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KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA 2017–2018 M. M.
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa parengta vadovaujantis LR Švietimo
ir mokslo 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), mokyklos
kvalifikacijos kėlimo tvarka dera su mokyklos 2017 metų veiklos tikslais ir uždaviniais.
2. Kvalifikacijos tobulinimas vykdomas pagal neformaliojo švietimo kvalifikacijos
tobulinimo programas ir savišvietos būdu:
2.1. kvalifikacijos tobulinimo programa – kompetencijų plėtojimo planas ir jo
realizavimo aprašas, kuriame nusakyti mokymo(si) tisklai, uždaviniai, formos, turinys,
įgyvendinimo nuoseklumas, trukmė, numatyti mokymo(si) metodai ir priemonės, plėtojamos,
įgyjamos kompetencijos ir jų vertinimas. Kvalifikacijos tobulinimo programa gali būti sudaryta iš
vieno ar kelių mokymo modulių;
2.2. mokymo modulis – tam tikros kvalifikacijos įgijimo arba kvalifikacijos
tobulinimo programos autonominė dalis, kuriai būdingi savarankiški tisklai, turinys, apimtis,
mokymo(si) metodai bei vertinimas.
3. Kvalifikacijos tobulinimo formos: kursai, seminaras, konferencija, stažuotė,
edukacinė išvyka ir kt.:
3.1. kursai – Švietimo ir mokslo ministro nustatytas privalomas kvalifikacijos
tobulinimo renginys;
3.2. seminaras – dėstytojo, lektoriaus vadovaujama interaktyvi dalyvių sąveika pagal
kvalifikacijos tobulinimo programą;
3.3. konferencija – teorinis diskusinis susirinkimas, pasitarimas, trunkantis ne mažiau
kaip 6 akademines valandas, vykdomas pagal programą.
3.4. stažuotė – veikla, vykdoma pagal kvalifikacijos tobulinimo programą, kuria
siekiama įgyti ar plėtoti praktinės veiklos kompetencijas, įgyti praktinės patirties;
3.5. edukacinė išvyka – išvyka, kurios metu vykdoma kvalifikacijos tobulinimo
programa ir įgyjamos, plėtojamos kompetencijos.

II SKYRIUS
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TIKSLAI
4. Metiniai kvalifikacijos tobulinimo 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 kvalifikacijos tobulinimui skirtas lėšas.

III SKYRIUS
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
5. Metiniai kvalifikacijos tobulinimo uždaviniai ir jų įgyvendinimo priemonės:
5.1. organizuoti kryptingą, mokyklos veiklos tikslus atitinkantį kvalifikacijos
tobulinimą;
5.2. plėtoti profesinį bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties sklaidą.

IV SKYRIUS
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR PASIRENGIMAS ATESTACIJAI
6. Visi pedagogai privalo nuolat tobulinti kvalifikaciją ir ne mažiau kaip 15 dienų per
3 metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo institucijų organizuojamuose kursuose bei seminaruose.
6.1. Kvalifikacijos tobulinimo kryptis pedagogas pasirenka pats atsižvelgdamas į
švietimo prioritetus, įstaigos vadovų rekomendacijas.
6.2. Į kvalifikacijos tobulinimo kursus, seminarus mokytojai vyksta savo noru,
suderinę išvykimą su mokyklos administracija.
6.3. Vykti į seminarus, kursus pirmenybę turi besiruošiantys atestuotis mokytojai.
6.4. Į kvalifikacijos tobulinimo laiką taip pat įskaitomos stažuotės, kursai, seminarai
užsienyje bei užsienio lektorių Lietuvoje vedami pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kursai –
seminarai.
6.5. Atestuotas pedagogas ne tik turi nuolat tobulinti savo dalykinę ir metodinę
kvalifikaciją, bet ir skleisti savo pedagoginio darbo patirtį ir atitikti įgytos kvalifikacijos kategorijos
reikalavimus.
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas asmuo

Data

I. Pedagogų atestacija
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Mokyklos vadovų atestacija kvalifikacinei
kategorijai nustatyti.
Atestacijos komisijos posėdis dėl
mokytojų, siekiančių aukštesnės
kategorijos, prašymų peržiūrėjimų.
Atestacijos komisijos posėdis dėl
pedagogų atestacijos programos 2018–
2020 m. m. sudarymo.
Atestacijos komisijos posėdis dėl
pedagogų kvalifikacinės kategorijos
įgijimo (atestavimo)

J. Treigienė

2017 m. spalio mėn.

J. Treigienė

2017 m. gruodžio mėn.

J. Treigienė

2018 m. sausio mėn.

J. Treigienė

2017-10-18
2018 m. I ketv.
2018 m. II ketv.

Mokytojų, siekiančių aukštesnės
kvalifikacinės kategorijos, pamokų
stebėjimas.
Atestacijos komisijos pažymėjimų
išdavimas mokytojams, įgijusiems
aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.

