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VILKAVIŠKIO PRADINĖS MOKYKLOS BENDRUOMENĖS NARIŲ  KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS 2019 METAMS 

 

Tikslas – sudaryti sąlygas mokyklos bendruomenės nariams įgyti ir plėtoti dalykines, metodines ir bendrąsias kompetencijas. 

Uždaviniai: 

1. Tobulinti pamoką, siekiant kiekvienam mokiniui patirti sėkmę. 

2. Skatinti nuolatinį pedagogų profesinių kompetencijų tobulinimą, mokyklos bendruomenės narių atsakomybę, mokantis kartu. 

3. Bendradarbiauti, skatinti mokyklos bendruomenės narių lyderystę bei užtikrinti gerosios darbo patirties sklaidą.  

Laukiamas rezultatas:  

4. Įgytos žinios, patirtis, įgūdžiai, mokėjimai padės siekti  mokyklos tikslo – gerinti ugdymo  kokybę. 

5. Plėtojamos mokyklos bendruomenės narių kompetencijos, skatinama lyderystė. 

 

I. Bendrosios nuostatos 

 

6. Vilkaviškio pradinės mokyklos mokytojų kvalifikacijos kėlimas organizuojamas vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministerijos teisės 

aktais, LR Vyriausybės nutarimais, Pedagogų atestacijos nuostatais bei kitais įstatymais. 

7. Kvalifikacijos tobulinimo kryptis mokyklos bendruomenės nariai pasirenka patys, atsižvelgdami į mokyklos veiklos prioritetus, vadovų 

rekomendacijas. 

8. Pamokų metu į seminarą sudaromos sąlygos vykti vienam mokytojui (išskyrus mokinių atostogų metu). 

9. Į kvalifikacijos tobulinimo kursus, stažuotes mokytojai gali vykti savo noru, išvykimą suderinę su mokyklos vadovais. 

10. Norėdami dalyvauti nuotoliniuose mokamuose seminaruose, mokyklos bendruomenės nariai suderina su mokyklos vadovu.  

11. Atestuotas pedagogas turi nuolat ne tik tobulinti savo kompetencijas ir kelti kvalifikaciją, bet ir skleisti (pagal turimą kvalifikacinę 

kategoriją) pedagoginio darbo patirtį ir atitikti įgytos kvalifikacinės kategorijos reikalavimus: 



11.1. Vyresniojo mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacinė kategorija gali būti suteikiama..., kuris geba gerai organizuoti 

ugdymo, mokymo ir mokymosi procesą, nuolat atnaujinančiam savo žinias, aktyviai dalyvaujančiam metodinėje veikloje, skleidžiančiam savo gerąją 

pedagoginio darbo patirtį institucijoje; 

11.2. Mokytojo metodininko ar pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacinė kategorija gali būti suteikiama..., kuris geba puikiai organizuoti ir 

analizuoti ugdymo, mokymo ir mokymosi procesą, pedagogines situacijas, diegiančiam šiuolaikinės didaktikos principus ir metodus, nuolat 

atnaujinančiam savo žinias, rengiančiam ugdymo projektus, aktyviai dalyvaujančiam metodinėje veikloje, skleidžiančiam savo pedagoginio darbo 

patirtį institucijoje ir regione. 

12. Mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto turimos kvalifikacinės atitikties nustatymą gali inicijuoti mokyklos vadovas, Atestacijos 

komisija arba Steigėjo ar švietimo priežiūrą vykdančios institucijos. 

13. Pedagoginių darbuotojų kompetencijai tobulinti  ir kvalifikacijai kelti naudojamos Mokinio krepšelio lėšos, kitiems mokyklos 

bendruomenės nariams – SF lėšos. 

 

II. 2018 metų kvalifikacijos tobulinimo plano įgyvendinimo analizė 

 

2018 metais kvalifikaciją kėlė visi pedagoginiai darbuotojai: mokėsi seminaruose, kursuose, mokymuose, paskaitose individualiai pagal 

poreikį: ,,Kūrybiškas informacinių technologijų naudojimas pradiniame ugdyme“, ,,Sprendimas – ieškoti“, ,,Žingsnis po žingsnio“, ,,Žaismingų 

metodinių priemonių kūrimas“, ,,Garso įrašymas, paruošimas ir naudojimas“, ,,Įtraukusis ugdymas: galimybės ir realybė“, ,,Kaip ugdyti pradinukų 

raštingumą; gramatikos pratimai 1–4 klasėms“, ,,Kas naujo, mokytojau?“,  ,,Ieškojimai ir atradimai dirbant su Taip serijos lietuvių kalbos vadovėliu 3 

klasei“, ,,Kalbėti mokomės kitaip“ ir kituose. Mokyklos bendruomenė mokėsi bendruose seminaruose, mokymuose, surengtuose atsižvelgiant į 

mokyklos veiklos tikslus ir uždavinius, mokyklos veiklos tobulinimo planą po išorės vertinimo: ,,Netipiško elgesio vaikai. Galimi pagalbos būdai“, 

„Etiketas ir bendravimo menas“, ,,Pozityvus mąstymas – ugdymosi sėkmė“.  Dvi mokytojų komandos (12 ir 20 mokytojų) pedagogines kompetencijas 

tobulino 3 dienų 24 val. (kiekviena grupė) trukmės mini mokymų kvalifikacijos tobulinimo programose ,,Dalykų ryšiai ir integracija“, ,,Vertinimas 

ugdant“, pagal UPC projektą ,,Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“. Vidutiniškai kiekvienas mokytojas 

seminarus lankė 8 dienas (48 val.). 

