
Alytaus jaunimo centro 2020 m. veiklos 

programos 3 priedas 

 

 

DARBUOTOJŲ PROFESINIO TOBULĖJIMO (KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO) 

PROGRAMA 2020 M.  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa parengta vadovaujantis LR Švietimo, 

mokslo ir sporto ministro įsakymu „Dėl valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų 

ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų 

kvalifikacijos tobulinimo nuostatų patvirtinimo“ (2007 m. kovo 29 d., ISAK-556) ir jo pakeitimais, 

mokyklos kvalifikacijos kėlimo tvarka dera su mokyklos 2020 metų veiklos tikslais ir uždaviniais. 

 2. Profesinis tobulėjimas vykdomas pagal neformaliojo švietimo profesinio tobulėjimo 

programas ir savišvietos būdu: 

 2.1. profesinio tobulėjimo programa – kompetencijų plėtojimo planas ir jo realizavimo 

aprašas, kuriame nusakyti mokymo(si) tikslai, uždaviniai, formos, turinys, įgyvendinimo 

nuoseklumas, trukmė, numatyti mokymo(si) metodai ir priemonės, plėtojamos, įgyjamos 

kompetencijos ir jų vertinimas. Profesinio tobulėjimo programa gali būti sudaryta iš vieno ar kelių 

mokymo modulių; 

 2.2. mokymo modulis – tam tikros profesijos įgijimo arba profesinio tobulėjimo 

programos autonominė dalis, kuriai būdingi savarankiški tikslai, turinys, apimtis, mokymo(si) 

metodai bei vertinimas. 

 3. Profesinio tobulėjimo formos: kursai, seminaras, konferencija, stažuotė, edukacinė 

išvyka ir kt.: 

 3.1. kursai – Švietimo mokslo ir sporto ministro nustatytas privalomas profesinio 

tobulėjimo renginys; 

 3.2. seminaras – dėstytojo, lektoriaus vadovaujama interaktyvi dalyvių sąveika pagal 

profesinio tobulėjimo programą; 

 3.3. konferencija – teorinis diskusinis susirinkimas, pasitarimas, trunkantis ne mažiau 

kaip 6 akademines valandas, vykdomas pagal programą. 

 3.4. stažuotė – veikla, vykdoma pagal profesinio tobulėjimo programą, kuria siekiama 

įgyti ar plėtoti praktinės veiklos kompetencijas, įgyti praktinės patirties; 

 3.5. edukacinė išvyka – išvyka, kurios metu vykdoma profesinio tobulėjimo programa 

ir įgyjamos, plėtojamos kompetencijos. 

 

II SKYRIUS 

 PROFESINIO TOBULĖJIMO TIKSLAI 

 

 4. Metiniai profesinio tobulėjimo tikslai: 

 4.1. tobulinti mokytojų metodinę veiklą bei profesinę kompetenciją; 

 4.2. sudaryti sąlygas mokytojams įgyvendinti Mokytojų atestacijos nuostatuose 

apibrėžtus kvalifikacinius reikalavimus; 

 4.3. racionaliai panaudoti profesiniam tobulėjimui skirtas lėšas. 

 

III SKYRIUS 

PROFESINIO TOBULĖJIMO UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

 5. Metiniai profesinio tobulėjimo uždaviniai ir jų įgyvendinimo priemonės: 



 5.1. organizuoti kryptingą, Jaunimo centro veiklos tikslus atitinkantį profesinį 

tobulėjimą; 

 5.2. plėtoti profesinį bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties sklaidą. 

 

IV SKYRIUS 

 PROFESINIS TOBULĖJIMAS IR PASIRENGIMAS ATESTACIJAI 

 

6. Pedagoginiai darbuotojai profesines kompetencijas gali  tobulinti pagal neformaliojo 

švietimo kvalifikacijos tobulinimo programas ir savišvietos būdu: 

6.1. pedagoginiai darbuotojai tobulinti profesines kompetencijas savišvietos būdu gali 

dalyvaudami ugdomosios ir vadybinės veiklos stebėjimuose ir aptarimuose, praktinės veiklos 

refleksijose ir kitose neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklose. Į profesinio tobulėjimo laiką taip 

pat įskaitomos stažuotės, kursai, seminarai užsienyje bei užsienio lektorių Lietuvoje vedami 

pedagogų kursai – seminarai; 

