Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

SIŪLOMŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ SĄRAŠAS
(2020–2021 m. m.)
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

Programos pavadinimas, trumpa anotacija

Trukmė

I Prioritetas. Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo/mokymo turinį
40 val.
Kamerinės muzikos atlikimo principai ir interpretavimo specifika (kodas 213001379).
Tarptautiniai meistriškumo mokymai „Kamerinės muzikos atlikimo principai ir interpretavimo
specifika“ – tai svarbus renginys, atspindintis Tarptautinio kamerinių ansamblių konkurso „Muzikinė
Akvarelė“ tematiką. Mokymuose bus aptariamos ansamblinio muzikavimo aktualijos – repertuaro
parinkimas skirtingo lygio mokyklose (muzikos, menų mokyklose, konservatorijose, aukštosiose
muzikos mokyklose). Ypatingai svarbi dalis – naujų kamerinių kūrinių interpretavimas, repertuaro
praplėtimas, naujų kūrinių atsiradimo inicijavimas. Bus aptariamos ansamblinio muzikavimo mokymo
metodikos, jų įvairovė, skirtingų šalių praktika šioje srityje.
40 val.
Nuotolinio mokymo (si) įrankiai ir priemonės (kodas 211000832).
IKT įrankiai ir priemonės reikalingi visiems šių dienų mokytojams. Kvalifikacijos tobulinimo
programos metu pristatomi įrankiai padės nesudėtingai ir greitai sukurti interaktyvias metodines
priemones. Jas galima panaudoti mokant naują temą, kartojimui, ţinių patikrinimui, smagiam
ţaidimui temai įsisavinti ar atliekant uţduoti namų darbams.
Sukurtos mokymo priemonės paįvairins mokymosi procesą, sustiprins mokinių motyvaciją ir padės
diferencijuoti uţduotis. Interaktyvi veikla pamokoje duoda efektyvių rezultatų.
Kvalifikacijos tobulinimo programos trukmė –40 val.: 14 val. teorinė dalis; 16 val.– praktinė ir 10
val. savarankiško darbo.
40 val.
IKT platformų panaudojimas ugdymui (kodas 211000830).
Ţinių visuomenėje informacinių ir komunikacinių technologijų (toliau IKT) naudojimas yra ypač
aktualus, siekiant kokybiškos ir veiksmingos mokymo ir mokymosi proceso kaitos. Skaitmeninis
raštingumas – tai vienas iš aštuonių pagrindinių gebėjimų, kuris apima sugebėjimą patikimai ir
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kritiškai naudotis visomis skaitmeninėmis technologijomis ieškant informacijos, bendraujant ir
sprendţiant pagrindines problemas visose gyvenimo srityse. Daugeliui iš mūsų tai gali atrodyti
paprasta, tačiau 2015 m. skaitmeninės darbotvarkės rezultatų suvestinė atskleidţia, kad 40 proc. ES
gyventojų skaitmeninio raštingumo lygis nepakankamas, o 22 proc. gyventojų nesinaudoja internetu.
Šios programos tikslas suteikti teorinių ţinių ir praktinių įgūdţių IKT platformų panaudojimui
ugdymui. Pedagogai mokysis tikslingai pasirinkti inovatyvius IKT mokymo (si) metodus, IKT
platformas bei dalinsis patirtimi kaip kuriama, renkama, saugoma ir skleidţiama informacija.
Kvalifikacijos tobulinimo programos trukmė –40 val.: 5 val. teorinė dalis; 15 val.– praktinė ir 20 val.
savarankiško darbo.
40 val.
Skaitmeninio (kompiuterinio) raštingumo programa (kodas 221000438).
Ţinių visuomenėje informacinių ir komunikacinių technologijų (toliau IKT) naudojimas yra ypač
aktualus, siekiant kokybiškos ir veiksmingos mokymo ir mokymosi proceso kaitos.
Skaitmeninis raštingumas – tai vienas iš aštuonių pagrindinių gebėjimų, kuris apima sugebėjimą
patikimai ir kritiškai naudotis visomis skaitmeninėmis technologijomis ieškant informacijos,
bendraujant ir sprendţiant pagrindines problemas visose gyvenimo srityse. Daugeliui iš mūsų tai gali
atrodyti paprasta, tačiau 2015 m. skaitmeninės darbotvarkės rezultatų suvestinė atskleidţia, kad 40
proc. ES gyventojų skaitmeninio raštingumo lygis nepakankamas, o 22 proc. gyventojų nesinaudoja
internetu.
Kvalifikacijos programos metu dalyviai įgis ţinių ir praktinių gebėjimų Google paskyroje: el.
laiškai, Google disko galimybės, virtualių dokumentų kūrimas, dokumentų bendrinimas,
bendradarbiavimas. Išmoks atlikti informacijos, vaizdų paiešką. Išmoks rengti virtualius pristatymus,
kurti virtualias apklausas. Taip pat bus tobulinamos darbo su išmaniuoju įrenginiu (telefonu ar
planšetiniu kompiuteriu) kompetencijos.