J. Treigienė
I. Pilipčikienė

2017–2018 m.m.

L. Kaminskienė

2017–2018 m.m.

II. Pedagogų kvalifikacijos kėlimas

7.

8.

9.

Informacijos apie kvalifikacijos
tobulinimo renginius mieste, respublikoje,
užsienyje skelbimas
Supažindinti mokytojus su naujausia
metodine, dalykine, pedagogine literatūra
bei tesiniais Švietimo ir mokslo
ministerijos paskelbtais dokumentais.
Saviugda

10.

Parodų, švenčių, renginių, išvykų,
ekskursijų, konkursų, akcijų, projektinės
veiklos organizavimas.

11.

Metodinių grupių veiklos ir metodinių
miesto, respublikinių renginių
(konferencijų) organizavimas,
dalyvavimas kitų mokyklų
organizuojamose konferencijose
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.
Dalyvavimas organizuojamose stažuotėse,
mini mokymuose Lietuvoje ir užsienyje.
Mokytojo dalyvavimo seminaruose
nuotoliniu būdu skatinimas

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.
19.

E. Janulevičienė

2017–2018 m.m.

Metodinė taryba,
administracija

2017–2018 m.m.

Kiekvienas
pedagogas
Mokyklos vadovai,
atsakingi pedagogai

2017–2018 m.m.

Metodinė taryba

Žr. metodinių grupių
dokumentacijoje.
2017–2018 m. m.

Metodinių grupių
pirmininkai

2017–2018 m.m.

Kiekvienas
pedagogas
Metodinių grupių
pirmininkai
Metodinė taryba
Kiekvienas
pedagogas

2017–2018 m.m.

Pagal įstaigos veiklos
planą

2017–2018 m.m.

Dalyvavimas respublikiniuose, miesto,
mokyklos organizuojamuose seminaruose,
kuriuose mokytojai įgytų kompetencijų
pamokos struktūros kokybei gerinti,
įvairesnių darbo formų taikymui dirbant su
itin gabiais mokiniais, tarpdalykinių ryšių
ir integruotų pamokų vedimui, vertinimo
sistemų tobulinimui.
Duomenų apie mokytojų kvalifikaciją
E. Janulevičienė
kaupimas ir analizė (kvalifikacijos
tobulinimo ir įsivertinimo anketų
pildymas, pažymėjimų pateikimas).
Vestų 2017–2018 m. m. atvirų užsiėmimų, Metodinėse
renginių, projektų aptarimas.
grupėse, pedagogų
tarybos susirinkime
Nacionalinis švietimo projektas „Lyderių
J. Treigienė
laikas – 3“
Projektas ,,Darni mokykla“ geros
E. Janulevičienė
mokyklos koncepcija.

2017–2018 m.m.

Socialinio ir finansinio raštingumo
programos „AFLATOUN“ mokymai

2017–2018 m.m.

R. Pangonienė

Nuolat

2018 m. birželio mėn.

2017–2018 m.m.
2017–2018 m.m.

20.
21.
22.

23.
24.
25.

26.

27.

28.
29.

30.

Dzūkiškų bandų ir bandelių edukacinė
programa Pivašiūnuose
Seminaras „Vaikų motyvacija ir refleksija
pamokose“
Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto
organizuojami mokymai „Šiuolaikinio
pedagogo kompetencijų plėtros“
Erasmus+ projekto „Drąsa“ organizuojami
mokymai Danijoje.
Supervizijų grupių mokymai

J. Treigienė

2017 m. rugsėjo mėn.

A. Ramanauskaitė

2017-10-18

AJC pedagogai

2017 m. spalio –
gruodžio mėn.

R. Jasionienė
E. Janulevičienė
E. Janulevičienė

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo
programa „Lietuviškasis paveldas
Baltarusijoje – pedagogų dalyko turinio
planavimo ir tobulinimo kompetencijų
plėtotei“
Vykdomo projekto „Neformaliojo vaikų
švietimo paslaugų plėtra“ Nr. 09.2.2ESFA-V-729-01-0001, 40 val. trukmės
mokymai.
Tarptautinė mokslinė praktinė
konferencija „Menas, dizainas ir meninis
ugdymas: kūrybiškumo lavinimo metodai
ir patirtys“
Pranešimas-seminaras „Komunikacijos
labirintai“
Pranešimas „Smuikininko garso kultūra ir
pagrindinių garso išgavimo būdų ugdymo
metodika“.
Pranešimas-seminaras „Kodėl
komunikacijai svarbesnė žurnalistinė, o ne
Egipto piramidė“

J. Treigienė

2017 m. lapkričio 6–10
d.
2017 m. lapkričio –
gruodžio mėn.
2018 m. I ketv.

E. Janulevičienė

2018 m. vasario mėn.

I. Kalibatienė

2017-11-30

R. Jasionienė

2018 m. I ketv.

R. Makselienė

2018 m. kovo mėn.

R. Jasionienė

2018 m. II ketv.

________________________

