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Your body will thank you after

Kaip ir kokią ją suformuoti savivaldybėje?

KODĖL
ATNAUJINAMAS
UGDYMO
TURINYS?

Jau parengti pradinio ir pagrindinio
ugdymo Bendrųjų programų projektai,
ruošiamasi vidurinio ugdymo turinio
atnaujinimui.

REDUCES RISK
FOR INSOMNIA

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
grįstas švietimo būklės analize.
Atnaujinimo tikslas – užtikrinti
aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę.
Bendrųjų programų (BP) atnaujinimo
kryptys:
Stiprinti asmens savybių ir vertybių
ugdymą.
Sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui
pasiekti aukštesnį rezultatą, suteikiant
tvirtus ir tvarius žinių pagrindus,
dalykų turiniu ugdant kompetencijas.

KAS PADARYTA?
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numatomi įvairūs informaciniai
renginiai bei mokymai, skirti
savivaldybių atstovams pasiruošti
atnaujintų BP diegimui.

KAS
NUMATOMA?

KOMANDOS SAVIVALDYBĖJE MISIJA:
atlikti vietos išteklių ir galimybių analizę bei pasirengti dirbti pagal atnaujintas BP;
parengti savivaldybės veiksmų ir priemonių planą, skirtą sėkmingai pasiruošti atnaujintų BP
diegimui;
kartu su mokyklų bendruomenėmis ieškoti geriausių sprendimų / susitarimų, kaip, panaudojant
vietos socialinį ir kultūrinį potencialą, atnaujintą turinį įgyvendinti pamokose;
telkti mokyklų vadovus ruoštis ugdymo proceso iššūkiams, strategiškai skiriant dėmesį mokinio
kompetencijų ugdymui mokomuoju dalyku;
telkti ir įgalinti savivaldybės mokytojus , jog profesiniuose tinkluose ruoštųsi tobulinti
dalykines ir profesines kompetencijas, kurių reikia taikant atnaujintas BP;
sistemingai teikti informaciją apie UTA vyksmą.

SOURCE: WWW.REALLYGREATSITE.COM

Daugiau informacijos apie UTA – puslapyje MOKYKLA2030.LT

KAIP FORMUOTI?

STATUSAS
Komandos sudėtis ir narių atsakomybės
tvirtinamos Švietimo skyriaus vedėjo
įsakymu.

KOMANDOS
SUDĖTIS:
administracijos švietimo
padalinio vedėjas;
švietimo pagalbos įstaigos
vadovas;
bendrojo ugdymo mokyklų
vadovai ir pavaduotojai
ugdymui.

ATSTOVAVIMAS:
komandoje atstovaujama visų tipų
mokykloms pagal įgyvendinamas
Bendrąsias programas;
į komandą kviečiami mokyklų,
kurių pertvarka nenumatyta
artimiausius penkerius metus,
vadovai;
komandoje dalyvauja tos pačios
mokyklos direktorius ir
pavaduotojas ugdymui.

SOURCE: WWW.REALLYGREATSITE.COM

Daugiau informacijos apie UTA – puslapyje MOKYKLA2030.LT

KAIP VEIKTI?

KAS PADĖTŲ
švietimo politikai;
savivaldybės Švietimo tarybos pirmininkas /
atstovas;
kitų savivaldybės administracijos skyrių vadovai ir
specialistai;
savivaldybės administracijos švietimo padalinio
specialistai;
švietimo pagalbos įstaigos metodininkai ir
specialistai;
savivaldybės mokytojų metodinių grupių
pirmininkai;
kitų savivaldybės administracijos skyrių vadovai ir
specialistai;
tėvų ir mokinių atstovai.

VEIKIMO PRINCIPAI
įsipareigojimas kaitai;
viešumas;
sistemingas bendravimas ir
bendradarbiavimas su mokyklomis;
veikimas drauge, susitarimų
kultūra;
duomenimis grįsti sprendimai;
refleksija.

INFORMACIJA
Visą informaciją apie
Ugdymo turinio
atnaujinimo
bei diegimo procesus
rasite internetiniame
puslapyje
MOKYKLA2030.LT
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