Antroji programos dalis skirta skaitmeninio maketavimo pagrindams įgyti. Programos metu mokoma
kaip parengti leidinį taikant grafinio dizaino bei maketavimo pagrindines taisykles ir principus,
korektiškai sumaketuoti leidinį nuo pirminės medţiagos (teksto, lentelių, iliustracijų) gavimo iki
atidavimo spaudai, maketą pateikti spaustuvei atsiţvelgiant į spaudos technines galimybes. Taikomi
aktyvūs mokymosi metodai: teorija iš karto išbandoma praktiškai,
Programos trukmė – 40 ak. val. (10 ak. val. teorijos ir 30 ak. val. praktinio darbo).
40 val.
Skaitmeninė išteklių biblioteka –pagalba mokymui (si) ir tobulėjimui (kodas 213002190).
Šiandien informacinio raštingumo kompetencijų ugdymas mokykloje tampa dar svarbesnis. Ir čia savo
ţinias, įgūdţius bei iniciatyvą turėtų pademonstruoti mokyklų bibliotekininkai. Nes mokyklos
bibliotekininkas yra informacijos specialistas, kuriam itin aktualu, kad jis būtų įtrauktas į informacinio
ir medijų raštingumo ugdymą. Šioje srityje mokytojo ir bibliotekininko bendradarbiavimas būtinas, tai
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uţtikrintų naują pamokos kokybę. Dar viena svarbi bibliotekininko veiklos sritis yra mokymosi
mokytis kompetencijos ugdymas: šiuolaikinėje mokykloje vertėtų atsisakyti tradicinių akademinio
mokymo standartų, skirti daugiau dėmesio mokymuisi aktualizuoti. Mokyklos bibliotekininkas tampa
mokymosi pagalbininku ieškant, atsirenkant, sisteminant ir apibendrinant informaciją.
Ši kvalifikacijos tobulinimo programa skirta mokyklų bibliotekininkams, siekiant suteikti mokyklų
bibliotekininkams teorinių ţinių bei praktinių rekomendacijų kaip integruoti informacinį raštingumą į
mokymo(-si) procesą tiek bibliotekoje, tiek ir bendradarbiaujant su mokytojais.
40 val.
Skaitmeninio turinio ugdymui kūrimas platformoje ,,Edmodo“ (kodas 211000932).
Ţinių visuomenėje informacinių ir komunikacinių technologijų (toliau IKT) naudojimas yra ypač
aktualus, siekiant kokybiškos ir veiksmingos mokymo ir mokymosi proceso kaitos.
Skaitmeninis raštingumas – tai vienas iš aštuonių pagrindinių gebėjimų, kuris apima sugebėjimą
patikimai ir kritiškai naudotis visomis skaitmeninėmis technologijomis ieškant informacijos,
bendraujant ir sprendţiant pagrindines problemas visose gyvenimo srityse. Daugeliui iš mūsų tai gali
atrodyti paprasta, tačiau 2015 m. skaitmeninės darbotvarkės rezultatų suvestinė atskleidţia, kad 40
proc. ES gyventojų skaitmeninio raštingumo lygis nepakankamas, o 22 proc. gyventojų nesinaudoja
internetu.
Šios programos tikslas suteikti bendrojo ugdymo mokytojams ir specialiajam personalui ţinių bei
įgūdţių naudotis nuotolinio ugdymo platforma Edmodo, kurti virtualias pamokas, saugiai bendrauti
virtualioje erdvėje tiek tarpusavyje, tiek su mokiniais.
Kvalifikacijos tobulinimo programos trukmė –40 val.: 2 val. teorinė dalis; 34 val.– praktinė ir 4 val.
savarankiško darbo.
40 val.
Skaitmeninio raštingumo mokymai (pradedantieji ir pažengusieji) (kodas 213002188).
Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašas (2020) nustato bendrojo
ugdymo mokyklų, įgyvendinančių pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, suaugusiųjų
pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, pasirengimo mokyti nuotoliniu ugdymo proceso
organizavimo būdu kriterijus ir yra taikomas bendrojo ugdymo mokykloms, įgyvendinančioms
pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programas. Vienas iš pagrindinių kriterijų yra, kad ugdymo įstaigos būtų įvaldţiusios
virtualią mokymo aplinką.
Todėl rengiantis nuotoliniam ugdymui, mokytojui iškyla būtinybė išmokti dirbti su vieninga
mokyklos pasirinkta nuotolinio mokymo aplinka ir tobulinti jau turimas skaitmeninio raštingumo
kompetencijas. Programos metu dalyviai įgis ţinių ir praktinių gebėjimų dirbti su nuotolinio mokymo
programa Edmodo. Programos dalyviai įgis praktinių kompetencijų kaip kurti ir tvarkyti klases,
įrašus, uţduotis bei testus ir teikti grįţtamąjį ryšį mokiniams. Tobulins darbo su tekstiniu dokumentu
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ir pateikčių rengimo kompetencijas. Tobulins el. laiškų tvarkymo, Google disko naudojimo, virtualių
dokumentų kūrimo ir bendrinimo, bendradarbiavimo įgūdţius, išmoks naudoti skaitmenines vertinimo
ir įsivertinimo priemones ugdyme.
