
Pasiruošimo atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui eiga gimnazijoje. 

1. 2021 m. vasario mėn. buvo sudaryta Visagino savivaldybės atnaujinto ugdymo turinio 

įgyvendinimo ir koordinavimo komanda, į kurią įėjo gimnazijos direktorė Veronika 

Voitekian ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Deksnienė.  

2. 2021 m. gruodžio mėn. komanda dalyvavo Mokymo akademijos surengtuose mokymuose 

,,UTA projekto komandiškumo ir sprendimų sesija“ , kuriuose buvo sprendžiami AUT  

diegimo vadybiniai, organizaciniai ,lyderystės klausimai. Taip pat ši koordinavimo komanda 

buvo susirinkusi į pasitarimą „Verdenės“ gimnazijoje dėl pasiruošimo UTA planavimo. 

3. 2021 m. rugpjūčio mėn. Visagino ,,Atgimimo“ gimnazijos direktorės įsakymu buvo  

suformuota „UTA įgyvendinimo ir koordinavimo komanda“, kurią sudaro direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui ir 8 mokytojai - MG pirmininkai. 

4. 2021 m. spalio mėnesį vyko šios komandos (arba MT) posėdis. Jame buvo pristatytos UTA 

aktualijos, parodyta, kur ieškoti informacijos (Mokykla2030) parengta ir pristatyta pateiktis 

apie 7 kompetencijas. Parengtas pasirengimo UTA planas. 

5. Vyko  informacijos sklaida MG.MG pirmininkai informavo, kad MG buvo aptariami šie 

klausimai: kompetencijos, atnaujintų programų projektai, integravimo galimybės, 

bendradarbiavimo su socialiniais partneriais galimybės.16 mokytojų dalyvavo kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose, susijusiuose su UTA. 

6. 2022m.vasario mėn. gimnazijoje buvo atliktas situacijos įsivertinimas. Kovo mėn. 

gimnazijos tarybos posėdyje apklausos rezultatus pristatė mokytoja Olga Artamavičienė. Iš 

apklausos rezultatų galima daryti išvadą, kad mokytojai žino apie besikeisiančias programas, 

turi informacijos apie kompetencijas, stebi informaciją puslapyje Mokykla2030.lt. 

7. 3 gimnazijos mokytojai - Jelena Murina, Irina Makeičik, Eleonora Dutkevičienė pagal UTA 

kvotas buvo deleguoti į mokymus dėl UTA. Šiuo metu mokymai jau yra baigti. Buvo 

planuojama, kad gegužės pabaigoje mokytojai pasidalins savo įžvalgomis su MT dėl 

pamokos planavimo, uždavinio kėlimo, kompetencijų ir turinio sąsajų, bet dėl egzaminų 

sesijos , didelio krūvio bei didesnio šios informacijos efektyvumo  buvo nutarta nukelti  šį 

pasitarimą į rudenį. 

8. 2022m.balandžio 13 d. miesto mokyklų metodinės tarybos posėdyje gimnazijos direktorės 

pavaduotoja ugdymui Jolanta Deksnienė ir mokytoja Natalja Starovoitova skaitė pranešimą 

„Skaitmeninių ugdymo priemonių ir platformų naudojimas pamokose - gimnazijos 

mokytojų patirtis“. 

Taigi gimnazijos mokytojai: 

1. turi bendrą supratimą apie kiekvieną kompetenciją; 

2. yra peržvelgę savo dėstomo dalyko atnaujintą programą, o deleguoti pagal kvotas mokytojai 

teikę siūlymus ; 

3. beveik pusė mokytojų dalyvavo bent viename renginyje dėl UTA. 
 

Komandos pasiūlymai: 
 

1) peržiūrėti bent vieną savo dalykui organizuotą UTA renginį; 

2) rugsėjo mėn. planuojami mokymai pagal jau patvirtintas programas- dalyvauti šiuose 

mokymuose bent vienam iš MG dalyvių. Mokymų įrašus žadama skelbti viešai, todėl bus 

galima peržiūrėti;   

3) Nusiteikti ir susitaikyti, kad dirbti teks kitaip. Ruoštis pokyčiams . 


