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VILNIAUS AGROEKOLOGIJOS MOKYMO CENTRO UTA DARBO GRUPĖS VEIKLOS 

PLANAS 

2022 - 2024 M. 

Tikslas - pasirengti efektyviam atnaujinto ugdymo turinio diegimui (toliau – UTA) Centre. 

Uždaviniai : 

1. Pasirengti ugdymo proceso organizavimui diegiant atnaujintą ugdymo turinį. 

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

ugdymo turinį. 

3. Viešinti informaciją apie UTA įgyvendinimą Centre. 

1. Pasirengti ugdymo proceso organizavimui diegiant atnaujintą ugdymo turinį. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Įgyvendinimo 

laikotarpis 

Atsakingas Siektinas 

rezultatas 

1.1. Atnaujinto ugdymo turinio 

įgyvendinimo darbo grupės 

sudarymas. 

2022 m. 

balandžio mėn. 

Direktorius Sudaryta darbo 

grupė. 

1.2. UTA diegimo veiksmų ir 

priemonių plano sudarymas. 

2022 m. 

balandžio mėn. 

UTA darbo 

grupė 

Sudarytas UTA 

diegimo  

veiksmų ir 

priemonių 

planas. 

1.3. UTA darbo grupės 

pasitarimai 

Esant poreikiui Administracija UTA darbo 

grupės 

pasidalijimas 

aktualijomis ir 

naujienomis 

1.4. Pasirengimo įgyvendinti 

UTA pirminės situacijos 

analizė 

2022 gegužės 

mėn. 

Administracija 

UTA 

įgyvendinimo 

darbo grupė 

Metodinė taryba 

Atlikta situacijos 

analizė ir 

išryškintos 

galimybės, 

silpnybės bei 

stiprybės. 

1.5. VAMC ugdymo proceso 

organizavimas atsižvelgiant 

į UTA įgyvendinimą. 

2022 m. 

gegužės – 

rugsėjo mėn. 

Administracija Esant poreikiui 

pakoreguotas 

2022-2023 m. m. 

ugdymo planas. 



1.6. VAMC ugdymo plano 

koregavimas ir parengimas 

pritaikant diegti UTA. 

2022 – 2024 m. Administracija 

Metodinė taryba 

Esant poreikiui 

koreguojami ir 

parengiami 

2022-2023 m. 

2023-2024 m. 

ugdymo planai. 

1.7. Ugdymo aplinkos 

pritaikymas pasirengiant 

kokybiškam UTA 

įgyvendinimui. 

2022–2024 m. Administracija Atnaujinta 

ugdymo aplinka 

(vadovėliai, IT 

įranga, mokymo 

priemonės ir kt.). 

1.8. UTA diegimo proceso 

stebėsena 

2022 – 2024 m. Administracija Nuolat vykdoma 

stebėsena . 

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

ugdymo turinį. 

 

2.1. Mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo poreikio 

tyrimas. 

2023 m. Administracija 

UTA 

įgyvendinimo 

darbo grupė 

Išaiškintas 

mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

poreikis. 

2.2. Mokymų ir kvalifikacijos 

tobulinimo seminarų 

organizavimas . 

2022 – 2024 m. Administracija Mokytojai 

dalyvauja 

mokymuose, 

įgyja reikalingų 

žinių. 

2.3. Metodinių grupių 

susitikimai (posėdžiai). 

2022 -  2024 m. Metodinė taryba Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

nagrinėjami 

UTA aspektai ir 

planuojamos 

veiklos gairės 

2.4. Grįžtamojo ryšio technikų 

taikymas analizuojant UTA 

diegimo situaciją VAMC. 

2022 – 2024 m. Administracija 

,UTA 

įgyvendinimo 

darbo grupė, 

pedagogai 

Kolegiali 

pedagogų, 

administracijos, 

bendruomenės 

refleksija apie 

UTA įgyvenimą 

VAMC. 

3. Viešinti informaciją apie UTA įgyvendinimą Centre 

 

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 

3.2. Susitikimai su gimnazijos 

socialiniais partneriais apie 

UTA įgyvenimą VAMC. 

2022 – 2024 m. Administracija 

, UTA 

įgyvendinimo 

Susitikimai su 

VAMC 

socialiniais 



darbo grupė partneriais apie 

UTA įgyvenimą 

VAMC. 

3.3. Atviros ir integruotos 

pamokos  taikant atnaujintų 

ugdymo programų metodus 

ir kompetencijomis grįsto 

ugdymo būdus. 

2022 – 2024 m. Pedagogai 

,Metodinė 

taryba 

Vykdomos 

integruotos ir 

atviros pamokos 

pagal atnaujintas 

BP, 

orientuojantis į 

kompetencijomis 

grįstą ugdymą: 

1. 2022-2023 m. 

m. - ne mažiau 

kaip 5 pamokos. 

2. 2023-2024 m. 

m. - ne mažiau 

kaip 10 pamokų. 
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