Kvalifikacijos tobulinimo programos trukmė – 40 val., skirta mokyklų bendruomenėms, komandoms.
Akademinių pasiekimų ir asmeninės ūgties dermė pamokoje taikant savivaldį ir personalizuotą 40 val.
mokymąsi (kodas 213002143).
Vienas iš esminių veiksnių, kurie lemia geresnius mokymosi pasiekimus yra laikomas savivaldus
mokymasis (The Teaching and Learning Toolkit, 2014; Blaschke, 2012; Dick, 2013; Ehlers, 2013;
van Velzen, 2016), nes identifikuojamas esminis XXI amţiaus ugdymo tikslas – ne tik išmokyti
mokinius mokytis, bet ir savarankiškai valdyti savo mokymąsi, t. y. besikeičiančios aplinkos
kontekste valdyti savo asmeninę kaitą tam, kad galėtume ne tik išlikti, bet ir jaustis lydimi sėkmės.
Realizuojant Švietimo įstatyme numatytą tikslą, svarbu orientuotis ir į asmenybės brandą.
Neatsitiktinai Geros mokyklos koncepcijoje (2015) yra numatyti šie rezultatai: mokymosi pasiekimai
ir paţanga bei asmenybės branda.
Atnaujinant Bendrąsias programas pasirinkta nauja kryptis – kompetencijomis grįsto ugdymo plėtotė.
To pasekoje ugdymo tikslas bus nukreiptas ne tik į dalykines ţinias, bet ir į išskirtas kompetencijas.
Tad kyla iššūkis, kaip ugdymo procese kartu su dalyko ţiniomis ugdyti numatytas kompetencijas.
Taikant savivaldaus ir personalizuoto mokymo prieigas bus demostruojamos technikos, kaip uţtikrinti
dalykinių ţinių ir kompetencijų plėtotę (tiek organizuojant pamoką, tiek vertinant, suteikiant
grįţtamąjį ryšį ir pan.). 2015 m. Geros mokyklos koncepcijoje, Pradinio, pagrindinio, vidurinio
ugdymo programų apraše (2015) įtvirtinta savivaldţio ir personalizuoto mokymosi prieiga, tačiau
ugdymo praktikoje jos įgyvendinimas dėl pedagoginio proceso bei pedagogų pasirengimo ribotumų
yra komplikuotas. Todėl siekiant ugdymo praktikoje įgyvendinti švietimo dokumentuose uţfiksuotas
ugdymo/si nuostatas, mokytojui svarbu suprasti, kaip mokymosi procese pasireiškia savivaldis ir
personalizuotas mokymasis, ko reikia, kad būtų galima modeliuoti tokiam mokymuisi tinkamą
aplinką, kokių mokymo strategijų laikytis idant būtų uţtikrinta tiek akademinių pasiekimų, tiek
kompetencijų ir asmenybės ūgties dermė.
Savivaldţio mokymosi prieigos nauda akcentuojama ne tik asmeniniu lygiu, bet ir instituciniu bei
nacionaliniu lygmenimis.
Šios kvalifikacijos tobulinimo programos metu siekiama plėtoti mokytojų profesines kompetencijas
(pamokos planavimas, organizavimas, į(si)vertinimo procesas), ji yra savalaikė ir aktuli.
40 val.
Pedagoginė pagalba mokantis (kodas 213002184).
Programa parengta vadovaujantis ugdymo kokybės samprata, atsiskleidţiančia Geros mokyklos
koncepcijoje, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo metodikoje ir išorinio vertinimo tvarkos apraše.
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Programa orientuota į pamokos organizavimo ir sampratos aspektus, uţduočių ir veiklų įvairovės
pamokose įvairių mokymosi poreikių mokinių uţtikrinimą, mokytojų veiklos ypatumus vykdant
įtraukųjį ugdymą; individualios mokinio paţangos vertinimo sisteminius ir dalykinius aspektus,
efektyvumą uţtikrinančių aktualių didaktinių nuostatų stiprinimą – ugdymo metodų taikymą, aplinkų
naudojimą šiuolaikinėje pamokoje.
Pamoka yra privalomas ir savaime suprantamas, kasdieninis mokyklinio gyvenimo elementas, tačiau
ne visos pamokos būna efektyvios, geros bei naudingos. Ši kvalifikacijos tobulinimo programa skirta
tobulinti ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir tobulinimo bei mokinių pasiekimų ir paţangos vertinimo
kompetencijas. Formuojamasis vertinimas – tęstinis procesas, vykstantis nuolat, kiekvieną pamoką:
mokytojas stebi mokinius, renka informaciją apie mokymąsi, kurią naudoja mokinių motyvacijai
didinti, skatinimui įsitraukti į aktyvų mokymosi procesą, ugdyti mokėjimo mokytis gebėjimus ir
koreguoti savo mokymąsi taip, kad pasiektų aukštesnių ugdymosi rezultatų. Mokytojas, pasitelkęs
formuojamąjį vertinimą, ne tik dalyvauja mokinio ugdymosi procese, bet ir jį koreguoja tuo metu, kai
mokiniui labiausiai to reikia.
