MARIJAMPOLĖS JONO TOTORAIČIO PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL MARIJAMPOLĖS JONO TOTORAIČIO PROGIMNAZIJOS
PASIRENGIMO DIEGTI ATNAUJINTĄ UGDYMO TURINĮ VEIKSMŲ PLANO
TVIRTINIMO

2022 m. gegužės 9 d. Nr. VMarijampolė
Siekiant užtikrinti sklandų pasirengimą atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui
progimnazijoje, telkiant mokyklos bendruomenę ir socialinius partnerius:
1. T v i r t i n u Jono Totoraičio progimnazijos pasirengimo diegti atnaujintą ugdymo turinį
veiksmų planą ( pridedama).
2. Įsakymo vykdymo kontrolę pasilieku sau.
3. Į p a r e i g o j u administratorę Laimą Grėbliauskienę su įsakymu supažindinti bendra
tvarka.
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MARIJAMPOLĖS JONO TOTORAIČIO PROGIMNAZIJOS
PASIRENGIMO DIEGTI ATNAUJINTĄ UGDYMO TURINĮ VEIKSMŲ PLANAS

Tikslas – pasiruošti sėkmingam UTA įgyvendinimui nuo 2023 m. rugsėjo 1d.
Uždaviniai:
1. Atlikti situacijos įsivertinimą UTA diegimo aspektu.
2. Sudaryti sąlygas mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams augti profesine prasme, ir
tinkamai pasirengti dirbti pagal atnaujintas BP.
3. Organizuoti atnaujinamo UT diegimo veiklas progimnazijoje.
4. Vykdyti kokybišką ir laiku teikiamos informacijos sklaidą, susijusią su atnaujinamo UT
diegimo procesu mokykloje.
5. Palaikyti ryšį su savivaldybės atnaujinamo UT įgyvendinimo ir koordinavimo komanda,
kitomis ugdymo įstaigomis ir socialiniais partneriais.
Eil. PRIEMONĖ
TERMINAS
ATSAKINGI
Nr.
VYKDYTOJAI
1. Atlikti situacijos įsivertinimą UTA diegimo aspektu.

1.1.

1.2.

LAUKIAMI
REZULTATAI

Progimnazijos
veiklos kokybės
įsivertinimas apie
pasirengimą UTA
reformos
įgyvendinimui ir
kokia pagalba
reikalinga
mokytojams,
vadovams

2022 m.
rugsėjis- spalis

Progimnazijos
veiklos kokybės
įsivertinimo
grupė,
UTA komanda

Progimnazija
išsiaiškina
mokyklos
pasirengimo
diegti UTA
stipriąsias ir
tobulintinas
sritis, mokytojų
mokymosi
poreikį

Progimnazijos
pasirengimo
atnaujintų bendrųjų
programų diegimui
analizės
pristatymas

2022 m. spalis
- lapkritis

Progimnazijos
veiklos kokybės
įsivertinimo
grupė,
UTA komanda

Parengtos
rekomendacijos
ir pateiktos
strateginio ir
metinio veiklos
plano rengimo
grupėms

PASIEKTI
REZULTATAI

2. Sudaryti sąlygas mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams augti profesine prasme ir tinkamai
pasirengti dirbti pagal atnaujintas BP.

2.1.

2.2.

Pedagogų ir
švietimo pagalbos
specialistų
susipažinimas su
kompetencijomis ir
jų raiška
atnaujintose
programose

iki 2023
rugsėjo 1 d.

UTA komanda,
pedagogai,
švietimo pagalbos
specialistai

100% pedagogų
susipažinę su
bendrosiomis
kompetencijomi
s ir jų raiška
atnaujintose
programose

NŠA mokymai
iki 2023
dalykų mokytojams rugsėjo 1 d.

Pedagogai,
metodinės grupės

Pagal
savivaldybei
suteiktas kvotas

.

100%
progimnazijos
dalykų
mokytojų
dalyvavo NŠA
organizuotuose
mokymuose
Dalyvavimas NŠA iki 2023
konferencijose,
rugsėjo 1 d.
viešosiose
konsultacijose ir
pristatymuose UTA
temomis

Pedagogai,
metodinės grupės,
švietimo pagalbos
specialistai

Mokymai
pedagogams,
švietimo pagalbos
specialistams,
vadovams

iki 2023
rugsėjo 1 d.

UTA komanda,
Organizuoti
metodinės grupės, progimnazijoje
švietimo pagalbos 1-2 mokymai
specialistai

2.5.

Mokymuose
dalyvavusių
pedagogų,
švietimo pagalbos
specialistų
patirties sklaida

iki 2023
rugsėjo 1 d.

UTA komanda,
Organizuota
metodinės grupės, metodinėse
švietimo pagalbos grupėse patirties
specialistai
sklaidoje
dalyvauja 60-80
% pedagogų

2.6.

Metodinė diena
“Ugdymo turinys
keičia
pamoką”(gerosios
patirties sklaida)

iki 2023
rugsėjo 1 d.

UTA komanda,
metodinės grupės

2.3.

2.4.

