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KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
Kvalifikacijos tobulinimo tikslas - sudaryti sąlygas ir skatinti gimnazijos pedagogus įgyti ir plėtoti savo kompetencijas siekiant užtikrinti
aukštą ugdymo kokybę.
Uždaviniai

Priemonės

Atsakingo vykdytojo pareigos
vardas ir pavardė, kt.
vykdytojai
1. Tenkinti gimnazijos 1.1. Mokytojų apklausa dėl kvalifikacijos Metodinė taryba
tobulinimo poreikių
pedagogų
kvalifikacijos
Direktoriaus pavaduotoja
1.2. Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo
tobulinimo poreikius,
ugdymui Vilma Balčiūnienė,
programos „Socialinių ir emocinių
gauti kokybiškas
kompetencijų ugdymas“ įgyvendinimas: Socializacijos skyriaus vedėja
kvalifikacijos
Ineta Baubinienė,
-seminaras „Smurto ir patyčių
tobulinimo paslaugas, prevencijos įgyvendinimas mokykloje“
Užsienio lietuvių švietimo
sudaryti sąlygas
skyriaus vedėja Janina
-seminaras „Įsivertinimas padeda
dalyvauti kvalifikacijos mokiniams mokytis“
Varnienė
tobulinimo
-seminaras „Emocinio intelekto,
Metodinė taryba
renginiuose
socialinių-emocinių kompetencijų
ugdymas“
-seminaras „Tėvų ir mokyklos
bendravimo ir bendradarbiavimo
skatinimas“.
1.3. Mokymai bendruomenei
Direktoriaus pavaduotoja
‚,Gimnazijos išorės vertinimo ir kitų
ugdymui Vilma Balčiūnienė,
vertinimo rekomendacijų ir informacijos Socializacijos skyriaus vedėja
panaudojimas proceso kokybei i gerinti“ Ineta Baubinienė,
Metodinė taryba
1.4. Mokytojų, bendrabučio auklėtojų ir Direktoriaus pavaduotoja
pagalbos mokiniui specialistų bendrųjų
ugdymui Vilma Balčiūnienė,
ir dalykinių kompetencijos tobulinimas
Socializacijos skyriaus vedėja

Vykdymo data

Lėšos

Sėkmės
kriterijai

Iki spalio 10 d.

Kvalifikacijos
tobulinimo
lėšos

Kryptingas,
sistemingas ir
mokytojų
poreikius
tenkinantis
kvalifikacijos
tobulinimas

Spalis
Sausis
Balandis
Spalis

Gruodis
Birželis

Pagal mėn.
renginių planą ir
direktoriaus
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2. Skatinti, kad
gimnazijos pedagogai
kvalifikacijos
tobulinimo
renginiuose įgytas
žinias ir gebėjimus
aktyviai taikytų savo

pagal individualius poreikius šiomis
temomis:
-Socialinio emocinio intelekto ugdymas
vaikams ir pedagogams
-Vidinė ir išorinė mokytojo motyvacija –
sėkminga pamoka
-Mokytojo išorinės motyvacijos
stiprinimas
-Mokinių motyvacijos skatinimas
-Konfliktų sprendimo būdai
-Mokinių pažangos vertinimas
- Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių
mokinių ugdymo ypatumai
-IKT panaudojimas pamokose
-Pateiktys (Ms Power Point) ugdymo
procese
-Brandos darbo rengimo principai
- Brandos egzaminai. Kalbėjimo
vertinimas. Anglų kalba
-Vaikų ir paauglių baimės. Pagalbos
keliai.
-Įtampa ir stresinės situacijos. Jų
prevencija ir valdymas.
-Paauglių priklausomybės depresijos,
nerimo bei savidestrukcijos rizikos.
Pagalba ir prevencija.
-Jaunesniojo amžiaus paauglių
lytiškumas.
-Efektyvios tėvystės programų vadovų
mokymai
2.1. Dalykinės informacijos sklaida
metodinėje grupėje grįžus iš seminaro.
Seminaro refleksija
2.2. Mokytojų mentorių skyrimas naujai
atvykusiems mokytojams ar turintiems
nedidelę pedagoginę patirtį
2.3. Atvirų pamokų stebėjimas ir

Ineta Baubinienė,
pedagogai

įsakymą

Administracija,
Metodinė taryba, metodinių
grupių pirmininkai, pedagogai
Administracija,
metodinių grupių
pirmininkai
Administracija,

Per mokslo
metus
Esant poreikiui

Per mokslo

Intelektualiniai
resursai

Savalaikė ir
sisteminga
pagalba
mokytojams,
dalykinių
kompetencijų
tobulinimas
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praktinėje veikloje, ir
didinti jų atsakomybę
už ugdymosi kokybę;
3. Plėtoti
bendradarbiavimą ir
įgytų žinių bei
gerosios darbo
patirties sklaidą;

aptarimas metodinėse grupėse,
Metodinėje taryboje, administracijos
pasitarimuose
3.1. Bendradarbiavimas su kitų
Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų
mokytojais, dalijantis metodine patirtimi
3.2. Dalyvauti Vilniaus m. metodinių
būrelių, dalykų asociacijų veikloje

dalykų mokytojai

metus

Administracija,
dalykų mokytojai

Per mokslo
metus

Dalykų mokytojai

Intelektualiniai
resursai

Bendradarbia
vimo ir
dalykinių
kompetencijų
tobulinimas,
metodinio
darbo patirties
sklaida