Atlikdamas formuojamąjį vertinimą pamokoje, mokytojui svarbu išmokyti įsivertinti ir parengti
veiksmingas uţduotis, parinkti ir naudoti įvairius mokymo(si) metodus ir strategijas, kad kiekvienas
mokinys patirtų sėkmę. Tačiau mokytojai nepakankamai dėmesio skiria mokinių paţangos stebėjimui
ir pasiekimų vertinimui, todėl nėra aišku, ko tikimasi iš mokinių, kiek kryptinga visa mokymosi
veikla, kiek tinkamai parinkti mokymo metodai, priemonės ir pan.
Vienas iš iššūkių mokykloje yra įtraukusis ugdymas, t.y. padėti mokiniui lavintis, mokytis pagal
gebėjimus, įgyti išsilavinimą ir kvalifikaciją, pripaţįstant ir plėtojant jų gebėjimus ir galias.
Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti specialiųjų poreikių asmens
ugdymosi veiksmingumą. Tačiau ne visos bendrojo ugdymo įstaigos yra pasirengusios kokybiškai
ugdyti specialiųjų poreikių turinčius vaikus, nes tai reikalauja naujų didaktinių technologijų. Juk
neįmanoma visus mokyti visko ir vienodai – vaikai dirba pagal skirtingas programas, jiems keliami
nevienodi reikalavimai, kitaip vertinami jų pasiekimai. Pedagogams kyla daug klausimų: kaip mokyti
specialiųjų poreikių turinčius vaikus, kaip organizuoti darbą klasėje, kai mokinių poreikiai tokie
įvairūs. Šios kvalifikacijos tobulinimo programos metu bus suteikiama dalyviams specialiosios
pedagogikos ir specialiosios psichologijos ţinių, būtinų ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų
ugdymosi poreikių, atsirandančių dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų,
nepalankių aplinkos veiksnių, vadovaujantis įtraukiojo ugdymo, t. y. proceso, uţtikrinančio kokybišką
ugdymą(si) visiems jo dalyviams, kai atsiţvelgiama į kiekvieno mokinio, jo tėvų (globėjų, rūpintojų)
lūkesčius, ugdymosi poreikių ypatumus, pagalbos ir paslaugų reikmes, uţkertantis kelią „iškristi“ iš
švietimo sistemos, nuostatomis.
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Kvalifikacijos tobulinimo programos trukmė – 40 val., skirta mokyklų bendruomenėms, komandoms.
40 val.
Biologinė įvairovė saugomose teritorijose (kodas 211000853).
Pastaruoju metu akcentuojama mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimosi poreikis ir svarba,
siekiant teorijos ir praktikos dermės. Mokytojai ieško naujos, moksliškai pagrįstos informacijos, kuria
ne tik praplečia savo ţinias, bet ir padeda motyvuoti mokinius. Naujų mokslinių faktų pateikimas
padeda sudominti mokinius. Domėjimasis mokslo darbais ir naujausiais tyrimais skatina naujų
metodų, mokymo medţiagos, susistemintos mokslinės informacijos ir parengtų medţiagos paketų,
pritaikytų diegti praktikoje. Biologijos, geografijos mokytojams aktualu tobulinti dalykinę
kompetenciją biologinės įvairovės tematika. Besikeičiantis gamtinėms sąlygoms, biologinė įvairovė
maţėja. Intensyvus ţemės plotų dirbimas, cheminių medţiagų naudojimas, veikia ir maţina biologinę
įvairovę. Saugomose teritorijose taip pat reikalinga prieţiūra, kad kuo maţiau keistųsi biotopas ir
išliktų tinkamos sąlygos retiems ir nykstantiems organizmams. Aktualu lankytis saugomose
teritorijose bei susipaţinti su saugomais organizmais, jų buveinėmis, suţinoti nykimo prieţastis.
Įgytos ţinios bus pritaikytos ugdymo procese, neformaliojo ugdymo uţsiėmimuose. Programos
įgyvendinimas padės mokytojams organizuoti integruotas, netradicines pamokas, ugdyti mokinių
susidomėjimą gamtos įvairove bei puoselėti aplinkosaugos idėjas. Ši kvalifikacijos tobulinimo
programa skirta pedagogams, siekiant supaţindinti su biologine įvairove saugomose teritorijose.
40 val.
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų profesionalumo didinimas (kodas
213002186).
Ikimokyklinio ugdymo turinio programų rengimo metodinės rekomendacijose (2015) numatytas siekis
uţtikrinti į vaiką orientuotą ugdymą, pripaţįstant jį lygiaverčiu ugdymo proceso partneriu, bei laiduoti
kokybišką ikimokyklinį vaiko ugdymąsi keičia poţiūrį į ikimokyklinio ugdymo programą.
Ikimokyklinio ugdymo programa vis labiau suprantama kaip visuma, kurioje yra numatyti vaikų
ugdymo tikslai, uţdaviniai bei rezultatai (tai, ko siekiama); ugdymo ir ugdymosi turinys, ugdymo
proceso dalyvių sąveika, pedagoginės strategijos, ugdymosi aplinka ir priemonės (kaip siekiama vaiko
ugdymosi rezultatų); vaiko pasiekimų ir paţangos vertinimas (iš ko ţinome, ar rezultatai pasiekti).
