
Dėl palankios aplinkos atnaujintų 
Bendrųjų programų diegimui Jiezno 
gimnazijoje kūrimo: 

2021 m. veikimo kryptys, 
sėkmės, 
iššūkiai ir
išteklių analizė

Direktorė Neringa Zujienė

2022-01-07



Bendrųjų programų atnaujinimo kryptys pateiktos 
BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO GAIRĖSE:

Stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą

Sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui įgyti aukštesnius 
pasiekimus.



Kas koordinuoja veiklą Gimnazijoje? Tikslas

Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) įgyvendinimo ir koordinavimo komanda:

• Neringa Zujienė - vadovė;

• Dalia Mazuronienė;

• Danutė Acuvienė;

• Nijolė Aleškevičienė;

• Neringa Bisikirskienė;

• Daiva Krūvelienė;

• Vilma Mekionytė;

• Jolita Stačiokaitė;

• Saulius Šimanskas;

• Zita Zencevičienė;

• Laimutė Grigaliūnienė;

• Živilė Valatkienė;

• Audronė Jusienė;

• Aldona Talačkienė.

Komandos tikslas - sukurti palankią aplinką atnaujintų Bendrųjų programų diegimui.



Siekiant pasirengti atnaujinto Ugdymo turinio diegimui bei darbui su juo, 
Prienų r. Jiezno gimnazijoje yra sutelkta ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) 
komanda. UTA komandos suplanuoti ir jau vykdomi darbai:

2021 m. gruodžio 7 d. buvo vykdomas mokinių informavimas apie atnaujintų Bendrųjų 

programų diegimo žingsnius (pranešėja UTA komandos narė, mokytoja Danutė 

Acuvienė);

2021 m. gruodžio 1 d. vykusiame visuotiniame tėvų susirinkime direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Dalia Mazuronienė tėvams skaitė pranešimą ,,Atnaujintas ugdymo 

turinys. Kodėl? Kada? Kaip?";

Vietos bendruomenės narių informavimui UTA komanda parengė skirtuką svetainėje 

http://jieznogimnazija.lt/ugdymo-turinio-atnaujinimas/

Vykdo procesus, reikalingus sklandžiam atnaujintų Bendrųjų programų diegimui.

http://jieznogimnazija.lt/ugdymo-turinio-atnaujinimas/?fbclid=IwAR0sbsEbKhvlOEEauMeRu3-AGamN7VWAetYU-HdjOv2lyoivbKKVpjWFrQs


2021-06-23 Mokytojų taryboje priimti susitarimai: 

Komandos veikimo kryptys, susiję 

su atnaujintų Bendrųjų programų 

įgyvendinimu.

Terminai, 

kiekybiniai ar 

kokybiniai 

rodikliai

Kiekybiniai ar kokybiniai rodikliai

Atsakingi

1. Atnaujintų Bendrųjų programų 

diegimo žingsnių numatymas.

Iki 2021 m.

rugsėjo 30 d.

Bus numatyti pagrindinės atnaujinto ugdymo 

turinio įgyvendinimo ir koordinavimo 

komandos metinės veiklos, priimti susitarimai 

dėl susirinkimų periodiškumo.

UTA įgyvendinimo ir 

koordinavimo 

komandos vadovė

2. Visų turimų išteklių (pedagoginio 

personalo, finansavimo, 

apsirūpinimo IT, ugdymo aplinkų ir 

pan.) analizė.

Iki 2021 m.

lapkričio 30 d.

Bus atlikta turimų išteklių analizė su 

rekomendacijomis apie planuotinus ir 

kauptinus išteklius.

UTA įgyvendinimo ir 

koordinavimo 

komanda

3. Gimnazijos bendruomenės 

informavimas apie atnaujintų 

Bendrųjų programų diegimo 

žingsnius.

Iki 2021 m.

gruodžio 31 d.

