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                                                                               PATVIRTINTA

                                                                                Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos

                                                                                direktoriaus 2023 m. sausio  d.

įsakymu Nr. VĮ-

ŠILALĖS SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNAZIJOS ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2023–2024 METAMS

TIKSLAS – sutelkti ir parengti gimnazijos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (toliau

– UTA) įgyvendinimui.

UŽDAVINIAI:

1. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą

ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.

2. Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą.

3. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką.

4. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir mokymo priemones.

Eil.

Nr.

Priemonės Numatomas

priemonės

įgyvendinimo

terminas

Atsakingas Rezultatas

1. UŽDAVINYS: Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant

atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.

1.1 UTA komandos sudarymas. 2022 m. 

gruodis

Direktorius Suformuota UTA

komanda ir

patvirtinta

direktoriaus

įsakymu.

1.2 UTA diegimo gimnazijoje

veiksmų ir priemonių plano

rengimas.

2023 m. sausis Gimnazijos

UTA komandos

vadovas

Parengtas UTA

diegimo gimnazijoje

veiksmų ir

priemonių planas.

1.3 Mokytojų individualus

atnaujintų BP ir jų rengėjų bei

specialistų rekomendacijų

nagrinėjimas ir aptarimas

metodinėse grupėse.

2023 m. sausis Metodinių

grupių

pirmininkai

Išanalizuotos visų

dalykų atnaujintos

programos, jų

skirtumai, dalykų

turinio pakeitimai.

Beveik visi

pedagogai (bent 90

proc.) ir švietimo

pagalbos specialistai

geriau supras

kompetencijų sandus

ir jų reikšmę.

1.4 Vaiko raidos aprašo,

kompetencijų raidos aprašų

2023 m. sausis Pavaduotojai

ugdymui,

Planuojant ugdymo

procesą detaliau
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nagrinėjimas ir pritaikymas

ugdymo procese (planuose, NŠ

programose).

metodinių

grupių

pirmininkai,

psichologė

atsižvelgiama į vaiko

raidos ypatumus,

individualius jo

poreikius.

1.5 1. Pamokos plano pavyzdžio

kūrimas kiekvienoje metodinėje

grupėje.

2. Pasirinkto pamokos

scenarijaus kūrimas kiekvienoje

metodinėje grupėje ir jo

aptarimas pateikiant

rekomendacijas.

2023 m. 

vasaris - 

kovas

Pavaduotojai

ugdymui,

metodinių

grupių

pirmininkai

Mokytojai gilins

pamokos planavimo

įgūdžius pagal UTA

žinias ir gebėjimus.

Suvienodės

mokytojų (bent 50

proc.) metodiniai,

didaktiniai

reikalavimai

pamokai pagal UTA.

1.6 Sukurtų pamokos scenarijų

metodinėse grupėse ir jų

pateiktų rekomendacijų

aptarimas Metodinėje taryboje.

2023 m. 

balandis

Pavaduotojai

ugdymui,

Metodinė

taryba,

metodinių

grupių

pirmininkai

Gerosios patirties

sklaida.

1.7 Atviros pamokos pagal

atnaujintas BP, jų analizė pagal

atnaujintą pamokos stebėsenos

protokolą.

2023 m. 

vasaris –

gegužė

Pavaduotojai

ugdymui,

Metodinė

taryba,

metodinių

grupių

pirmininkai

Pravestos 7 atviros 

pamokos 

(kiekvienos 

metodinės grupės 

bent vienas 

mokytojas). 

Gerosios patirties 

sklaida, 

bendradarbiavimo 

tarp kolegų 

stiprinimas.

1.8 Mokinių vertinimo aptarimas

atsižvelgiant į keturių

pasiekimų lygių požymius,

vertinimo aprašo atnaujinimas.

2023 m. 

balandis - 

gegužė

Pavaduotojai

ugdymui,

Metodinė

taryba,

metodinių

grupių

pirmininkai

Mokytojai

susipažįsta su

vertinimo sistemos

atnaujinimu, keičia

savo nuostatas.

Gimnazijos

bendruomenei bus

aiškūs vertinimo

kriterijai.

1.9 Vertinimo aprašo koregavimas Iki 2023-08-

31

Pavaduotojai

ugdymui,

Metodinė

taryba,

metodinių

grupių

pirmininkai

Gimnazijos

bendruomenei bus

aiškūs vertinimo

kriterijai
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1.10 Ilgalaikių dalykų planų

pavyzdžio kūrimas ir

pasirengimas pagal juos dirbti

ateinančiais mokslo metais.

2023 m. 

balandis - 

gegužė

Pavaduotojai

ugdymui,

Metodinė

taryba,

metodinių

grupių

pirmininkai

Parengtas ilgalaikio

plano pavyzdys -

gimnazijoje bus

susitarta dėl

ilgalaikių planų

formos ir turinio.

1.11 Gimnazijos ugdymo plano

2023-2024 m.m. parengimas

pritaikant diegti UTA.

Iki 2023 m. 

birželio 1 d.

