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TRAKŲ R. LENTVARIO „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS
PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
Tikslas: sudaryti sąlygas ir skatinti gimnazijos vadovą, jo pavaduotoją ugdymui, mokytojus,
pagalbos mokiniui specialistus (toliau – pedagogus) įgyti ir plėtoti savo kompetencijas siekiant
užtikrinti aukštą švietimo kokybę.
Uždaviniai:
1. Analizuoti ir tirti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius;
2. Tenkinant pedagogų kvalifikacijos kėlimo poreikius, sudaryti sąlygas dalyvauti kvalifikacijos
kėlimo renginiuose;
3. Plėtoti pedagogų bendradarbiavimą, dalinimąsi gerąja patirtimi, siekiant ugdymo proceso
kokybės gerinimo;
4. Vesti gimnazijos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo apskaitą;
5. Racionaliai naudoti kvalifikacijai tobulinti skirtas lėšas.
Eil.
Nr.
1.

Priemonės pavadinimas
Informacijos apie
kvalifikacijos tobulinimo
renginius Trakų rajone,
šalyje, užsienyje skelbimas

Atsakingi
vykdytojai
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Laikas

Laukiamas rezultatas

Per mokslo
metus

Švietimo idėjų sklaida,
naujovių taikymas savo
darbe, aukštesnė
ugdymo kokybė

Per mokslo
metus

Naujausios
pedagoginės,
metodinės, dalykinės
literatūros naudojimas
ugdyme
Pedagoginių ir
metodinių naujovių
sklaida, pasidalijimas
gerąja pedagogine
patirtimi
Aukštesnė profesinė
kompetencija

2.

Supažinimas su naujausia
metodine, dalykine,
pedagogine literatūra

Bibliotekininkė

3.

Atviros pamokos, kita
ugdytinių veikla gimnazijos,
rajono, šalies, užsienio
mokyklų mokytojams

Gimnazijos vadovai, Pagal planą
metodinių grupių
pirmininkai

4.

Pedagogų kvalifikacijos ir
kompetencijų tobulinimo
renginių lankymas pagal
gimnazijos prioritetus

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Per mokslo
metus

5.

Pedagogų bendravimo ir
bendradarbiavimo
inicijavimas

Metodinių grupių
pirmininkai

6.

Metodinė pagalba naujiems ir
naujai pradėjusiems dirbti
pedagogams

Gimnazijos vadovai, Pagal
metodinių grupių
poreikį
pirmininkai

7.

Metodinės medžiagos,
ugdymo priemonių kaupimas
ir atnaujinimas
mokomuosiuose kabinetuose

Mokytojai

8.

Parodų, švenčių, renginių,
išvykų, ekskursijų, konkursų,
akcijų, projektinės veiklos
organizavimas

Gimnazijos vadovai, Pagal
atsakingi pedagogai mokyklos
planą

9.

Duomenų apie pedagogų
Direktoriaus
kvalifikaciją kaupimas ir
pavaduotoja
analizė (kvalifikacijos
ugdymui
tobulinimo ir įsivertinimo
anketų pildymas, pažymėjimų
pateikimas)

Per mokslo
metus

Per mokslo
metus

Nuolat

________________________

Dalijimas darbo
patirtimi, vykdomos
pedagoginės veiklos
sklaida
Suteikta pedagogams
pagalba, konsultacijos
Sukaupta didesnė
metodinės medžiagos
bazė. Pedagoginių ir
metodinių naujovių
naudojimas ugdomojoje
veikloje
Įvairesnė ugdomoji
veikla, geresnė
mokymosi kokybė

Gauta informacija apie
pedagogų kvalifikacijos
kėlimą, reikalinga
tolesniam planavimui

