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TRAKŲ R. ONUŠKIO DONATO MALINAUSKO GIMNAZIJA 

 

MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA 2017-2019 METAMS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Gimnazijos  mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir 

mokslo ministerijos teisės aktais, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus 

psichologus) atestacijos nuostatais  ir  Onuškio Donato Malinausko gimnazijos  nuostatais. Gimnazijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

programa (toliau – Programa) reglamentuoja gimnazijos direktoriaus, pavaduotojo ugdymui, mokytojų, pedagoginių darbuotojų, pagalbos 

mokiniui specialistų, bibliotekininkų, kvalifikacijos tobulinimo tikslus, uždavinius, prioritetus. 

2. Kvalifikacijos tobulinimo formos: kursai, seminarai, konferencijos, edukacinės išvykos ir kt. 

II. 2014-2016 MOKSLO METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

1. Įgyvendinant kvalifikacijos tobulinimo programos tikslus- skatinti mokytojų kūrybiškumą, dalyko ir metodinės veiklos tobulinimą, profesinės 

kompetencijos augimą, visi mokytojai ir pedagoginiai darbuotojai dalyvavo kursuose ir seminaruose. Buvo vedama kvalifikacijos kėlimo 

apskaita.  

2. Kasmet organizuojami bendri mokymai visai pedagoginei bendruomenei. 

3. Kiekvienas  mokytojas per mokslo metus kursuose ir seminaruose vidutiniškai išklausė apie 50 valandų. 

4. Pavyko patenkinti visų gimnazijos mokytojų pageidavimus dėl dalyvavimo kvalifikacijos kėlimo dalykiniuose seminaruose. 

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Tikslai: 

1. Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo; 

2. Racionaliai panaudoti kvalifikacijos tobulinimui skiriamas lėšas. 

Uždaviniai: 

1. Analizuoti ir tirti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius; 

2. Tobulinti pedagogines psichologines kompetencijas; 

3. Vesti gimnazijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo apskaitą. 

 

 

 

 



Tikslas – Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo. 

Uždaviniai  Priemonės  Atsakingi 

vykdytojai  

Vykdymo 

data  

Lėšos  Sėkmės kriterijai Pastabos  

1.1 Analizuoti ir 

tirti mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

poreikius 

1.1.1 Mokytojų 

apklausa dėl 

kvalifikacijos 

tobulinimo poreikių 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Visą 

laikotarpį 

Intelektualinės  Kryptingas, sistemingas ir 

mokytojų poreikius 

tenkinantis kvalifikacijos 

tobulinimas 

 

 

 1.1.2. Dalykinės 

informacijos sklaida 

grįžus iš seminaro. 

Seminaro refleksija 

Dalykų mokytojai 

metodinėse grupėse 

Visą 

laikotarpį 

Kvalifikacijos kėlimo 

lėšos 

 

Seminaro vertinimas, 

dalykinės informacijos 

sklaida 

 

 

1.2. Tobulinti  

 pedagogines 

psichologines 

kompetencijas 

1.2.1. Partnerystės 

ryšių plėtimas 

 

 

Administracija, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

 

Kartą per 

metus 

Intelektualiniai 

resursai, kvalifikacijos 

kėlimo 

lėšos 

Gimnazijos bendruomenės 

sutelkimas išvažiuojamųjų 

seminarų, mokymų  metu 

 

 

 1.2.2. Dalyvavimas 

kvalifikacijos 

renginiuose pagal 

dėstomus dalykus, 

atliekamas veiklas  

Administracija, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Visą 

laikotarpį 

Intelektualiniai 

resursai, kvalifikacijos 

kėlimo 

lėšos 

Dalykinių kompetencijų 

tobulinimas 
 

 1.2.3. Pagalbos 

mokytojams, 

turintiems nedidelę 

pedagoginę 

patirtį, naujai 

atvykusiems, tiekimas 

Administracija, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

 

Visą 

laikotarpį 

Intelektualiniai 

resursai 

Savalaikė ir sisteminga 

pagalba mokytojams 

 

 

 1.2.4. Atvirų pamokų 

stebėjimas ir aptarimas 

Administracija, 

dalykų mokytojai 

 

Visą 

laikotarpį 

Intelektualiniai 

resursai 

Pedagoginių dalykinių 

kompetencijų tobulinimas 
 

 1.2.5. Dalyvavimas 

partnerių vykdomuose 

projektuose 

Direktorius  Pagal 

galimybes 

Intelektualiniai 

resursai, projektų 

lėšos 

 

Bendradarbiavimo su 

UPC, NEC, VŠĮ Trakų 

Švietimo centru tęstinumas 

 

 

 1.2.6. Dalyvauti rajono  

metodinių būrelių  

veikloje 

Dalykų mokytojai Visą 

laikotarpį 

Intelektualiniai 

resursai 

 

Dalykinių kompetencijų 

tobulinimas 

 

 



Tikslas – Racionaliai panaudoti kvalifikacijos tobulinimui skirtas lėšas 

2.1. Vesti 

mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

apskaitą 

 

2.1.1.Kvalifikacijai 

skirtų lėšų 

panaudojimo 

apskaita 

 

Vyr. finansininkas Visą laikotarpį Intelektualiniai 

resursai 

Skaidrus kvalifikacijai 

skirtų 

lėšų panaudojimas 

 

 

 2.1.2.Kvalifikaciją 

tobulinusių 

mokytojų 

apskaitos vedimas 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Visą laikotarpį Intelektualiniai 

resursai 

 

Žinomi statistiniai 

duomenys apie 

kvalifikaciją 

tobulinusius 

mokytojus 

 

 

IV. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETINĖS SRITYS 

1. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas. Individuali mokinio pažanga. 

2. Sistemingas veiklų planavimas- gerų ugdymo (-si) rezultatų garantas. 

3. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių (gabių ir nemotyvuotų) mokinių ugdymas. 

4. Inovatyvių mokymo priemonių paieška. Reikalavimai šiuolaikiniai pamokai. 

5. Vadovų ir mokytojų lyderystė. 

6. Tautiškumo ugdymas. 

7. Edukacinių aplinkų kūrimas. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Kvalifikacijos tobulinimo programa metiniuose gimnazijos veiklos planuose  yra detalizuojama. 

2. Programos įgyvendinimą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

 

___________________________________________ 

 

 

PRITARTA 

Gimnazijos metodinės tarybos posėdžio 

2016 m. gruodžio 1  d. 

protokolo Nr. V5-3 nutarimu 

 

 

 


