
 

 

 Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), vykdydama Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų finansuojamo projekto ,,Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1- ESFA – 

V- 726- 03-0001) 2.1.1 veiklą ,,Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą 

turinį“, nuo 2022 m. sausio organizuoja informacinius renginius savivaldybių paskirtoms ugdymo 

turinio atnaujinimo (UTA) komandoms. Mažeikių rajono UTA komandą sudaro: Apolinaras Stonkus, 

švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas; Jelena Sutkienė, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

vyriausioji specialistė, koordinatorė; Laima Žilinskienė, švietimo centro vadovė; Virginijus 

Laureckis, Senamiesčio progimnazijos vadovas, Liuda Braslauskienė, Gabijos gimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Ingrida Braziulienė; Auksūdžio mokyklos – daugiafunkcinio 

centro direktorė; Jurgita Skurdauskaitė, d. m. ,,Kregždutė“ direktorė; Edita Buračienė, ,,Jievaro‘ 

pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Violeta Langienė, Kalnėnų progimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Snieguolė Kiškėnienė, Mažeikių politechnikos mokyklos 

gimnazijos skyriaus vedėja. 

 Renginių metu pristatomi ekspertų grupės parengti Kriterijai savivaldybėms ir 

mokykloms sėkmingai pasirengti įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį. Aptariami svarbiausi 

atnaujinamo ugdymo turinio aspektai, etapai, pasikeitimai, įtrauktis. Ypač pabrėžiama integruoto 

ugdymo turinio svarba ir reikšmė. 

  Mažeikių r. ugdymo turinio atnaujinimo komanda (UTA) pradeda informacinių 

renginių ciklą apie kompetencijomis grįsto ugdymo turinio atnaujinimo kryptis. Telkiame mokyklų 

vadovus ir pedagogus diskutuoti apie atnaujintas bendrąsias programas. Pirmas toks 

renginys/forumas ,,Ugdymo turinio atnaujinimas: kur link juda mokyklos“ vyko 2022 m. kovo 

17 d.  švietimo centre. ,,Forvardo“ mokyklos ugdymo plėtros vadovė, Nacionalinės švietimo 

agentūros lektorė Agnė Klimčiauskaitė  pasakojo, kad iš esmės keičiasi ugdymo turinio principai. 

Koncentruojamasi į penkias sritys: kompetencijomis grįstą ugdymą, atitiktį vaiko raidos tarpsniams, 

tarpdalykinę integraciją, atskirų integruojamų programų integraciją, iki 30 proc. mokytojo 

pasirenkamą ugdymo turinio dalį ir įtraukųjį  ugdymą. Forume dalyvavo Mažeikių r. ugdymo įstaigų 

komandos: mokyklų direktoriai, direktorių pavaduotojai, metodinių grupių pirmininkai, mokytojai, 

švietimo centro ir švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojai. 



 Gegužės mėn. ugdymo įstaigų vadovai, UTA komanda, rajono pedagogai kviečiami 

apskrito stalo diskusijai „Ugdymo turinio atnaujinimas: kaip ir kokią žinią skelbsime rajonui ?“, 

kuri vyks „Ventos“ progimnazijoje. Renginio tikslas – pasidalinti iš mokymų gauta informacija - 

gerąja patirtimi ugdymo turinio atnaujinimo temomis. 
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