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PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA 2015 M.  

 

1. Mokyklos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa parengta vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Švietimo ir mokslo ministro patvirtinta „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 

koncepcija“ (2012 m. gegužės 30 d. ĮSAK-899) ir 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). 

2. Kvalifikacijos tobulinimas vykdomas pagal akredituotas švietimo kvalifikacijos tobulinimo 

programas ir savišvietos būdu. 

3. Kvalifikacijos tobulinimo formos: seminarai ir kursai (stacionariniai ir nuotolinių būdu), 

konferencijos, edukacinės išvykos, kt.  

 

Pedagogų prioritetinės kvalifikacijos tobulinimo kryptys 

1. Pamokos vadybos tobulinimas. 

2. Edukacinių aplinkų kūrimas panaudojant aktyviuosius mokymo(-si) metodus ir IKT. 

3. Mokyklos strateginis valdymas. 

 

Tikslas 

      Tobulinti pedagogų profesinę  kompetenciją siekiant užtikrinti aukštą ugdymo kokybę. 
 

 

Uždaviniai 

1. Organizuoti kryptingą, mokyklos veiklos tikslus atitinkanti pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimą. 

2. Vesti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo apskaitą. 

3. Analizuoti ir tirti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius. 

4. Sudaryti sąlygas dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 

5. Plėtoti mokytojų profesinį bendradarbiavimą, dalinimąsi gerąja patirtimi, siekiant ugdymo 

proceso kokybės gerinimo. 

6. Skleisti švietimo idėjas, pedagogikos mokslo naujoves, pažangią pedagogų patirtį mokyklos 

bendruomenei, teikti metodinę pagalbą, konsultacijas. 

7. Skatinti mokytojus vertinti ugdymo kokybę mokykloje bei įsivertinti savo pedagoginę 

veiklą. 

8. Racionaliai naudoti kvalifikacijai tobulinti skirtas lėšas.  

 

 

 



Priemonės  

Eil. 

nr. 

Turinys  Laikas  Atsakingas  Laukiami rezultatai 

1.  Supažindinti pedagogus su 

kvalifikacijos tobulinimo 

programa 

Sausis  Vadovai  Kryptingas pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimas užtikrins mokyklos 

strategijų vykdymą 

2.  Sudaryti sąlygas 

pedagogams dalyvauti 

rajoninėse ir respublikinėse 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose  

Visus 

metus 

Vadovai  Mokytojai dalyvaus įvairiuose 

kvalifikacijos kėlimo seminaruose. 

Vyks gerosios pedagoginės patirties 

sklaida.      

3.  Skatinti pedagogus dalintis 

gerąja patirtimi  

Visus 

metus 

Vadovai  

Metodinė 

taryba 

Gerosios patirties skleidimas; IKT ir 

inovacijų diegimas; netradicinių 

ugdymo(-si) aplinkų kūrimas. 

4.  Stebėti ir vertinti, kaip 

mokytojų veikla atitinka 

turimą kvalifikacinę kategoriją 

bei skatinti kelti kvalifikacinę 

kategoriją 

Pagal planą Vadovai Aukšta mokomojo dalyko pamokų 

kokybė 

5.  Mokytojų aukštesnės 

kvalifikacinės kategorijos 

įgijimas  

Pagal 

atestacijos 

planą 

Vadovai  Vyks mokytojo, siekiančio 

aukštesnės kvalifikacinės 

kategorijos, pamokų stebėsena ir 

veiklos analizė.  

6.  Ištirti mokytojų kvalifikacijos 

kėlimo poreikius 

Gruodis  Metodinė 

taryba 

Nagrinėjami mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo poreikiai, nustatomi 

kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 
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