Siekiant vaikų ugdymo kokybės bei tikslingesnio kiekvieno vaiko ugdymosi, parengtas
„Ikimokyklinio amţiaus vaikų pasiekimų aprašas“ (2014). Jis keičia poţiūrį į ikimokyklinio ugdymo
programų kokybę, padeda jas tikslingai tobulinti.
Ši kvalifikacijos tobulinimo programa skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų
kompetencijų tobulinimui, įgyvendinant „Ikimokyklinio amţiaus vaikų pasiekimų aprašo“ praktinius
aspektus: kaip juo vadovaujantis patikslinti vaikų ugdymosi rezultatus įstaigų ikimokyklinio ugdymo
programose; kaip paţinti vaiką, atpaţinti jo pasiekimus ir apmąstyti ikimokykliniais metais daromą
paţangą; kaip, įvertinus jau įgytus vaiko gebėjimus bei tolesnio ugdymo gaires, numatyti artimiausius
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40 val.
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo kokybės gerinimas (kodas 213002185).
Dabartinėje visuomenėje pedagogų ir visuomenės tarpe yra plačiai diskutuojama apie ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo įstaigos pokyčius ir rezultatus, kai kuriamos ir tikrinamos vis naujos
ugdymosi koncepcijos, itin svarbiu dalyku pasidaro vaiko santykis su darţeliu kaip ugdymo ir
ugdymosi aplinka, socializacijos institutu, kur formuojasi socialinė patirtis per ugdymo turinį, įgytas
kompetencijas. Galima Ugdymo kokybė tampa labai svarbiu akcentu ugdyme, kuri apibrėţtina kaip
savybių visuma, visapusiškumas. Ugdymo kokybei didelę reikšmę turi ne tik ugdymo programos, bet
ugdymo efektyvumas priklauso pedagogų kompetencijų, jų gebėjimų bei darbo metodikos. Taip
nereikėtų pamiršti ir ugdomosios bei grupės aplinkos, kuri labai nulemia ugdymo kokybės
efektyvumą.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos diegia naujas metodikas ugdymo kokybei gerinti. Viena jų – STEAM
metodika, tačiau ką ši sąvoka reiškia. Tai yra paraidinis angliškų ţodţių „science“, „technologies“,
„engineering“, „arts“ ir „mathematics“ trumpinys, apjungiantis keletą disciplinų: gamtos mokslus,
technologijas, inţineriją, menus ir matematiką. JAV ir kai kuriose Vakarų Europos šalyse (pvz.,
Didţiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Olandijoje) STEAM iniciatyvai jau beveik 15 metų. Lietuvoje šis
ugdymas dar yra naujas tiek švietimo bendruomenei, tiek mokslininkams – apie jį viešojoje erdvėje
pradėta kalbėti tik prieš kelerius metus. Naujos paţangios tarpdisciplininės metodikos elementai jau
atsiranda Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir mokyklose. Vaikai kviečiami eksperimentuoti,
tyrinėti ir vieną pasirinktą temą išanalizuoti skirtingų dalykų (gamtos mokslų, matematikos,
inţinerijos, technologijų ir menų) kontekste. Vaikai daţniausiai dirba grupėmis, taip galėdami
pasitarti, diskutuoti, bendrai ieškoti sprendimų. STEAM ugdymas išlaisvina vaikus ir pedagogus.
Tradicinė veikla grupėje yra keičiama į eksperimentų ir tyrimų uţsiėmimą laboratorijoje, lauke ar
muziejuje. Bandymai, eksperimentai, tyrinėjimai – tokia veikla patraukia vaikų dėmesį. Eksperimentų
metu vaikai tobulina savo mąstymo įgūdţius, samprotauja, mokosi problemų sprendimo, diskutuoti,
sutelkia dėmesį, lavina pagrindinius pojūčius: regėjimą, lytėjimą, klausą, uoslę, stiprina pasitikėjimo
savimi jausmą.
Šios kvalifikacijos tobulinimo programos metu ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai
gilins ţinias STEAM metodikos diegimo tematika, kuri paremta eksperimentinio, probleminio
mokymo/si idėja. Tai vaikų ugdymas/is, mokymas/is, susipaţinimas su juos supančiu pasauliu
atliekant tam tikrus eksperimentus, bandymus, tyrimus, kūrybines veiklas ir pan. Programos metu
pedagogai įgis net tik teorinių ţinių, bet ir atliks realius bandymus/eksperimentus, kuriuos vėliau galės
pritaikyti savo realioje pedagoginėje veikloje.
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40 val.
Mokyklų
Skaitmeninės vertinimo ir įsivertinimo priemonės ugdyme (kodas 213002320).