 6.2. pedagoginis darbuotojas privalo nuolat tobulėti ir ne mažiau kaip 15 dienų per 3 

metus dalyvauti profesinio tobulėjimo institucijų organizuojamuose kursuose bei seminaruose, ne 

rečiau nei kartą per metus įsivertina savo profesines kompetencijas, remdamasis ugdytinių pasiekimų 

ir pažangos, švietimo įstaigos rezultatais bei kitais rodikliais, numato kompetencijų tobulinimo 

tikslus, renkasi profesinių kompetencijų tobulinimo formas ir Programas, skleidžia savo patirtį ir turi 

atitikti įgytos kvalifikacijos kategorijos reikalavimus; 

6.3. švietimo įstaiga analizuoja pedagoginių darbuotojų profesinių kompetencijų 

augimą ir jų  poveikį ugdytinių pasiekimams ir pažangai remdamasi švietimo įstaigos veiklos 

įsivertinimo, išorinio vertinimo, pedagoginių darbuotojų profesinių kompetencijų įsivertinimo 

duomenimis ir kitais prieinamais duomenimis ir rekomendacijomis; atsižvelgdama į pedagoginių 

darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo poreikius ir remdamasi Mokytojų, dirbančių pagal 

bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-184 „Dėl 

Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas 

(išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų mokyklos bendruomenei 

aprašo ir Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo 

programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su 

profesiniu tobulėjimu, aprašo patvirtinimo”, planuoja pedagoginių darbuotojų profesinį tobulėjimą; 

 6.4. profesinio tobulėjimo kryptis pedagogas pasirenka pats atsižvelgdamas į švietimo 

prioritetus, įstaigos vadovų rekomendacijas, į profesinio tobulėjimo kursus, seminarus mokytojai 

vyksta savo noru, suderinę išvykimą su mokyklos administracija; 

 6.6. vykti į seminarus, kursus pirmenybę turi besiruošiantys atestuotis mokytojai. 

  

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo  Data 

I. Pedagogų atestacija 

1.  Atestacijos komisijos posėdis dėl 

pedagogų kvalifikacinės kategorijos 

įgijimo (atestavimo) 

J. Treigienė Sausis–birželis 

2.  Mokytojų, siekiančių aukštesnės 

kvalifikacinės kategorijos, pamokų 

stebėjimas. 

J. Treigienė 

I. Pilipčikienė 

Sausis–gruodis 

3.  Atestacijos komisijos pažymėjimų 

išdavimas mokytojams, įgijusiems 

aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. 

L. Kaminskienė Sausis–gruodis 



4.  Atestacijos komisijos posėdis dėl 

mokytojų, siekiančių aukštesnės 

kategorijos, prašymų peržiūrėjimų. 

J. Treigienė Lapkritis 

5.  Atestacijos komisijos posėdis dėl 

pedagogų atestacijos programos 2019–

2020 m. m. sudarymo. 

J. Treigienė Gruodis 

II. Pedagogų profesinis tobulinimas 

6.  Skelbti mokytojams informaciją apie 

kvalifikacijos tobulinimo ir profesinio 

tobulėjimo renginius mieste, respublikoje, 

užsienyje, virtualioje erdvėje   

S. Degutytė Sausis–gruodis 

7.  Seminaras „2019 World CDF Line Dance 

Classic Newcomer, Novice, Intermediate, 

Advanced varžybų šokiai. Šokių atlikimo 

technika“. 

R. Mekišaitė Sausis 

 

8.  Seminaras „2019 World CDF Line Dance 

Classic Newcomer, Novice, Intermediate, 

Advanced varžybų šokiai. Šokių atlikimo 

technika“. 

R. Mekišaitė Sausis 

 

9.  Pamokos kokybės vertinimas ir kūrybiška 

mokytojo veikla 

I. Doškuvienė Sausis 

10.  Finansinis raštingumas ir Aflatoun 

mokymo programos pristatymas  

R. Pangonienė Sausis 

11.  Kaip atskleisti vaikų talentus remiantis 

veidoskaitos metodika 

D. Bagdonienė Sausis 

12.  Profesinis tobulėjimas mokytojų 

metodinių grupių veikloje: mokymo 

priemonių rengimas, seminaruose įgytų 

žinių sklaidos vykdymas, atvirų integruotų 

pamokų vedimas, pagalba, jaunam 

specialistui, pedagoginis tėvų švietimas, 

pranešimų skaitymas metodiniuose 

susirinkimuose. 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Sausis–gruodis 

13.  Tolesnis Jaunųjų žurnalistų kursų 

bendradarbiavimas su Alytaus krašto 

laikraščiu „Alytaus naujienos“. 

