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ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO DIEGIMO LIETUVOS KURČIŲJŲ IR 

NEPRIGIRDINČIŲJŲ UGDYMO CENTRTE VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 

2022–2024 METAMS 

 

Tikslas – pasirengti efektyviam atnaujinto ugdymo turinio diegimui (toliau – UTA) Lietuvos 

kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre (toliau – Centras). 

1 UŽDAVINYS. Pasirengti ugdymo proceso organizavimui diegiant atnaujintą ugdymo 

turinį. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingas 

asmuo 

Siektinas 

rezultatas 

1.1. Atnaujinto ugdymo turinio 

įgyvendinimo darbo grupės 

sudarymas 

2022 m. rugsėjis Direktorius Sudaryta UTA 

įgyvendinimo 

darbo grupė 

1.2. UTA diegimo Centre 

veiksmų ir priemonių plano 

sudarymas 

2022 m. rugsėjis 

– spalis 

UTA 

įgyvendinimo 

darbo grupė 

Sudarytas UTA 

diegimo Centre 

veiksmų ir 

priemonių 

planas 

1.3. UTA darbo grupės 

pasitarimai 2022–2024 m. 

(per mėn. 1 k. 

arba esant 

poreikiui) 

 

Administracija  UTA darbo 

grupės 

pasidalijimas 

aktualijomis ir 

naujienomis 

1.4. Konsultacijos su 

Nacionaline švietimo 

agentūra 

UTA įgyvendinimo 

koordinavimo komanda 

2022–2024 m. 

(esant 

poreikiui) 

Administracija 

UTA 

įgyvendinimo 

darbo grupė 

 

Aktualios 

informacijos 

įsisavinimas, 

sklaida ir 

įgalinimas 

Centro veikloje 

1.5. Pasirengimo įgyvendinti 

UTA priminės situacijos 

analizė 

2022 m. spalio-

lapkričio mėn. 

Administracija 

UTA 

įgyvendinimo 

darbo grupė 

Atlikta 

situacijos 

analizė ir 

išryškintos 

galimybės, 

silpnybės, 

stiprybės 

1.6. Centro tvarkų, aprašų 

atnaujinimas ir peržiūra 

(vertinimo ir pažangos, 

metodinės veiklos, VIP ir 

kt.) 

Iki 2022 m. 

gruodžio mėn. 

 

Administracija Atnaujintos 

Centro tvarkos, 

aprašai. 

1.7. Centro ugdymo plano 

parengimas pritaikant diegti 

UTA 

2023-2024 m. Administracija 

Mokytojų 

kolegija 

Parengtas 2023-

2025 m. m. 

ugdymo planas 

1.8.  Ugdymo aplinkos 2022-2024 m. Administracija Atnaujinta 



pritaikymas pasirengiant 

kokybiškam UTA 

įgyvendinimui 

Mokytojų 

kolegija 

ugdymo aplinka 

(vadovėliai, IT 

įranga, mokymo 

priemonės ir kt.) 

1.9. UTA diegimo proceso 

stebėsena 

2022-2024 m. 

(nuolat) 

Administracija Nuolat vykdoma 

stebėsena pagal 

NŠA parengtą 

UTA 

įgyvendinimo 

koordinavimo 

komandos 

stebėsenos 

atmintinę 

1.10. Pritaikyta atnaujinta lietuvių 

kalbos ir literatūros bendroji 

pradinio ir pagrindinio 

ugdymo programa 

2022 m. IV 

ketv. 

Administracija 

UTA 

įgyvendinimo 

darbo grupė 

Parengtos 

rekomendacijos 

dėl lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

pradinio ir 

pagrindinio 

ugdymo 

programos 

pritaikymo 

klausos 

sutrikimų 

turintiems 

mokiniams 

1.11. Pritaikyta atnaujinta lietuvių 

kalbos ir literatūros bendroji 

vidurinio ugdymo programa 

2023 m.  Administracija 

UTA 

įgyvendinimo 

darbo grupė 

Parengtos 

rekomendacijos 

dėl lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

vidurinio 

ugdymo 

programos 

pritaikymo 

klausos 

sutrikimų 

turintiems 

mokiniams 

 

2 UŽDAVINYS. Teikti metodinę, pedagoginę ir konsultacinę pagalbą pedagogams diegiant 

atnaujintą ugdymo turinį. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingas 

asmuo 

Siektinas 

rezultatas 

2.1. Mokytojų kompetencijų 

plėtros poreikių rengiantis 

įgyvendinti bendrąsias 

programas (toliau – BP) 

analizė 

2022 m. Administracija 

UTA 

įgyvendinimo 

darbo grupė 

Mokytojų taryba 

95 proc. 

mokytojų 

pateikia 

kompetencijų 

plėtros poreikius 



2.2. Mokymų ir kvalifikacijos 

tobulinimo seminarų 

organizavimas, 

koordinavimas pagal 

atnaujintų BP įgyvendinimo 

etapus 

2022-2024 m. Administracija 

Mokytojų 

kolegija 

Ne mažiau kaip 

95 proc. 

