gimnazija (I-IV kl.)

4. Dovilė Kulvietienė Direktoriaus 
pavadotoja 
ugdymui

Kauno "Saulės" gimnazija Narė

5. Žilvinas 
Damijonaitis

Direktorius Kauno Veršvų gimnazija Narys Gimnazija (1-12 kl.), 
priešmokyklinis 
ugdymas6. Zita Nėnienė Direktoriaus 

pavadotoja 
ugdymui

Kauno Veršvų gimnazija Narė

7. Jekaterina 
Juknevičienė

Direktorius Kauno Daukanto 

progimnazija

Narė Progimnazija

8. Aivaras Kunigonis Direktoriaus 
pavadotoja 
ugdymui

Kauno Daukanto 

progimnazija

Narė



Kauno m. savivaldybės UTA 
komanda

9. Vesta Žiūraitienė Direktorė Kauno "Nemuno" mokykla Narė Daugiafunkcis centras

10. Nijolė Mažeikienė Direktoriaus pavadotoja 
ugdymui

Kauno "Nemuno" mokykla Narė

11. Virginija  Rupainienė Direktorė Kauno Panemunės pradinė 

mokykla

Narė Pradinė mokykla, 
priešmokyklinis 
ugdymas12. Giedrė Stankevičienė Direktoriaus pavadotoja 

ugdymui
Kauno Panemunės pradinė 

mokykla

Narė

13. Asta Gaižutienė Direktorė Kauno Montesori mokykla-

darželis "Žiburėlis"

Narė Darželis – mokykla

14. Eglė Vainikonienė Direktoriaus pavadotoja 
ugdymui

Kauno Montesori mokykla-

darželis "Žiburėlis"

Narė

15. Darius Griežė Direktorius Kauno specialioji mokykla Narys Specialioji mokykla

16. Gediminas Kaminskas Direktoriaus pavadotojas 
ugdymui

Kauno specialioji mokykla Narys

17. Ramutė Latvelienė Direktorė Kauno Jono Pauliaus II 

gimnazija

Narys Privati ugdymo įstaiga

18. Renata Baršukaitienė Direktoriaus pavadotojas 
ugdymui

Kauno Jono Pauliaus II 

gimnazija

Narė

19. Daina Rožnienė Direktorė Kauno taikomosios dailės 

mokykla

Narė Profesinė mokykla

20. Darius Šaras Direktoriaus pavadotojas 
ugdymui

Kauno taikomosios dailės 

mokykla

Narė



UTA situacijos analizė 
Kauno m.
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UTA situacijos analizė 
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• Vadovų pasitarimų metu
• Mokytojų akademijos metu
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Atviri klausimai 11-13



SAVIVALDYBĖ

• Teisės aktų rengimas (įsakymai, strategijos, 
programos, veiklos planas, siūlymai...)

• Stebėsena ir analizė (kriterijai, mokyklų pažangos, 
numatytų rodiklių, žmogiškųjų išteklių...)

• Pagalbos teikimas (diskusijos, galimybių paieška, 
sąlygų sudarymas...) 

• Metinių užduočių nustatymas (specialistams, 
vadovams)

• Bendradarbiavimas

• Informacijos viešinimas, sklaida



ŠVIETIMO PAGALBOS 
ĮSTAIGOS

• Mokymų organizavimas

• Sėkmingos metodinės praktikos kaupimas

• Sklaida

• Pagalbos teikimas

• Konsultavimas

• Bendradarbiavimas

• Informacijos viešinimas



UGDYMO ĮSTAIGOS 
VADOVAS

• Atlikti pasirengimo dirbti analizę

• Susitarti dėl strateginių veikimo krypčių

• Remti ir motyvuoti mokytojus

• Teikti pagalbą, konsultuoti, padėti spręsti problemas

• Atpažinti ir dalintis sėkmingomis praktikomis 
mokyklos, miesto ar šalies mastu

• Suformuoti komandą įstaigoje
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KOMANDOS MOKYKLOJE 
FORMAVIMAS

• direktorius,

• direktoriaus pavaduotojas ugdymui;

• pagalbos mokiniui specialistai;

• 3 mokytojai. 
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MOKYKLOS 
BENDRUOMENĖJE

• periodiškas mokyklos bendruomenės 
informavimas

• tinkamas gausios informacijos pateikimo būdas 
(mokykla2030.lt, DUK, medžiaga);

• programų analizė, savanoriškas išbandymas;

• stebėsena, grįžtamasis ryšys.

• informacijos skelbimas internetinėje svetainėje. 



KLAUSIMŲ - ATSAKYMŲ 

PLATFORMA (Kauno m. savivaldybės)

• https://docs.google.com/document/d/1JIHLtWBM
PN_2QEC0EW-
UzGPjUePdJqchC9nnMFtnI7A/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1JIHLtWBMPN_2QEC0EW-UzGPjUePdJqchC9nnMFtnI7A/edit?usp=sharing
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