Šiuolaikinėje mokykloje ugdymo turinys orientuojamas ne vien į konkrečių ţinių įgijimą, bet į
bendruomenės,
bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų bei nuostatų ugdymą, kad ugdytiniai galėtų sėkmingai
komandos
kurti savo asmeninį gyvenimą, integruotis šiuolaikinėje visuomenėje, įgytų mokymuisi visą gyvenimą
būtinus pagrindus. Skaitmeninė kompetencija minima kaip kaip vienas svarbiausių XXI amţiaus
gebėjimų. Tai yra ţinių, įgūdţių ir poţiūrių rinkinys, kuris yra reikalingas naudojantis IKT,
skaitmeninius įrankius bei paieškos sistemas, išmaniąsias technologijas, programėles, pateikti ir atlikti
uţduotis, spręsti problemas, bendrauti, valdyti informaciją, bendradarbiauti, kurti ir efektyviai dalintis
turiniu internete. Šios kompetencijos turėtų būti lavinamos visų dalykų pamokose.
Programos metu dalyviai įgis ţinių ir praktinių gebėjimų darbo su skaitmeninėmis programomis,
įgalinančiomis atlikti mokinių ţinių vertinimą ir įsivertinimą.
Taip pat bus tobulinamos programos dalyvių darbo su išmaniuoju įrenginiu (telefonu ar planšetiniu
kompiuteriu) kompetencijos.
II. Prioritetas. Kompetencijų, reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, tobulinimas
40 val.
Tėvai
Sėkmingos tėvystės gebėjimų ugdymas
Pozityvi tėvystė yra vaikų auginimo būdas, kuomet tėvai, siekdami poveikio vaikų elgesiui, naudoja
efektyvius ir pagarbius auklėjimo būdus. Pozityvi tėvystė padeda uţtikrinti vaiko teises: tėvai augina
vaikus demokratišku (pozityviu, palaikančiu, saugančiu) būdu. Toks vaikų auginimas sąlygoja, jog
vaikai auga labiau kompetentingais ir sveikais, o tėvai labiau pasitiki savimi.
Tėvai negimsta turėdami tėvystės gebėjimų – jie šių gebėjimų išmoksta. Išmoksta iš savo tėvų,
stebėdami kitus tėvus ir televiziją, iš savo pačių patirties ir kitų ţmonių patarimų.
Daugumai tėvų trūksta kokių nors esminių ţinių ar/ir gebėjimų auginant vaikus. Galbūt jie turi ţinių ir
gebėjimų, tačiau jiems sunku nuosekliai šias ţinias ar gebėjimus taikyti.
Šie mokymai skirti padėti tėvams, norintiems įgyti pozityvios tėvystės ţinių ir gebėjimų.
60 val.
Pedagogai
Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai (kodas 213000466).
Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa
(toliau – Programa) skirta mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
bendrojo ugdymo programas, kurie nėra išklausę ne maţesnės apimties nei 60 valandų arba 2
studijų kreditų kursų anksčiau arba studijų metu (toliau – Mokytojai). Mokytojai kursus privalo
išklausyti per metus nuo darbo mokytoju pradţios.
Programa taip pat rekomenduojama mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui (ypač
atsakingiems uţ švietimo pagalbos organizavimą mokykloje) ir kitiems mokytojams, norintiems
šioje srityje tobulinti savo kompetenciją.
Programos paskirtis – suteikti Mokytojams specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos
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ţinių, būtinų ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, atsirandančių dėl išskirtinių
asmens gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių, vadovaujantis inkliuzinio
ugdymo, t. y. proceso, uţtikrinančio kokybišką ugdymą(si) visiems jo dalyviams, kai atsiţvelgiama
į kiekvieno mokinio, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) lūkesčius, ugdymosi poreikių ypatumus, pagalbos
ir paslaugų reikmes, uţkertantis kelią „iškristi“ iš švietimo sistemos, nuostatomis.
Programos trukmė – 60 akademinių valandų (32 teorijos ir 16 praktinio darbo valandų, 12
savarankiško darbo valandų). Programą sudaro 2 sesijos (3 ir 3 dienų).
Programos dalyviams, išklausiusiems visas Programoje numatytas temas, atlikusiems praktines
uţduotis ir savarankiškus darbus, išduodami kvalifikacijos tobulinimo paţymėjimai.
Programą vykdo akredituotos kvalifikacijos tobulinimo įstaigos.
Tarpininkavimas (mediacija) švietimo institucijoje: tarpininkavimo (mediacijos) samprata ir 40 val.
praktinis pritaikymas (kodas 213001421).
