PATVIRTINTA
Marijampolės Sūduvos gimnazijos
direktoriaus 2022 m. birželio
d.
įsakymu Nr. VMARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJOS ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO PLANAS 2022–2023 M. M.
Tikslas. Sėkmingai pasirengti darbui pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.
Uždaviniai:
1. Parengti veiksmų planą / laiko juostą atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) pasiruošimui ir įgyvendinimui.
2. Įsivertinti situaciją.
3. Sudaryti sąlygas UTA diegimui.
4. Stebėti ir viešinti pasiruošimo procesą.
Eil.
RESURSAI /
ATSAKINGI
PRIEMONĖ
TERMINAS
Nr.
IŠTEKLIAI
VYKDYTOJAI
1. UTA komandos sudarymas ir situacijos analizė (partneriai, komanda).
1.
Darbo grupės dėl Ugdymo turinio
iki 2022 m. kovo
Žmogiškieji ištekliai
Gimnazijos
atnaujinimo plano gimnazijoje
20 d.
administracija
parengimo sudarymas.
2.
Situacijos analizė, kaip Marijampolės
iki 2022 m.
Žmogiškieji ištekliai
UTA darbo
Sūduvos gimnazija pasirengusi
gegužės 1 d.
grupė
atnaujintų bendrųjų programų
diegimui.
UTA gimnazijoje plano rengimo grupė
atlieka apklausą, apibendrina duomenis
ir pristato juos bendruomenei.
2. Palankių sąlygų UTA diegimui sudarymas.
2.1. Gimnazijos vadovų, pedagogų, švietimo pagalbos specialistų kompetencijų tobulinimas.
2.1.1 Kviestis kolegas į savo atviras
2022–2023 m. m. Žmogiškieji ištekliai
Visi gimnazijos
pamokas.
mokytojai
Gimnazijos
administracija

LAUKIAMAS REZULTATAS
Bus suburta UTA gimnazijoje plano
parengimo grupė.
Bus išsiaiškinta mokyklos pasirengimo
diegti UTA stipriosios ir tobulintinos
sritys, mokytojų mokymosi poreikį bei
pateikta rekomendacijos rengiant
strateginį ir metinį veiklos planą.

Pamatys praktinių metodų, kaip galima
tobulinti savo pamokas, orientuotas į
kompetencijų ugdymą. Atsiras naujų
idėjų. Stiprės bendradarbiavimas ir
kolegialumas.
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2.1.2

Seminarai-praktiniai užsiėmimai apie
kompetencijų ugdymą įvairų dalykų
pamokose.

2022–2023 m. m.

Žmogiškieji ir
finansiniai ištekliai

Metodinė taryba
Gimnazijos
administracija

2.1.3

Darbo stebėjimo vizitas kitoje šalies
gimnazijoje.

2022–2023 m. m.
I pusmetis

Žmogiškieji ir
finansiniai ištekliai

2.1.4.

Praktinė Sūduvos gimnazijos
mokytojų konferencija ,,Kolegakolegai“.

2023 m. I ketvirtis

Žmogiškieji ir
finansiniai ištekliai

UTA darbo
grupė
Gimnazijos
administracija
UTA darbo
grupė
Metodinė taryba
Gimnazijos
administracija

2.1.5.

Gimnazijos metodinės tarybos veikla.

2022–2023 m. m.

Žmogiškieji ir
finansiniai ištekliai

2.1.6

Erasmus projektų („S-T-T“, „7K
pamoka“)patirčių sklaida ir
pritaikymas ugdymo procese.

2022–2023 m. m.

2.1.7

KTU klasės įsteigimas ir ugdymo,
bendradarbiaujant su KTU,
organizavimas.

Nuo 2022 m.
rugsėjo 1 d.

Žmogiškieji ištekliai

Žmogiškieji ištekliai

Metodinė taryba
UTA darbo
grupė
Erasmus darbo
grupės
UTA darbo
grupė
KTU klasėje
dėstantys
mokytojai