mokytojų 

dalyvauja 

mokymuose 

2.3. Kolegialūs metodinių 

grupių, mokytojų 

dalykininkų susitikimai 

2022-2024 m.  Mokytojų 

kolegija 

Metodinės 

grupės 

Sklaida 

kolegialiuose 

susitikimuose, 

ne mažiau kaip 

10 susitikimų 

2.4. Pedagogų individualios 

konsultacijos Centre 

2022-2024 m. UTA 

įgyvendinimo 

darbo grupė 

Mokytojų 

kolegija 

Teikiamos 

nuolatinės 

individualios 

konsultacijos 

pedagogams 

rengiantis 

įgyvendinti 

UTA Centre 

2.5. Kitų ugdymo įstaigų bei 

pedagogų konsultavimas 

UTA bei BP pritaikymo 

klausimais 

2022-2024 m. UTA 

įgyvendinimo 

darbo grupė 

Konsultuota ne 

mažiau kaip 20 

pedagogų/įstaigų 

2.6. Metodinių, pedagoginių 

priemonių 

skaitmenizavimas, 

kaupimas bei pritaikymas 

2022-2024 m. Administracija 

UTA 

įgyvendinimo 

darbo grupė 

Mokytojų 

kolegija 

Sukurtas 

skaitmenizuotas 

„Metodinės ir 

pedagoginės 

patirties bankas“ 

2.7. Grįžtamojo ryšio technikų 

taikymas analizuojant UTA 

diegimo situaciją Centre 

2022-2024 m. Administracija 

UTA 

įgyvendinimo 

darbo grupė 

Pedagogai 

Kolegiali 

pedagogų, 

administracijos, 

bendruomenės 

refleksija apie 

UTA 

įgyvendinimą 

Centre. 

 

 

3 UŽDAVINYS. Viešinti informaciją apie UTA įgyvendinimą Centre. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingas 

asmuo 

Siektinas 

rezultatas 

3.1. Pedagogų ir bendruomenės 

supažindinimas su 

pasirengimu įgyvendinti BP 

ir ugdymo proceso 

pokyčius. 

2022-2024 m. Administracija 

UTA 

įgyvendinimo 

darbo grupė 

UTA 

įgyvendinimo 

proceso 

pristatymas 

susitikimų metu 

3.2. Informacijos dėl UTA 

įgyvendinimo veiksmų 

viešinimas Centro 

2022-2024 m. Administracija 

 

Sukurtas atskiras 

puslapis 

Mokykla 2030 



internetinėje svetainėje ir 

socialiniuose tinkluose 

Viešai skelbiama 

informacija 

Centro 

internetinėje 

svetainėje ir 

socialiniuose 

tinkluose  

3.3. Susitikimas su Centro 

socialiniais partneriais apie 

UTA įgyvendinimą Centre 

ir kitose kurčiųjų ugdymo 

įstaigose 

2022-2024 m. Administracija 

UTA 

įgyvendinimo 

darbo grupė 

Socialinių 

partnerių 

įtraukimas į 

sėkmingą UTA 

įgyvendinimą 

Centre 

3.4. Straipsnio parengimas 

spaudoje (nacionalinėje) ir 

t.t. apie UTA 

2022, 2023 m. Administracija Informuota 

visuomenė ir 

bendruomenė, 

steigėjas apie 

gimnazijoje 

pasirengimą 

UTA Centre 

Paskelbti bent 2 

straipsniai 

3.5. Atviros ir integruotos 

pamokos šalies pedagogams 

taikant atnaujintų ugdymo 

programų metodus ir 

kompetencijomis grįsto 

ugdymo būdus 

2022-2024 m. Pedagogai 

Mokytojų 

kolegija 

Pravesta 

integruotų ir 

atvirų pamokų 

pagal atnaujintas 

BP, 

orientuojantis į 

kompetencijomis 

grįsta ugdymą: 

1. 2022-2023 m. 

m. - ne mažiau 

kaip 15 pamokų. 

2. 2023-2024 m. 

m. - ne mažiau 

kaip 20 pamokų. 

3.6. Bendradarbiavimo ir 

tinklaveikos ryšių pagrindu 

organizuojami renginiai, 

grįsti kompetencijų ugdymu 

bei atnaujintomis ugdymo 

programomis, šalies 

švietimo įstaigų mokiniams.  

2022-2024 m. Administracija 

Mokytojų 

kolegija 

Organizuoti 

šalies švietimo 

įstaigų 

mokiniams 

renginiai: 

1.2022-2023 m. 

m. - ne mažiau 

kaip 2 renginiai. 

2. 2023-2024 m. 

m. - ne mažiau 

kaip 5 renginiai. 

3.7. Paviešintos ir išplatintos 

rekomendacijos dėl lietuvių 

kalbos ir literatūros pradinio 

2022 m. Administracija 

UTA 

įgyvendinimo 

Paviešintos ir 

išplatintos 

rekomendacijos 



ir pagrindinio ugdymo 

programos pritaikymo 

klausos sutrikimų turintiems 

mokiniams 

darbo grupė 

3.8. Paviešintos ir išplatintos 

rekomendacijos dėl lietuvių 

kalbos ir literatūros 

vidurinio  ugdymo 

programos pritaikymo 

klausos sutrikimų turintiems 

mokiniams 

2023 m. Administracija 

UTA 

įgyvendinimo 

darbo grupė 

Paviešintos ir 

išplatintos 

rekomendacijos 

 

_________________________________ 