Paskirtis. Kvalifikacijos tobulinimo programa tarpininkavimo (mediacijos) srityje skirta socialiniams
pedagogams, psichologams dirbantiems švietimo institucijose. Šia Programa siekiama tobulinti
pagalbos mokiniui specialistų, dirbančių švietimo institucijose, bendrąsias ir profesines
kompetencijas, padedančias uţtikrinti kokybišką švietimo pagalbos teikimą, suteikiant teorinių ţinių
bei ugdant jų praktinius įgūdţius taikant tarpininkavimo (mediacijos) metodą. Mokymų metu dalyviai
susipaţins su tarpininkavimo (mediacijos) samprata ir jos įvairove, tarpininkavimo (mediacijos)
įgyvendinimo modeliais, galimybėmis ir ribomis, jos taikymo mokykloje pagrindais. Dalyviai taip pat
pagilins ţinias apie konflikto sampratą, tipus, dinamiką ir analizę, mokysis susieti konflikto
prieţastingumą su giluminiais ţmogaus poreikiais. Atlikę praktines tarpininkavimo (mediacijos)
uţduotis įsigilins į tarpininkavimo (mediacijos) procesą ir jo organizavimą, į konfliktuojančių pusių
poreikius bei mokysis juos atpaţinti, įsisavins bendravimo technikas, tarpininkavimo (mediacijos)
eigą (fazes), mediatoriaus (tarpininko) ir mediantų vaidmenis, ko-mediavimą. Pagrįstumas,
inovatyvumas. Programa parengta orientuojantis į naujai priimtų teisės aktų nuostatas: 1. Socialinės
pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo, patvirtinto LR švietimo ir mokslo
ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-950 (toliau – Aprašas), kuriuo siekiama padėti vaikui ir
tėvams (globėjams/rūpintojams) įgyvendinti vaiko teisę į mokslą ir uţtikrinti jo saugumą, o pagrindinė
socialinės pedagoginės pagalbos teikimo funkcija yra pavesta socialiniam pedagogui. Vadovaujantis
Aprašo 7.4 punktu, vienas iš pagalbos teikimo būdų yra tarpininkavimas, kuriuo siekiama padėti rasti
tinkamiausius problemos sprendimo būdus, uţtikrinant vaiko teises ir teisėtus interesus; 2.Vaiko
minimalios ir vidutinės prieţiūros įstatymo Nr. X-1238 pakeitimo įstatymo (2016 06 29 Nr. XII-2535)
6 straipsnį, kuris numato, kad viena iš minimalios prieţiūros priemonių yra galimybė vaikui dalyvauti
taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) procese. Įsigaliojus šiems teisės aktams, būtina tobulinti
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socialinių pedagogų, psichologų dirbančių švietimo institucijose, bendrąsias ir profesines
kompetencijas, susijusias su tarpininkavimo (mediacijos) metodo taikymu uţtikrinant kokybišką
švietimo pagalbos teikimą. Tarpininkavimas (mediacija) – efektyvus konfliktų sprendimo būdas,
įgalinantis konfliktuojančias puses priimti abiem pusėms tinkamus sprendimus. Kaip rodo tyrimai
(Raszewska-Skałecka, 2013; Willis, Ramdohras, 2015), tarpininkavimo (mediacijos) taikymas
švietimo institucijoje turi teigiamą poveikį bendram mokyklos mikroklimatui. Nustatyta, jog
mediacijos metodas padeda ugdyti mokinių, mokytojų ir tėvų bendravimo be prievartos gebėjimus,
ugdo asmenybę, gebančią konstruktyviai valdyti ir spręsti konfliktus. Mediacijos metodas taip pat
leidţia įsigilinti į konfliktuojančių šalių giluminius poreikius, susieti konflikto prieţastis su jais.
Europos Sąjungos švietimo institucijose tarpininkavimo (mediacijos) metodas pripaţįstamas ir
plėtojamas kaip efektyvus konfliktų sprendimo būdas. Atlikti tyrimai Jungtinėse Amerikos Valstijose,
Vokietijoje ir kitose šalyse, švietimo mediacija pagerina mokinių, tėvų, mokytojų ir mokyklos
administracijos bendravimą, maţėja konfliktų ir disciplinos paţeidimų. Mediacija būna veiksminga ne
tik per patį konfliktą, bet gali pagerinti ir tolesnius konflikto dalyvių santykius. Lietuvos bendrojo
ugdymo mokyklose tarpininkavimo (mediacijos) metodas nėra plačiai taikomas, o mokyklų
bendruomenėms yra naujas ir/ar maţai ţinomas. Todėl šio metodo diegimas švietimo įstaigose,
reikalauja atitinkamo vykdytojų, mokyklų bendruomenių parengimo. Programos trukmė – 40
akademinių valandų (14 teorijos ir 26 praktinio darbo valandų).
40 val.
Efektyvios pagalbos teikimo klientams svarbiausi aspektai (kodas 223002392).
Socialiniai pedagogai, darbuotojai ir atvejo vadybininkai savo darbe patiria nemaţai iššūkių. Svarbu
gebėti iškelti adekvačius pagalbos teikimo tikslus, uţmegzti emocinį kontaktą su klientu ir įţvelgti
galimas sunkumų, kuriuos patiria klientai, prieţastis.
Emocinė parama ir pagalba krizių atveju – svarbi kiekvieno specialisto vaidmens dalis, yaptingai
aktuali socialiniams darbuotojams ir atvejo vadybininkams. Tokiais atvejais būtinas ne tik darbas su
įvykio paveiktais asmenimis, bet ir socialinio tinklo parama, bendruomenės atsparumo didinimas,
pirmosios pagalbos teikėjų tarpusavio parama, psichosocialinis krizės valdymas. Sėkmingam tokių
atvejų valdymui ir pagalbos teikimui reikalingos specialiosios ţinios ir kompetencijos. Specialistams
svarbu išmanyti psichologines reakcijas ir atsako į traumuojantį įvykį procesą.