Bent 85%
dalyvaus
nacionaliniuose
UTA
renginiuose

Profesines
kompetencijas
patobulins bent
70% mokytojų

3. Organizuoti atnaujinamo UT diegimo veiklas progimnazijoje.
3.1.

Apvalaus stalo
diskusijos su
metodinių grupių
nariais apie
atnaujinto ugdymo
turinio
įgyvendinimą

iki 2023 m.
rugsėjo 1 d.

UTA komanda,
Organizuota
metodinės grupės, bent 1-2
apvaliojo stalo
diskusijos.
Sumažės
mokytojų
pasipriešinimas
ugdymo turinio
pokyčiams
mokykloje

3.2.

Atvirų pamokų
pagal atnaujintą
UT kolegoms
organizavimas ir
jų analizė

iki 2023 m.
rugsėjo 1 d.

UTA komanda,
metodinės grupės,
švietimo pagalbos
specialistai

Organizuoti,
stebėti,
analizuoti bent
1-2 atviras
pamokas
metodinėje
grupėje.

Paviešintos
sėkmingos
mokytojų
praktikos. Gerės
ugdymo kokybė
3.4.

Kūrybinės
dirbtuvės, skirtos
parengti
mokymo(si)
medžiagą
kompetencijų
ugdymui dalyku

iki 2023 m.
rugsėjo 1 d.

UTA komanda,
metodinės grupės,
švietimo pagalbos
specialistai

Organizuotos 23 kūrybinės
dirbtuvės.
Sklandesnis
perėjimas prie
atnaujintų
bendrųjų
programų
įgyvendinimo

3.5.

Reikalingų
ugdymo(si)
priemonių
įsigijimas pagal
progimnazijos
numatytus
prioritetus

iki 2023 m.
rugsėjo 1 d.

UTA komanda,
administracija

Pagal
progimnazijos
poreikius ir
esamas
finansines
galimybes
įsigytos
reikalingos
ugdymo (si)
priemonės

3.6.

Progimnazijos
erdvės pritaikomos
pagal universalaus
dizaino principus,
atsižvelgiama į
mokymosi veiklų ir
mokinių
mokymo(si)
poreikių įvairovę

iki 2023 m.
rugsėjo 1 d.

UTA komanda,
administracija

Pagal
progimnazijos
poreikius ir
esamas
finansines
galimybes dalis
švietimo įstaigos
erdvių
pritaikytos pagal
universalaus
dizaino
principus

4. Vykdyti kokybišką ir laiku teikiamos informacijos sklaidą, susijusią su atnaujinamo UT
diegimo procesu mokykloje.
4.1. Informacijos
1-2 kartus per
UTA komanda
Komanda
mokyklos
mėnesį
viešina
bendruomenei apie
informaciją ir
pasirengimą UTA
supažindina
diegimui
progimnazijos
viešinimas
bendruomenę
progimnazijos
tinklalapyje
4.2. Aktualios
1-2 kartus per
UTA komanda
Komanda
informacijos apie
mėnesį
viešina
UTA diegimą
informaciją ir
pedagogams
supažindina
sklaida OneDrive
pedagogus

4.3.

saugykloje
UTA diegimo
aktualijų aptarimas
dalykų metodinėse
grupėse

Pagal
metodinės
grupės planą

Metodinė grupės,
UTA komanda

UTA diegimo
aktualijų
aptarimuose
dalyvauja ne
mažiau 70 proc.
dalykų
mokytojų

1 kartą per
ketvirtį

UTA komanda,
metodinės grupės

UTA komanda
pastebi, palaiko
ir viešina
sėkmingas
patirtis

UTA komanda,
Metodinė taryba,
administracija

Su UTA
susipažinę ne
mažiau 80 proc.
ir supažindina
progimnazijos
tėvų

4.4.

Pedagogų
dalijimosi patirtimi
ir įkvepiančių
sėkmės istorijų
viešinimas

4.5.

Skleisti informaciją Pagal
apie UTA tėvų
progimnazijos
susirinkimų metu
veiklos planą

5. Palaikyti ryšį su savivaldybės atnaujinamo UT įgyvendinimo ir koordinavimo komanda,
kitomis ugdymo įstaigomis ir socialiniais partneriais.
5.1. Ryšių su
Nuolat
UTA komanda
Komanda
Marijampolės
bendradarbiauja
savivaldybės UTA
su Marijampolės
komanda
savivaldybės
palaikymas
UTA komanda
5.2.

Turimų socialinių
partnerių
potencialo
panaudojimas
įgyvendinant
atnaujintą UT

iki 2023 m.
rugsėjo 1 d.

UTA komanda,
Metodinė taryba,
administracija,
metodinės grupės

Komanda
bendradarbiauja
su socialiniais
partneriais, juos
informuoja apie
UTA

5.3.

Dalijimasis
sėkmės istorijomis
su mokyklų UTA
komandomis

1 kartą per
ketvirtį

UTA komanda

Viešinamos
sėkmingos
progimnazijos
UTA diegimo
praktikos
savivaldybėje

5.4.

Naujų socialinių
partnerių pritraukti

iki 2023 m.
rugsėjo 1 d.

UTA komanda,
Metodinė taryba,
administracija,
metodinės grupės

Mokyklos
mokytojai
bendradarbiauja
su įvairiais
socialiniais
partneriais