R. Jasionienė Sausis–gruodis  

14.  Projektas ,,Darni mokykla“ geros 

mokyklos koncepcija. 

D. Bagdonienė Sausis–gruodis 

15.  Dalyvauti ilgalaikėse profesinio 

tobulinimo programose 

I. Doškuvienė 

S. Degutytė 

R. Pangonienė 

Sausis–gruodis 

16.  Pristatyti ilgalaikių profesinio tobulinimo 

programų naujoves ir praktikas 

pedagoginei Jaunimo centro bendruomenei 

I. Doškuvienė 

A. Čikiševienė  

S. Bujanauskaitė 

A. Šeduikis 

Sausis–gruodis 

17.  Dalyvauti respublikiniuose, miesto, 

Jaunimo centro organizuojamuose 

seminaruose, mokymuose, konferencijose, 

kuriuose mokytojai įgytų kompetencijų 

pamokos struktūros kokybei gerinti, 

įvairesnių darbo formų taikymui dirbant su 

Pedagoginiai 

darbuotojai  

Sausis–gruodis 



itin gabiais ugdytiniais, tarpdalykinių ryšių 

ir integruotų pamokų vedimui, vertinimo 

sistemų tobulinimui. 

18.  Dalyvauti vebinaruose, mokymuose 

nuotoliniu būdu 

Pedagoginiai 

darbuotojai 

Sausis–gruodis 

19.  Dalintis profesinio tobulėjimo renginiuose, 

vebinaruose nuotoliniuose mokymuose ir 

kt.  įgyta patirtimi ir inovacijomis 

I. Doškuvienė  

S. Degutytė 

A. Čikiševienė  

S. Bujanauskaitė 

A. Šeduikis 

Sausis–gruodis 

20.  Skleisti metodinės, dalykinės, pedagoginės  

literatūros, edukacinių straipsnių, TV laidų 

įžvalgas, naujoves 

I. Doškuvienė 

A. Čikiševienė  

S. Bujanauskaitė 

A. Šeduikis 

Sausis–gruodis 

21.  Kaupti ir analizuoti duomenis apie 

mokytojų profesinį tobulėjimą (pateikti 

pažymėjimus, pildyti įsivertinimo  

anketas) 

J. Treigienė 

S. Degutytė 

Sausis–gruodis 

22.  Nagrinėti ir aptarti ŠMM, savivaldybės 

administracijos švietimo ir sporto skyriaus 

nutarimus, įsakymus, rekomendacijas 

J. Treigienė 

I. Pilipčikienė 

I. Doškuvienė 

Sausis–gruodis 

23.  Reflektyvaus mokymo(si) principų 

įgyvendinimas klasėje. Ilgalaikė profesinio 

tobulinimosi programa 

I. Doškuvienė 

S. Degutytė 

A. Čikiševienė 

M. Večkienė 

Vasaris–balandis 

24.  Profesinio tobulėjimo seminaras 

„Keramika“ 

I. Junevičienė Kovas 

 

25.  Tarptautinė grožio industrijos paroda 

„Pelenė 2020“ 

A. Čikiševienė Balandis 

 

26.  Sėkmingų moterų seminaras. 2020 A. Čikiševienė Balandis 

27.  Vestų 2018–2019 m. m. atvirų užsiėmimų, 

renginių, projektų aptarimas. 

Metodinėse 

grupėse, pedagogų 

tarybos susirinkime 

Gegužė 

28.  Keramikos ir odos dailės simpoziumai 

Kauno kolegijos Menų ir ugdymo 

fakultete. 

I. Junevičienė Liepa 

29.  Mokyklos bendruomenės stiprinimas –

iššūkiai ir galimybės 

I. Doškuvienė Rugsėjis 

30.  Metodinių grupių veiklos ir metodinių 

miesto, respublikinių renginių 

(konferencijų) organizavimas, 

dalyvavimas kitų mokyklų 

organizuojamose konferencijose 

Metodinė taryba Žr. metodinių grupių 

dokumentacijoje. 

2020 m. 

31.  Stiprinti socialines emocines 

kompetencijas pasitelkus supervizijų 

grupės metodą 

J. Treigienė 

I. Doškuvienė 

D. Bagdonienė 

Sutartu laiku su 

supervizoriais 

32.  Organizuoti Alytaus jaunimo centro 

bendruomenei edukacinius bei 

bendruomeniškumo stiprinimo seminarus 

I. Doškuvienė  

S. Degutytė 

D. Bagdonienė 

Sutartu su lektoriais 

laiku 

 

Parengė  

metodininkė Sandra Degutytė 


