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MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO 

2019 M. PROGRAMA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa parengta vadovaujantis Lietuvos  

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės 

aktais, Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

(išskyrus psichologus) atestacijos nuostatais, muzikos Mokyklos nuostatais ir 2018–2020 metų 

strateginiu planu, 2016–2017 m. m. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis. 

2. Kvalifikacijos tobulinimo formos: kursai, seminarai, konferencijos, edukacinės  

išvykos, saviugda ir individualus tobulinimasis, kolegialus dalinimasis patirtimi, dalyvavimas 

projektuose.  

 

II SKYRIUS 

ĮGYVENDINIMO TRUKMĖ IR PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

3. Įgyvendinant kvalifikacijos tobulinimo programos tikslus skatinamas mokytojų  

kūrybiškumas, metodinės veiklos tobulinimas, profesinės kompetencijos augimas, gerosios patirties 

sklaida, dalyvavimas kursuose ir seminaruose.  

 

III SKYRIUS 

PRIORITETAS 

 

4. Individualios mokinio pažangos stebėjimas, vertinimas, skatinimas. 

5. Informacinių komunikacinių technologijų įgūdžių tobulinimas 

 

IV SKYRIUS 

TIKSLAS 

 

6. Gerinti ir tobulinti dalykines kompetencijas siekiant užtikrinti aukštą ugdymo  

kokybę. 

7. Racionaliai naudoti kvalifikacijai tobulinti skirtas lėšas.  

 

V SKYRIUS 

UŽDAVINIAI 

 

8. Organizuoti kryptingą, mokyklos veiklos tikslus atitinkantį kvalifikacijos kėlimą. 

9. Plėtoti mokykloje profesinį bendradarbiavimą, dalinimąsi gerąja patirtimi, siekiant  

ugdymo kokybės ir veiksmingumo gerinimo.  

10. Siekti, kad mokyklos vadovas, mokytojai savo kvalifikaciją keltų ne mažiau, kaip  

penkias dienas  per metus. 

11. Vesti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo apskaitą. 
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12. Skatinti mokytojus kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytas žinias ir 

gebėjimus taikyti savo praktinėje veikloje ir gerinti ugdymo kokybę.  

13. Plėtoti profesinį bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties sklaidą  

Bendradarbiaujant su kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, teikiant joms pasiūlymus ir 

pageidavimus dėl kvalifikacijos tobulinimo organizavimo. 

 

VI SKYRIUS 

APIBENDRINIMO TVARKA 

 

14. Mokytojai, grįžę iš kvalifikacijos tobulinimo renginio: 

15.1. per penkias darbo dienas pateikia direktoriui kvalifikacijos pažymėjimo kopiją; 

 15.2. vykdo sklaidą mokytojų susirinkimuose, dalijasi praktiniu kompetencijų 

panaudojimu atviros veiklos ir renginių metu bei pasirinkdami kitus sklaidos būdus. 

  

VII SKYRIUS 

PRIEMONĖS 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojai Vykdymo laikas 

Atestacija 

1. 

Mokytojų, siekiančių aukštesnės  

kvalifikacinės kategorijos, pamokų  

stebėjimas 

Direktorius 

Praktinės veiklos 

vertintojai 

01–02 

2. 

Atestacijos komisijos posėdis dėl 

vyresn. mokytojų Daivos Tijūnonienės 

ir Sonatos Gaušienės aukštesnės 

kvalifikacijos įgijimo 

Atestacinė komisija 06 

3. 

Atestacijos komisijos posėdis dėl  

pedagogų atestacijos programos 2020 

– 2022 m. sudarymo. 

Direktorius 12 

Gerosios patirties sklaida 

4. 

Supažindinimas su naujausia metodine, 

dalykine, pedagogine literatūra bei 

teisiniais Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos paskelbtais dokumentais  

Direktorius 

Mokytojai 
Per metus 

5. Ansamblinio grojimo ypatumai Mokytojai Per metus 

6. 

Solinio ir ansamblinio muzikavimo 

tradicinėmis ir koncertinėmis kanklėmis 

aktualijos 

Mokytojai Per metus 

7. 
Muzikos suvokimo ir ansamblinio 

muzikavimo ugdymas 
Mokytojai Per metus 

8. Natų rašymas su finale programa Mokytojai Per metus 

9. 

Sklaidos valandos –  naujų žinių iš 

įvairių kvalifikacijos tobulinimosi 

renginių pristatymas 

Direktorius 

mokytojai 
Per metus 

10. 

Pamokų stebėjimas ir refleksija, 

ugdomasis kosultavimas, grįžtamojo 

ryšio suteikimas 

 

Mokytojai Per metus 
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11. Mokymo priemonių rengimas  Mokytojai 
Per metus 

 

Kvalifikacijos kėlimas 

12. 

Darbas su spectron interaktyvia lenta, 

naudojant kompiuterinę muzikos 

technologijos programą Audacity, 

muzikos istorijos ir solfedžio pamokose 

Direktorius, 

mokytojai 
04 

13. 

Renginių, festivalių, koncertų, 

konkursų, projektinės veiklos 

organizavimas ir refleksija 

Direktorius, 

mokytojai 
Per metus 

14.  
Su ugdytiniais dalyvavimas 

konkursuose ir refleksija  
Mokytojai Per metus 

15. Saviugda ir asmeninis tobulėjimas 
Direktorius, 

mokytojai 
Per metus 

Kita 

16. 
Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų 

pateikimas  

Direktorius, 

mokytojai 
Per metus 

17. 
Metų veiklos ataskaitų pildymas ir 

refleksija 

Direktorius, 

mokytojai 
01 

 

 

 

PRITARTA 

Mokytojų tarybos 2018 m. gruodžio 28 d. posėdžio protokolas Nr. MTP-2 

 

 

 