Įvyks ne mažiau kaip 3 renginiai, kurių metu 

skirtingos tikslinės mokyklos bendruomenės 

grupės (pedagogai, mokiniai, tėvai) bus 

informuojami apie atnaujintų Bendrųjų 

programų diegimo žingsnius.

UTA įgyvendinimo ir 

koordinavimo 

komanda



Prienų r. Jiezno gimnazijos turimų išteklių (pedagoginio personalo, finansavimo, 
apsirūpinimo IT, ugdymo aplinkų ir pan.) 
pirminė analizė dėl ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) įgyvendinimo

Stiprybės Tobulintini veiklos aspektai

1. Gimnazijos direktorė dalyvauja ŠMSM, NŠA, EK ir Britų 

tarybos projekte „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje 

lyderiams“.

2. Du gimnazijos pedagogai yra pakviesti į mokymus, jie dalyvaus ir vėliau patys 

rajono lygmeniu organizuos atnaujintų BP pristatymo renginius.

3. Gimnazijoje suburta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo 

komanda (UTA komanda).

4. Mokytojų taryboje priimti susitarimai dėl veikimo krypčių, susijusių su 

atnaujintų Bendrųjų programų įgyvendinimu.

5. UTA komanda viešina BP atnaujinimo kryptis ir kitą informaciją Gimnazijos 

tinklalapyje http://jieznogimnazija.lt/ugdymo-turinio-atnaujinimas/

6. STEAM komandos veiklos.

1. Nė vienam gimnazijos pedagogui nėra galimybės dalyvauti rajono 

UTA komandos veikloje.

2. Skaitmeninių išteklių pritaikymas ugdymo procese (IT diegimo strategijos 

parengimas).

3. Dalykinių ir bendrųjų 

kompetencijų ugdymas pamokose: tikslų pateikimas, dermė su pamokų uždaviniu

ir veiklų organizavimu (bendrųjų kompetencijų ugdymo integracija).

4. Planuoti ir kaupti išteklius UTA įgyvendinimui.

5. Skatinti ir motyvuoti mokytojus dirbti pagal atnaujintas BP: supažindinti su 

bendrųjų kompetencijų turiniu ir vertinimo galimybėmis ugdymo procese.

Galimybės Grėsmės

1. Bendruomenės narių įtraukimas į 

bendros vizijos kūrimą įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį.

2. Operatyvi ir visapusiška vadovų pagalba mokytojams.

3. Aktyvi metodinės tarybos ir metodinių grupių veikla įgyvendinant UTA.

4. Mokytojų savišvieta ir dalyvavimas NŠA, 

ŠMSM organizuojamuose UTA renginiuose (kvalifikacija) ir rajono metodiniuose 

būreliuose (pristatoma naujausia informacija apie UTA).

5. Pilotinių mokyklų patirties analizė.

6. Vadovėlių poreikio/įsigijimo galimybių situacijos analizė.

7. ŠPT metodininko pagalba.

8. Bendradarbiavimo kultūros su kitais rajono mokyklų vadovais kūrimas ir 

palaikymas.

1. Mokytojų motyvacija ir įgalinimas aktyviam dalyvavimui atnaujintų BP

analizės procese.

2. Nepakankamas BP diegimo procesų išmanymas.

3. Neigiamos nuostatos pertvarkos atžvilgiu.

http://jieznogimnazija.lt/ugdymo-turinio-atnaujinimas/


▪ Parengti priešmokyklinio ugdymo 
programą pagal atnaujintą ugdymo 
turinį (Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 
metodinė grupė);

▪ Atlikti vadovėlių poreikio analizę;

▪ Tęsti mokymo(si) priemonių atnaujinimą, 
rengiantis dirbti pagal atnaujinamas 
bendrąsias programas;

▪ Organizuoti ugdymo turinio atnaujinimo 
mokymus gimnazijos mokytojams 
(susipažinimas su atnaujintais ugdymo 
turinio projektais, bendrųjų kompetencijų 
ugdymo ir integravimo į gimnazijos 
vertinimo sistemą kūrimas)

Rekomendacijos:




