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Kriterijų 
atnaujinto UT 

diegimui 
savivaldybėse 

rengėjų  grupė + 
SAVIVALDYBĖS 

SKAUTĖS

• dr. Jūratė Valuckienė, Vilniaus universiteto Šiaulių 
akademijos docentė

• Lina Bairašauskienė, Vilniaus Maironio progimnazijos 
direktorė

• Dalia Dzigienė, Trakų raj. savivaldybės administracijos 
Švietimo skyriaus vedėja

• Asta Grinevičienė, Vilkaviškio raj. Švietimo pagalbos 
tarnybos direktorė

• Kristina Paulikė, Nacionalinės švietimo agentūros 
projektų metodininkė 

Veiklos grupės užduotys 
• Teikti steigėjams metodinę pagalbą sėkmingai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį.
• Kartu su savivaldybių komandomis ieškoti geriausių sprendimų atnaujintam ugdymo turiniui 

“atvesti iki mokinio”. 

Alytaus m., Druskininkų, 
Prienų, Kazlų Rūdos ir

Panevėžio raj. 



Atlikti
darbai

Pagal parengtus UTA komandos savivaldybėje sudarymo kriterijus
suformuotos 5 savivaldybių (Alytaus m., Druskininkų, Prienų raj., Kazlų
Rūdos, Panevėžio raj.) komandos, su kuriomis konsultuojamasi ir
dirbama on-line.

Atliktas 5 savivaldybių poreikių ir lūkesčių UTA kokybinis tyrimas dėl
pasirengimo ugdymo turinio atnaujinimo veikloms poreikių.

Organizuoti teminiai virtualūs susitikimai su savivaldybių skaučių
komandomis, renginiai UTA koordinatoriams savivaldybėse.

Ekspertų grupė, konsultuodamasi su 5 savivaldybėmis, rengia kriterijus
savivaldybėms ir mokykloms pasirengti įgyvendinti atnaujintą ugdymo
turinį.

2020 m.



Parengti ir paviešinti infografikai

www.mokykla2030.lt/infografikai/

Rengėjų veiklos grupės rezultatas

http://www.mokykla2030.lt/infografikai/


Veiksmų planas 2021 m.

Vasaris

Parengiami 
savivaldybių 
PASIRENGIMO 
UTA kriterijai:

1. Pokyčio 
valdymas

2. Savivaldybės 
komanda 
3. Mokytojų 
komandos 
sudarymas  
dalyvauti NŠA 
mokymuose 

I RENGINYS 
VASARIO 24 D. 

15 VAL. 

Kovas

Parengiami 
VEIKIMO 
kriterijai:

4. Švietimo 
skyrius
5. Pagalbos 
mokyklai įstaiga
6. Mokyklos 
vadovas

Balandis

Parengiami 
PARTNERYSČIŲ 
KŪRIMO 
kriterijai

7. Socialinių 
partnerių 
dalyvavimas
8. Įtraukties / 
lygių galimybių 
užtikrinimas

Gegužė

Parengiami  
kriterijai:

9. Ugdymo 
proceso
modeliavimas
(UP)
10. Aprūpinimas 
mokymo(si) 
priemonėmis 

Birželis-liepa

Parengiamas ir 
paviešinamas
detalus  kriterijų 
aprašymas.  

Rūgpjūtis-
rugsėjis

Vykdoma 
mokymų temų 
poreikio analizė.

Spalis-

Pradedami 
mokymai 
savivaldybių 
komandoms 

Mokymų metu 
bus 
analizuojama, 
kaip kiekviena 
savivaldybė 
pasirengs 
įgyvendinti 
atnaujintą 
ugdymo turinį, 
planuos būtinas 
priemones, 
skirtas sėkmingai 
įgyvendinti 
atnaujintas  
programas.

Informaciniai renginiai Preliminaru

Kriterijai pristatomi savivaldybių komandoms  paskutinę mėnesio savaitę 
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