Mokyklos bibliotekininkai metodikos susirinkimų metu supažindino mokytojus su naujausia dalykine ir pedagogine literatūra. Pedagogai 

vykdė savišvietą, prevencines programas ,,Obuolio draugai“ ir ,,Įveikiame kartu“, vaikų vasaros poilsio ir socializacijos programą ,,Draugaukime, 

keliaukime, pažinkime kartu su pradinuku“, projekto ,,Sveikas vaikas – vartai į ateitį“ veiklas, integruotų veiklų vasaros stovyklą gabiems mokiniams, 

anglų kalbos mokytojai - projekto ,,eTwining“ veiklas. Profesines kompetencijas mokytojai tobulino rengdami pranešimus aktualiomis pedagoginėmis 



temomis tėvų susirinkimams. Mokytojos A. Liaudinskienė ir L.Skaisgirienė savo parengtus pranešimus skaitė visuotinių tėvų susirinkimų metu. 

Apskritojo stalo diskusijoje A. Liaudinskienė pateikė įsivertinimo strategijas pamokoje, paruošė pranešimą ,,Mokinių pasiekimų į(si)vertinimas”. 

Mokytojai dalinosi gerąja profesine patirtimi projekto ,,Kolega–kolegai“ metu. Buvo lankomasi  kolegių pamokose, bendradarbiaujama su kitų rajono 

ugdymo įstaigų pedagogais. Mokyklos mokytojų komandos  dalyvavo mokymuose mokyklų partnerystės tinkle – skaitė pranešimus, skleidė savo 

gerąją patirtį.  S. Kudirkienė dalyvavo ŠPT kolegialaus dalijimosi patirtimi organizuotame renginyje „Mokymo(si) proceso organizavimas dirbant su 

specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais“, kurio metu pasidalino savo gerąja patirtimi ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius. R. 

Kuršentaitienė ir A. Liaudinskienė  moderavo  grupių veiklą Vilkaviškio rajono ŠPT organizuojamuose forumuose ,,Žinių žmogus renkasi širdies 

kelią“ ir  „Žingsnis po žingsnio“, skirtuose  nuosekliam socialiniam emociniam ugdymui Vilkaviškio rajone. A. Liaudinskienė šiame forume skaitė 

pranešimą ,,Socialiniai (susipažinimo-bendravimo) žaidimai“. Metodikos grupės susirinkimuose pedagogės dalinosi medžiaga iš praktinių užsiėmimų, 

seminarų, konferencijų. A. Serneckienė, R. Merkevičienė, L. Skaisgirienė, R. Kuršentaitienė  pasidalino įžvalgomis dirbant pagal atnaujintas lietuvių 

kalbos programas ir pasiūlė jau išbandytas mokymo strategijas. I. Grigulienė ir V. Ašutaitienė dalyvavo seminare „Skaitymo gebėjimų ugdymo 

metodai mokant specialiųjų poreikių mokinius“. Mokytojos  priminė apie specialiųjų mokinių ugdymosi sutrikimus, supažindino su programų analize. 

K. Sinkevičienė pasidalino įžvalgomis ir praktinėmis užduotimis iš seminaro „Darnaus vystymosi tikslai“. L. Skaisgirienė, dalyvavusi konferencijoje 

„Kas naujo, mokytojau?“, pristatė psichologės A. Blandės medžiagą apie šiuolaikinius tėvus, pateikė patarimus, kaip  su jais dirbti. Taip pat pristatė 

naujausią informaciją iš Gižuose vykusio mokyklų susitikimo partnerystės tinkluose „Įdomus procesas“, supažindino su šeimos ir mokyklos 

partnerystės kryptimis. R. Kijauskienė  pristatė informaciją iš mokymosi mokyklų partnerystės tinkle renginio „Vertinimas ugdant“, kuris vyko 

Paežerių pagrindinėje mokykloje ir  pateikė mokytojų  komandos paruoštas  skaidres apie vertinimą dialogu. E. Petraitienė pasidalino įspūdžiais iš 

konferencijos „Kūrybiškas informacinių technologijų panaudojimas pradiniame ugdyme“. Dalis mokytojų tobulino mokymo(si) proceso valdymo, 

dalyko turinio planavimo ir tobulinimo, mokėjimo mokytis, asmeninio veiksmingumo kompetencijas dalyvaudami internetiniuose seminaruose, 

paskaitose, konferencijose, nuotoliniuose kursuose, mokymuose. L. Petrikienė dalyvavo internetinėje paskaitoje „Mažais žingsneliais į teksto suvokimą 