Administracija,

Metodinė taryba

Parengtas 2023-

2024 m. m. ugdymo

planas.

1.12 Apklausų apie UTA

įgyvendinimą organizavimas

2023-2024 m. UTA komanda Bus surinkti

duomenys apie

pasirengimą ir

praktinį UTA

įgyvendinimą.

2. UŽDAVINYS: Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą.

2.1 Vadovų, mokytojų ir švietimo 

pagalbos specialistų 

dalyvavimas

kvalifikacijos tobulinimo

renginiuose ruošiantis ugdymo

turinio atnaujinimui.

2023-2024 m. Administracija,

Metodinė taryba

Mokymų,

konferencijų,

diskusijų, pasitarimų

skaičius.

100 proc. pedagogų

ir švietimo pagalbos

specialistų dalyvaus

organizuojamuose

mokymuose,

seminaruose, kituose

renginiuose.

2.2 Vadovų, mokytojų, 

dalyvavusių mokymuose, 

patirties pristatymas mokytojų 

susirinkimuose

2023-2024 m. Administracija,

UTA komanda,

Metodinė

taryba

Vadovai, mokytojai

pristatys savo patirtį

ir praktinio taikymo

galimybes

2.3 Kvalifikacijos tobulinimas

įtraukiojo ugdymo temomis.

2023-2024 m. Pavaduotojai

ugdymui

Įtraukiojo ugdymo

idėjos aptartos

metodinėse grupėse,

VGK. Pozityvios

patirties sklaida.

2.4 Dalyvavimas respublikinėje

konferencijoje

„Kompetencijomis grįstas

STEAM ugdymas“.

2023 m.

birželio mėn.

21 d.

Pavaduotoja

A. Balčienė

Pedagogų profesinių

ir dalykinių

kompetencijų

tobulinimas.

2.5 Pedagogų individualios

konsultacijos.

2023–2024 m. Administracija,

UTA komanda,

Metodinė

taryba

Teikiamos

individualios

konsultacijos

pedagogams

rengiantis

įgyvendinti UTA

gimnazijoje.

2.6 Vaiko gerovės komisijos

veiklos stiprinimas.

2023–2024 m. VGK

pirmininkas

VGK susipažino su

naujai rengiamu
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VGK projektu,

parengtomis veiklos

tobulinimo

rekomendacijomis,

kompetencijų

tobulinimu.

3. UŽDAVINYS: Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką.

3.1 Gimnazijos bendruomenės 

supažindinimas su pasirengimu 

įgyvendinti UTA.

2023 m. sausis Direktorius,

UTA komanda

100 proc. mokytojų

ir švietimo pagalbos

specialistų

informuoti apie UTA

procesus.

3.2 Rubrikos komunikacijai ir 

informacijos sklaidai apie UTA

gimnazijos svetainėje 

sukūrimas.

2023 m. sausis UTA komanda Gimnazijos

svetainėje sukurta

rubrika, kurioje

pateikta visa

reikalinga

informacija apie

UTA.

3.3 Aktualios informacijos, 

susijusios su UTA, viešinimas.

2023–2024 m. Pavaduotojai

ugdymui, UTA

komanda

Informacija

viešinama

gimnazijos interneto

svetainėje, TAMO

dienyne.

3.4 Ataskaitų apie UTA 

įgyvendinimą pateikimas, 

aptarimas, tobulintinų sričių 

nusimatymas.

2023–2024 m. UTA komanda Susirinkimuose,

posėdžiuose pateikta

informacija apie

pasirengimą dirbti

pagal atnaujintas

programas.

3.5 Tėvų švietimas apie UTA. 2023–2024 m. UTA komanda Gimnazijos interneto

svetainėje, TAMO

dienyne, susirinkimų

metu.

3.6 Mokinių švietimas apie UTA. 2023–2024 m. UTA komanda Gimnazijos interneto

svetainėje, TAMO

dienyne, klasės

valandėlių metu.

4. UŽDAVINYS: Atnaujinti ugdymo aplinkas ir mokymo priemones.

4.1 Mokymo(si) priemonių ir

ugdymo aplinkų poreikio

situacijos įsivertinimas.

2023 m. 

birželis

Pavaduotojai

ugdymui

Įvertintas ugdymo

aplinkų ir

mokymo(si)

priemonių poreikis.

4.2 Prioritetų vadovėliams ir kitoms

ugdymo priemonėms įsigyti

nusistatymas ir susitarimai

Metodinėje taryboje.

2023 m. 

birželis

Metodinė

taryba,

metodinės

grupės

Parengtas mokymo

ir mokymosi

priemonių įsigijimo

planas.
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4.3 Bendravimas su socialiniais

partneriais, galinčiais praturtinti

ugdymą.

2023–2024 m. UTA komanda Tokios įstaigos kaip

bibliotekos, muziejai,

kultūros, sporto,

STEAM (gamtos

mokslų, inžinerijos,

technologijų, menų ir

matematikos praktinis

taikymas) ir kt. centrai

dalijasi informaciniais

ir kt. ištekliais

atnaujinto BP turinio

realizavimui.

____________________________




