Viešosios įstaigos Klaipėdos licėjaus
direktoriaus 2014 m. rugsėjo 7 d.
įsakymo Nr. V-30
13 priedas
KLAIPĖDOS LICĖJAUS
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PROGRAMA 2014-2015 METAMS

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa parengta vadovaujantis LR Švietimo ir
mokslo ministro 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), mokyklos
kvalifikacijos kėlimo tvarka dera su mokyklos 2014 metų veiklos tikslais ir uždaviniais.
2. Kvalifikacijos tobulinimas vykdomas pagal neformaliojo švietimo kvalifikacijos
tobulinimo programas ir savišvietos būdu:
2.1. kvalifikacijos tobulinimo programa – kompetencijų plėtojimo planas ir jo realizavimo
aprašas, kuriame nusakyti mokymo(si) tikslai, uždaviniai, formos, turinys, įgyvendinimo
nuoseklumas, trukmė, numatyti mokymo(si) metodai ir priemonės, plėtojamos, įgyjamos
kompetencijos ir jų vertinimas. Kvalifikacijos tobulinimo programa gali būti sudaryta iš vieno ar
kelių mokymo modulių;
2.2. mokymo modulis – tam tikros kvalifikacijos įgijimo arba kvalifikacijos tobulinimo
programos autonominė dalis, kuriai būdingi savarankiški tikslai, turinys, apimtis, mokymo(si)
metodai bei vertinimas.
3. Kvalifikacijos tobulinimo formos: kursai, seminaras, konferencija, stažuotė, edukacinė
išvyka ir kt.:
3.1. kursai – Švietimo ir mokslo ministro nustatytas privalomas kvalifikacijos tobulinimo
renginys;
3.2. seminaras – dėstytojo, lektoriaus vadovaujama interaktyvi dalyvių sąveika pagal
kvalifikacijos tobulinimo programą;
3.3. konferencija – teorinis diskusinis susirinkimas, pasitarimas, trunkantis ne mažiau
kaip 6 akademines valandas, vykdomas pagal programą.
3.4. stažuotė – veikla, vykdoma pagal kvalifikacijos tobulinimo programą, kuria siekiama
įgyti ar plėtoti praktinės veiklos kompetencijas, įgyti praktinės patirties;
3.5. edukacinė išvyka – išvyka, kurios metu vykdoma kvalifikacijos tobulinimo programa ir
įgyjamos, plėtojamos kompetencijos.
II.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TIKSLAI

4. Metiniai kvalifikacijos tobulinimo tikslai:
4.1. tobulinti mokytojų metodinę veiklą bei profesinę kompetenciją;
4.2. sudaryti sąlygas
mokytojams įgyvendinti Mokytojų atestacijos
apibrėžtus kvalifikacinius reikalavimus;
4.3. racionaliai naudoti kvalifikacijos tobulinimui skiriamas lėšas.
III.

nuostatuose

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

5. Metiniai kvalifikacijos tobulinimo uždaviniai ir jų įgyvendinimo priemonės:
5.1. organizuoti kryptingą, mokyklos veiklos tikslus atitinkantį kvalifikacijos tobulinimą.
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Eilės
Nr.

Priemonės pavadinimas
I.

1.

2.

3.

4.

5.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

Data

Pedagogų atestacija

Atestacijos komisijos posėdis dėl
pedagogų atestacijos programos 20152017 m. m. sudarymo.
Atestacijos komisijos posėdis dėl
mokytojų,
siekiančių
aukštesnės
kategorijos, prašymų peržiūrėjimų.
Mokyklos vadovų vadybinės atitikties
turimai
(pirmai)
kvalifikacinei
kategorijai nustatymo atestacija.
Mokytojų,
siekiančių
aukštesnės
kvalifikacinės kategorijos, pamokų
stebėjimas.
Atestacijos
komisijos
pažymėjimų
išdavimas
mokytojams,
įgijusiems
aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
II.

6.

Atsakingas

R. Kontautienė
E. Burbienė

2014 m. gruodžio mėn.

R. Kontautienė
E. Burbienė

2015 m. birželio mėn.

R. Kontautienė

2015
mėn.

E. Burbienė
I. Kačinskaitė
A. Norkienė
E. Burbienė

Per mokslo metus

m.

balandžio

Per mokslo metus

Pedagogų kvalifikacijos kėlimas

Informacijos
apie
kvalifikacijos
tobulinimo
renginius
mieste,
respublikoje, užsienyje skelbimas.
Mokytojų „Kompetencijos segtuvų“
patikra.
Supažindinti mokytojus su naujausia
metodine,
dalykine,
pedagogine
literatūra bei teisiniais Švietimo ir
mokslo
ministerijos
paskelbtais
dokumentais.
Metodinių grupių veiklos ir metodinių
miesto,
respublikinių
renginių
(konferencijų)
organizavimas,
dalyvavimas
kitų
mokyklų
organizuojamose konferencijose.
Profesinis
tobulėjimas
mokytojų
metodinių grupių veikloje: mokymo
priemonių rengimas, seminaruose įgytų
žinių sklaidos vykdymas, atvirų
integruotų pamokų vedimas, pagalba
jaunam specialistui, pedagoginis tėvų
švietimas,
pranešimų
skaitymas
metodiniuose susirinkimuose.
Saviugda.

E. Burbienė

Per mokslo metus

E. Burbienė

Per mokslo metus

Metodinė taryba, Per mokslo metus
bibliotekos
darbuotoja,
administracija
M. Žadvydas,
Žr. metodinių grupių
L. Lorenzo Ruiz,
dokumentacijoje
S. Rybakova,
R. Lindžienė,
Metodinė taryba
Metodinių grupių Per mokslo metus
pirmininkai

Kiekvienas
mokytojas
Dalyvavimas
organizuojamose R. Kontautienė
stažuotėse, mini mokymuose Lietuvoje E. Kerpienė
ir užsienyje.
Mokytojų supažindinimas su nuoseklaus R. Kontautienė
socialinio emocinio ugdymo mokykloje E. Kerpienė
sistema. Lektorė D. Šukytė
Psichologės Virginijos Servutienės R. Kontautienė
seminaras „Mokytojų ir tėvų vaidmuo E. Kerpienė
mokinių
mokymosi
motyvacijos

Per mokslo metus
Per mokslo metus
2015 m. kovo mėn.
2015 m. balandžio mėn.
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15.

16.
17.

18.

skatinimui“.
Privalomo sveikatos ir higienos žinių
seminaro
licėjaus
darbuotojams
organizavimas.
Mokytojų dalyvavimo seminaruose
nuotoliniu būdu skatinimas.
Dalyvavimas respublikiniuose, miesto,
mokyklos
organizuojamuose
seminaruose, kuriuose mokytojai įgytų
kompetencijų
pamokos
struktūros
kokybei gerinti, įvairesnių darbo formų
taikymui dirbant su itin gabiais
mokiniais, tarpdalykinių ryšių ir
integruotų pamokų vedimui, vertinimo
sistemų tobulinimui.
1Vestų 2014-2015 m. m. atvirų pamokų,
renginių, projektų aptarimas.

R. Kontautienė
E. Kerpienė

2015 m. gegužės mėn.

R. Kontautienė
E. Kerpienė
Kiekvienas
pedagogas

Per mokslo metus
Per mokslo metus

Metodinėse grupėse 2015 m. birželio mėn.

_______________________________

