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Ekspertų grupė

• dr. Jūratė Valuckienė, Šiaulių universiteto Regionų plėtros 
instituto docentė

• Lina Bairašauskienė, Vilniaus Maironio progimnazijos direktorė

• Dalia Dzigienė, Trakų rajono savivaldybės administracijos 
Švietimo skyriaus vedėja

• Asta Grinevičienė, Vilkaviškio rajono Švietimo pagalbos tarnybos 
direktorė



Ugdymo turinio atnaujinimo modeliai 
©E. Pranckūnienė, MTC

Kūrybinis darbas ir 
svarstymai tik paskirtų, 
pasamdytų ekspertų, 

mokytojų ar jų 
asociacijų atstovų 

grupėse

Ugdymo turinio 
rengimas siejant su 

regiono, savivaldybės, 
mokyklos ugdymo 

turinio kūrimu

Lygiagretus visų lygmenų 
(tiek horizontaliai, tiek 

vertikaliai) darbas. 
Bendrųjų idėjų 

adaptavimas regionui



Numatoma savivaldybės komandos
sudėtis atnaujintam UT diegti

1. Savivaldybės švietimo skyriaus specialistas – UTA 
koordinatorius

2. Švietimo centro/ Pagalbos mokyklai tarnybos deleguotas 
asmuo

3. Bendrojo ugdymo mokyklos direktorius (1-2 asmenys)

4. Bendrojo ugdymo mokyklos direktoriaus pavaduotojas (1-2 
asmenys) 



Numatomi bendradarbiavimo 
su savivaldybėmis etapai

• 1 ETAPAS – nuo 2020 m. II ketvirčio atranka ir 
bendradarbiavimas su SAVIVALDYBIŲ PAGALBININKIŲ 
komandomis, nustatant pagalbos poreikius.

• 2 ETAPAS – nuo 2021 m. III ketvirčio mokymai VISŲ 
SAVIVALDYBIŲ komandoms. 



Numatomi savivaldybės komandos narių vaidmenys 

Poveikio grupė Vaidmuo

ŠVIETIMO SKYRIUS MOKYKLŲ VADOVAI

Strategas
Komunikuotojas
Tinklintojas
Geros praktikos rėmėjas
Administratorius

ŠVIETIMO CENTRAS MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS 

Organizatorius
Kolegialaus veikimo terpės kūrėjas
Koordinatorius
Mediatorius
Pagalbos teikėjas / Globėjas

MOKYKLOS VADOVAS MOKYKLOS MOKYTOJAI

Lyderis / vedlys
Komunikuotojas
Pagalbos teikėjas / Globėjas
Administratorius



Pokyčio valdymo etapai arba: PAGALBOS 
MOKYKLAI MISIJOS PROJEKCIJOS...???

7

Inicijavimas Planavimas Įgyvendinimas Įtvirtinimas

Padėti suprasti pokyčio 
būtinumą, sutelkti 
pokyčio komandas

Nustatyti esamą ir 
siekiamą padėtį 
(tikslus)

Analizuoti pokyčio 
įgyvendinimo 
aplinkybes

Atlikti suinteresuotų 
šalių analizę

Pokyčio strategijos 
pasirinkimas. Įtraukties
nusistatymas 

Pokyčio programų ir 
projektų rengimas. 
Išteklių numatymas

Pokyčio žemėlapio ir 
komunikacijos plano
sudarymas

Susitarimai su 
suinteresuotomis šalimis

Pokyčio programos
vykdymas ir 
koregavimas

Aktyvus darbas su 
pasipriešinimu, kitomis 
įgyvendinimo kliūtimis 

Individualūs pokalbiai ir 
grupinės diskusijos

Naujo mąstymo, veiklos 
būdų, kultūros
palaikymas

Pasiektos padėties
įvertinimas, paramos 
teikimas   

Pamokos ir sąlygos  
naujiems pokyčiams 
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