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ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLA 

 

ATNAUJINTŲ BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO  

VEIKLOS PLANAS 

 

2022 – 2023 METAMS  
 

Veiklos planas 

 

Eil. Nr. Veikla  Laikotarpis Vieta Atsakingi.  

1.  Mokytojų apklausa, diskusijos 

apie atnaujintų programų 

įgyvendinimą, mokymo(si) 

metodai. 

2022 m. 

gegužė, 

birželis 

Metodinėse 

grupėse 

Vadovai  

2.  Atnaujintų BP apklausos analizė. 

Problemų sprendimo būdai. 

Ugdymo metai dirbant pagal 

atnaujintas BP 

2022 m. 

rugpjūtis 

Mokytojų pasitarime Vadovai 

3.  Seminaras mokyklos pedagogams  2022 m. 

spalis, 

lapkritis 

Mokykloje Vadovai 

4.  Atnaujintų bendrųjų programų 

elementų išbandymas mokyklose 

2022 - 2023 

m.  

Mokykloje, 

pamokose 

Mokytojai lyderiai 

5.  Individuali mokytojų savišvieta. 

Puslapio 

https://www.mokykla2030.lt/ 

analizė  

2022 - 2023 

m. m. 

Individualiai. 

Tarpinės diskusijos 

metodinėse grupėse 

Pedagogai  

6.  Tarpinės konsultacijos metodinėse grupėse, darbo grupėse pagal dalykus ir analizė atnaujintų 

bendrųjų programų temomis: 

 Bendrųjų nuostatų, dalyko 

paskirties, tikslų ir uždavinių, 

2022 m. 

spalis 

 

 

Metodinėse grupėse. 

Darbo grupėse 

sudarytose pagal 

dėstomus dalykus 

Metodinės grupės 

pirmininkai Darbo 

grupės nariai  

 kompetencijų ugdymo 

mokomajame dalyke 

(kompetencijų žemėlapiai) 

2022 m. 

lapkritis 

 

 Pasiekimų srities ir raidos 2022 m. 

gruodis 

 

https://www.mokykla2030.lt/


 Mokymosi turinio 

(Planavimas pagal 

kompetencijų žemėlapius, 

ilgalaikių planų formos,  

pamokos planavimas ir 

įgyvendinimas) 

 

2022 m. 

gruodis, 2023 

m. sausis  

 

 Pasiekimų vertinimo ir lygių 

požymių 

2023 m. 

sausis 

7.  Atnaujintų bendrųjų programų 

pagrindiniai aspektai. Mokytojų 

lyderių praktinė patirtis. 

2023 m. 

vasaris 

Mokytojų tarybos 

posėdyje 

Darbo grupė nariai  

8.  Informacijos sklaida mokyklos 

medijose 

2023 m. 

sausis, 

vasaris 

Mokyklos puslapis, 

FB, kitos švietimo 

medijos 

Darbo grupė nariai 

9.  Tėvų informavimas  2023 m. 

vasaris 

Bendras tėvų 

susirinkimas 

Vadovas.  

10.  Tėvų diskusijos, aptarimai 2023 m. 

vasaris 

Klasės tėvų 

susirinkimai 

Klasės auklėtojas 

11.  Mokinių informavimas, diskusijos 2023 m. 

kovas,  

Klasės valandėlėse Klasės auklėtojas 

12.  Tėvų – mokinių- dėstančių 

mokytojų – auklėtojų diskusijos, 

aptarimai, analizė 

2023 m. 

balandis, 

gegužė 

Tėvų susirinkimai 

klasėse, mokyklos 

forumas, mokinių 

taryba 

Klasės auklėtojas, 

mokinių tarybos 

atstovas 

13.  Ugdymo turinio planavimas 2023-

2024 m. m. 

2023 m. 

birželis-

rugpjūtis 

Dalykų mokytojų 

bendradarbiavimas 

Mokytojai 

 

 

________________________ 
  

 

 

Tikslinės atnaujintų BP diegimo komandos sudarymas.  

Komandos narių vaidmenys ir atsakomybės sritys. 

 

  

 