Mokytojai įgis daugiau žinių apie
inovatyvius mokymo metodus, lengviau
pritaikys šiuolaikinės pamokos bruožus
savo dalyko pamokose.
Įvairių veiklų stebėjimas ir idėjų
pasidalijimas su kolegomis iš kitos
gimnazijos.
Idėjų pritaikymas savo darbe.
Metodinių grupių atstovai dalinsis su
kolegomis gerąja patirtimi:
pademonstruos sėkmingai taikomus
mokymo metodus savo dalyko
pamokose, pristatys įvairius projektus ir
kitas patirtis.
Kolektyvas ugdysis bendradarbiavimu
grįstą darbo kultūrą.
Metodinėje taryboje atsiras daugiau
veiklų, kurios tiesiogiai siesis su
Atnaujinto ugdymo turinio klausimais ir
jo sėkmingu diegimu ugdymo procese.
Užsienio seminarų ir darbo stebėjimų
patirtis padės tobulinti gimnazijos
ugdymo veiklas ir skatins domėtis kitų
šalių patirtimis ir Europoje
dominuojančiomis naujovėmis.
Mokytojai bendradarbiaudami su KTU
parengia KTU klasės individualaus
ugdymo planą 2022–2023 m. m.,
dalijasi patirtimis ir įžvalgomis su
kolegomis.
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2.2. Ugdymo priemonių ir aplinkų atnaujinimas.
2.2.1 Reikalingų ugdymo(si) priemonių
iki 2023 m. rugsėjo
įsigijimas pagal ugdymo įstaigos
1 d.
numatytus prioritetus.
2.2.3 Ugdymo įstaigose erdvės pritaikomos
iki 2023 m. rugsėjo
pagal universalaus dizaino principus,
1 d.
atsižvelgiama į mokymosi veiklų ir
mokinių mokymo(si) poreikių
įvairovę. Dalyvavimas TŪM projekte.
3. UTA proceso veiklų ir rezultatų viešinimą.
3.1. Savalaikė UTA mokymų sklaida
1 kartą per 2 mėn.
gimnazijos bendruomenėje.

3.2.

3.3.

3.4.

Dalijimasis įkvepiančiomis sėkmės
istorijomis tarp gimnazijos mokytojų
bei savivaldybės metodiniuose
būreliuose.
Tėvų informavimas per tėvų
susirinkimus bei e. dienyno sistemoje
apie Atnaujinto ugdymo turinio
diegimą ugdymo procese ir apie
laukiančius kitus pokyčius.
Bendros veiklos su socialiniais
partneriais ir veiklų viešinimas (KTU,
VDU, Marijampolės Meilės Lukšienės
švietimo centras, STEAM, MMKC).

Finansiniai ir
žmogiškieji ištekliai

Gimnazijos
administracija

Finansiniai ir
žmogiškieji ištekliai

Gimnazijos
administracija

Žmogiškieji ištekliai

UTA komandos
nariai ir
gimnazijos
mokytojai,
dalyvaujantys
įvairiuose
mokymuose.
UTA komanda
Gimnazijos
kolektyvas

2022–2023 m. m.

Žmogiškieji ištekliai

2022–2023 m. m.

Žmogiškieji ištekliai

UTA komanda
Gimnazijos
administracija

2022–2023 m. m.

Žmogiškieji ištekliai

Gimnazijos
UTA komanda

Pagal ugdymo įstaigos poreikius ir
esamas finansines galimybes įsigytos
reikalingos ugdymo (si) priemonės.
Pagal ugdymo įstaigos poreikius ir
esamas finansines galimybes dalis
švietimo įstaigų erdvių pritaikytos pagal
universalaus dizaino principus.

Tiek komandoje, tiek kolektyve vyksta
vidinė ir išorinė komunikacija,
reguliariai pasidalijama informacija tarp
mokymuose dalyvaujančių kolektyvo
narių ir viso kolektyvo / bendruomenės.
Mokymo medžiaga viešinama MS
Teams platformoje.
Gimnazijos UTA komanda pastebi,
palaiko ir viešina (socialiniai tinklai,
gimnazijos puslapis) sėkmingas
mokykloje vykstančias praktikas.
Tėvai bus tinkamai supažindinti su
Atnaujinto ugdymo turinio taikymu
ugdymo procese ir su vykstančiais
pokyčiais.
Komanda bendradarbiauja su
socialiniais partneriais, juos informuoja
apie UTA ir inicijuoja / prisideda prie
bendrų projektų kūrimo.
Parengtas ir įgyvendinamas KTU klasės
individualus ugdymo planas 2022–2023
m. m.
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3.5

Veiklos tyrime ir mokymuose
dalyvaujančių pedagogų patirties
sklaida savivaldybėje.

Iki 2023 m.
rugsėjo 1 d.

4. UTA diegimo pasiruošimo proceso stebėsena.
4.1 Stebimos ir analizuojamos
1 kartą per 2 mėn.
pasirengimo UTA diegimui plane
numatytos priemonės.

Žmogiškieji ištekliai

Komanda,
veiklos tyrimo ir
mokymų
dalyviai

Organizuoti ne mažiau kaip 3 veiklos
tyrime dalyvaujančių pedagogų patirties
sklaidos renginiai savivaldybės
mokytojams.

Žmogiškieji ištekliai

UTA komanda
Gimnazijos
administracija

Komanda atlieka plane numatytų
priemonių ir pasirengimo UTA
diegimui stebėseną, analizę, koreguoja
planą atsižvelgdama į nacionalinio
lygmens UT atnaujinimo / išbandymo
procesus ir savivaldybės ugdymo
vykdomos pasirengimo dirbti pagal
atnaujintas BP stebėsenos rezultatus.

_____________________________________