– kaip taikyti skaitymo strategijas 1–2 klasėse“. Metodikos grupės susirinkime pristatė naujausią A. Blockuvienės ir N. Venskuvienės leidinį 

„Skaitymo dirbtuvės 1–2 kl.“, pasidalino įžvalgomis, kaip taikyti skirtingas teksto suvokimo strategijas skirtingų gebėjimų vaikams. V. Drangauskienė 

dalyvavo nuotoliniuose mokymuose „Vertinimas ir įsivertinimas“, pristatė vaizdinę medžiagą, nurodė sėkmes ir nesėkmes vertinant mokinių 

gebėjimus ir pažangą. A. Serneckienė dalyvavo  nuotoliniuose kursuose  ,,Žaismingų metodinių priemonių kūrimas“, ,,Aktyvūs mokymo(si) metodai 

pamokose“, ,,Garso įrašymas, paruošimas ir naudojimas“, bei pateikė vaizdinę ir garsinę medžiagą. 

2018 metais kvalifikacijos kėlimui iš mokinio krepšelio lėšų buvo panaudota  1559,06 eurų, iš SF lėšų – 326,52 eurų. 

 

 



III. Kvalifikacijos tobulinimo tikslai ir uždaviniai 

 

Tikslas – sudaryti sąlygas mokyklos bendruomenės nariams įgyti ir plėtoti dalykines, metodines ir bendrąsias kompetencijas. 

 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Partneriai Laikas Ištekliai 

MK lėšos 

1. Analizuoti 

pedagoginių darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimo 

poreikius.  

1.1. Tirti mokyklos bendruomenės narių 

kvalifikacijos tobulinimo poreikius 

Direktorius  

Atestacijos komisija 

Vilkaviškio ŠPT Gruodis Žmogiškieji 

ištekliai 

1.2. Mokytojų įsivertinimo anketų 

apibendrinimas, refleksija 

Direktorius 

 

Mokytojai Birželis –

rugpjūtis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2. Tobulinti pamoką, 

siekiant kiekvienam 

mokiniui sėkmės 

2.1. Mokytojų savišvieta, nuotoliniai 

(mokami) seminarai pasirinkta pamokos 

tobulintina srities tema. 

2.2. Dalijimasis gerąja patirtimi, pamokų 

lankymas (,,Kolega – kolegai“).  

2.3. Diferencijavimas pamokoje ir 

vertinimas. 

2.4. Planavimas pamokoje. Individualių 

uždavinių kėlimas gabiems mokiniams. 

Mokytojai Internetinės svetainės Nuolat 150 Eur 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

3. Skatinti nuolatinį 

pedagogų profesinių 

kompetencijų augimą, 

mokyklos bendruomenės 

narių atsakomybę, 

mokantis kartu 

3.1. Paskaita mokyklos bendruomenei SEU  

,,Aš atsakau už psichikos sveikatą“ 

Direktorius 

 

ŠPT,   

lektorius L. Slušnys 

Sausis 

 

Projekto 

lėšos 

3.2. Paskaita pedagoginiams darbuotojams 

,,Klausymo menas“ 

Psichologė 

A. Andriuškevičienė 

Pedagoginiai 

darbuotojai 

Vasaris Žmogiškieji 

ištekliai 

3.3.  Pamokų planavimas orientuojantis į 

mokinių kompetencijų ugdymą 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

UPC Kovas Projekto 

lėšos 

3.4. SEU mokymai klasių mokytojams  Direktorius L.Slušnys Balandis Projekto 

lėšos 



3.5. Paskaita mokytojams mokyklos 

bendruomenės mikroklimato gerinimo tema 

Psichologė 

A. Andriuškevičienė 

Mokytojai 

 

Rugpjūtis –

rugsėjis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

3.6. Seminaras „Profesinis perdegimas“ Direktorius I. Vėberienė Gruodis 300 Eur 

4. Bendradarbiauti, 

skatinti mokyklos 

bendruomenės narių 

lyderystę bei užtikrinti 

gerąją darbo patirties 

sklaidą 

4.1. Supažindinimas su naujausia metodine, 

dalykine, pedagogine literatūra 

Mokyklos vadovai, 

bibliotekininkai 

Mokytojai Visus 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

4.2. Bendradarbiavimas su šalies pradinėmis 

mokyklomis  

Mokyklos vadovai Šalies pedagogai  Du kartus 

per metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

4.3. Dalykinės informacijos sklaida grįžus iš 

seminarų. 

Metodikos grupė Mokytojai Kartą  per 

mėnesį 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

IV. Baigiamosios nuostatos 

 

14. Pavaduotojas ugdymui rengia kvalifikacijos tobulinimo apskaitą ir kvalifikacijos kėlimo analizę, kurią pristato mokytojų tarybos posėdyje 

kalendorinių metų pabaigoje.  

15. Kvalifikacijos kėlimo planas derinamas su Atestacijos komisija, priimami bendri susitarimai dėl pedagoginių darbuotojų kompetencijų 

tobulinimo. 

16. Plano įgyvendinimą koordinuoja mokyklos direktorius.  

 

_______________________________ 

 


