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DĖL ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO KLAIPĖDOS MIESTO
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PATVIRTINIMO
Nr.
Klaipėda
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu,
t v i r t i n u Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo Klaipėdos miesto savivaldybėje
veiksmų ir priemonių planą 2021–2024 metams (pridedama).
Savivaldybės administracijos direktorius

Gintaras Neniškis

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus
įsakymu Nr.
ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖJE VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2021–2024 METAMS
Tikslas – sutelkti Klaipėdos miesto švietimo bendruomenę pasirengti atnaujinto ugdymo
turinio (toliau –AUT) įgyvendinimui.
1 UŽDAVINYS. Pasirengti naujos kokybės ugdymo organizavimui:
Eil.
Priemonės
Numatomas
Atsakingas
Nr.
priemonės
įgyvendinimo
terminas
1.1. Klaipėdos miesto
2021 m.
Švietimo skyrius
savivaldybės komandos dėl
atnaujinto ugdymo turinio
įgyvendinimo koordinavimo
savivaldybėje (toliau – AUT
komanda) formavimas
1.2. Aktualios informacijos dėl
2021–2024 m.
Pedagogų
AUT ir bendrųjų programų
(per mėnesį 2 k.
švietimo ir
(toliau – BP) pristatymas
arba esant
kultūros centras
AUT komandos
poreikiui)
(toliau – PŠKC),
pasitarimuose
AUT komanda
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Rezultatas

Suformuota AUT
komanda

AUT komanda
supažindinama su
aktualijomis

Mokytojų atrankos dalyvauti
Nacionalinės švietimo
agentūros (toliau – NŠA)
organizuojamuose
mokymuose dėl AUT,
vykdymas
AUT komandos narių dėl
dalyvavimo mokymuose
atranka

2021 m.

PŠKC,
AUT komanda

Atrinkti
mokytojai pagal
NŠA pateiktas
kvotas dalyvauja
mokymuose

2021 m.

AUT komanda

Susitikimų ir diskusijų su
Bendrojo ugdymo mokyklų
(toliau – Mokyklos)
komandomis dėl AUT
organizavimas
Mokyklų apklausų dėl AUT
įgyvendinimo veiklų
inicijavimas

2022–2023 m.

PŠKC,
AUT komanda

Atrinkti AUT
komandos nariai
dalyvauja
mokymuose
Susitarta dėl
ugdymo turinio
atnaujinimo
galimybių

2021–2023 m.

AUT komanda

Duomenų dėl priemonių /
pagalbos poreikio

Iki 2022 m. kovo
mėn.

AUT komanda

Išsiaiškinta
situacija dėl
Mokyklų
pasirengimo
įgyvendinti AUT
Parengtas
pagalbos poreikio

2
Mokykloms, ruošiantis
įgyvendinti AUT,
apibendrinimas

planas /
rekomendacijos

2 UŽDAVINYS. Teikti kolegialią metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos
tobulinimą:
Eil.
Priemonės
Numatomas
Atsakingas
Rezultatas
Nr.
priemonės
įgyvendinimo
terminas
2.1. Mokymų pagal atnaujintų BP 2022 m.
PŠKC
90 % mokytojų
įgyvendinimo etapus
II–IV ketv.
dalyvavo
organizavimas
mokymuose
2.2. Atnaujintų mokomųjų dalykų 2022 m.
PŠKC
Įvyko 19
BP įgyvendinimo sklaidos
III–IV ketv.
kolegialaus
miesto mokomųjų dalykų
mokymosi
metodiniuose būreliuose
susitikimų su
(toliau – MB) organizavimas
miesto MB
nariais
2.3. Kolegialaus mokymo,
2022–2024 m.
PŠKC
85 % mokytojų
remiantis profesinės dalykinės
dalyvavo
sėkmės pavyzdžiais ir
mokymuose
patirtimi, organizavimas
3 UŽDAVINYS. Viešinti informaciją ir dalintis gerąja patirtimi:
Eil.
Priemonės
Numatomas
Atsakingas
Nr.
priemonės
įgyvendinimo
terminas
3.1. Klaipėdos miesto
2022 m.
AUT komanda
savivaldybės (toliau –
Savivaldybė) administracijos
vadovų ir vietos savivaldos
politikų supažindinimas su
pasirengimu įgyvendinti
atnaujintas BP Mokyklose

3.2.

Informacijos dėl AUT
įgyvendinimo veiksmų ir
mokymų pateikimas

2021–2024 m.
(kiekvieną
mėnesį)

PŠKC

3.3.

Atnaujintų mokomųjų dalykų
BP diegimo sklaidos MB
organizavimas

2022 m.
III–IV ketv.

PŠKC

Rezultatas

Parengta
apibendrinta
informacija ir
pristatyta
Savivaldybės
administracijos
vadovams,
Kultūros,
švietimo ir sporto
komiteto nariams
PŠKC mėnesio
planuose ir
interneto
svetainėje
skelbiama
informacija
Įvyko 19
kolegialaus
mokymosi
susitikimų su
miesto MB
nariais

3
3.4.

3.5.

3.6.

Vydūno gimnazijos ir Simono
Dacho progimnazijos,
dalyvaujančių NŠA tyrime,
veiklų pristatymas Klaipėdos
miesto švietimo
bendruomenei
Vadovų, dalyvaujančių
mokymuose, patirčių
pristatymas

2022 m. gegužės
mėn.

PŠKC

2022 m.

PŠKC

AUT komandos narių,
dalyvaujančių mokymuose,
patirčių pristatymas
Klaipėdos miesto švietimo
bendruomenei

2022 m.

AUT komanda

__________________________

Tyrime
dalyvaujančios
mokyklos
pristatys
dalyvavimo
tyrime patirtis
18 bendrojo
ugdymo mokyklų
atstovai pristatys
savo patirtį, įgytą
mokymuose
Mokymuose
dalyvaujantys
AUT komandos
nariai pristatys
savo patirtį, įgytą
mokymuose
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