Šių mokymų metu įgytos ţinios ir gebėjimai bus reikalingi teikiant profesionalią pagalbą krizes
išgyvenatiems bei kitiems įvykio paveiktiems asmenims pradiniame, viduriniajame ir ilgalaikiame
pagalbos teikimo etape. Mokymų dalyviai stiprins gebėjimus, reikalingus teikiant pagalbą asmenims,
patyrusiems psichologines krizes ar trauminius įvykius, turės galimybę mokytis atliepti į kliento
jausmus ir poreikius, kelti adekvačius pagalbos teikimo tikslus.
Emocinę klientų būklę daţnai vis dar esame linkę nuvertinti, galvodami, kad ji ne tokia svarbi kaip
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fizinė sveikata. Visgi, psichologinė būsena yra vienas iš pagrindinių veiksnių, įtakojančiųgyvenimo
kokybę, fiziologinę būklę, bendravimą su kitais ţmonėmis. Emociniai sunkumai paprastai pasireiškia
prislėgta nuotaika, nerimu, baime, panika, pykčio proverţiais, daţna nuotaikų kaita, atsiradusiu
nepasitikėjimą savimi ar net mintimis apie saviţudybę. Taip pat ir fizinės sveikatos pablogėjimu:
energijos stoka, greitu nuovargiu, dėmesio koncentracijos stoka, pakitusiu miegu, valgymo,
virškinimo, širdies darbo ir kvėpavimo sunkumais, galvos svaigimu, įvairių kūno vietų skausmais,
kitais nemaloniais kūno pojūčiais. Uţsitęsę emociniai sunkumai neigiamai įtakoja prisitaikymą
visuomenėje, galimybę realizuoti save darbinėje veikloje bei kuriant artimus, sveikus santykius su
kitais ţmonėmis. Daugelis mokslinių tyrimų nurodo, kad emociniai ir bendravimo sunkumai yra
tarpusavyje susiję. Gebėjimas atpaţinti kliento emocinius ir bendravimo sunkumus, ieškoti šių
sunkumų įveikimo būdų bei galimybių – mokymų metu analizuojamos temos.
Kvalifikacijos tobulinimo programos trukmė –40 val.: 8 val. teorinė dalis; 24 val.– praktinė ir 8 val.
savarankiško darbo.
40 val.
Mokytojo padėjėjo pasirengimas veiklai, ugdymo procesui (224000049).
Mokytojo padėjėjų ir kitų pagalbą mokiniams teikiančių specialistų poreikis didėja dėl įtraukiojo
ugdymo politikos. Ja siekiama panaikinti diskriminaciją ir visiems mokiniams suteikti vienodas
švietimo galimybes. Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, skatinami mokytis bendrose
klasėse, teikiant mokytojo padėjėjo pagalbą. Jo paslaugos įvardijamos kaip specialioji pagalba, kurios
skyrimo ir darbo organizavimo tvarką nustato Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus
aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas (LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymas
Nr. V-1229). Mokytojo padėjėjo veikla švietimo įstaigoje yra labai reikalinga, tačiau pastebimas tokių
specialistų trūkumas. Gebančių kompetentingai atlikti mokytojo padėjėjo darbą rinkoje beveik nėra,
nes šiuo metu, norint dirbti mokytojo padėjėju, pedagoginio išsilavinimo nereikia. Tačiau mokytojo
padėjėjo darbas nėra tik pagalbinis. Jis turi išmanyti pedagogikos ir amţiaus tarpsnių psichologinius
ypatumus, kad gebėtų bendrauti su mokiniu, padėtų jam įsisavinti mokomąją medţiagą, gebėtų dirbti
komandoje su mokytoju, pagalbos specialistais, tėvais. Taigi, reikalingos kvalifikacijos tobulinimo
programos, kuriose mokytojo padėjėjai įgytų pedagoginių, psichologinių ţinių, reikalingų teikiant
pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Šios programos tikslas – suteikti
mokytojo padėjėjams bendrųjų ir specialiųjų pedagogikos bei psichologijos ţinių ir praktinių
gebėjimų. Programos trukmė – 40 valandų. 30 val. skirta teoriniams ir praktiniams uţsiėmimas, 10
val. – savarankiškam darbui. Programa orientuota į mokytojo padėjėjo teorinių ţinių bei praktinių
gebėjimų ugdymą. Išklausę šią programą, mokytojo padėjėjai gebės bendrauti ir bendradarbiauti su
mokiniais, įgis pedagoginių-psichologinių ţinių, ţinos ir praktikoje taikys esminius pedagogikos ir
psichologijos principus, padės vaikui įsitraukti į ugdymo/si procesą.
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III. Prioritetas. Vadovavimo ir lyderystės ugdymo/mokymo procesui ir švietimo įstaigai kompetencijų tobulinimas
40 val.
Mokyklų
Bendradarbiaujanti bendruomenė kaip geros mokyklos prielaida (kodas 211000592).
Programa parengta atsiţvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m.
bendruomenės,
rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-647 patvirtintus valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų
komandos
pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui
specialistų 2017-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus. Programos pagrindas – Geros
mokyklos koncepcija ir kiti bendrojo ugdymo mokyklos kaitą reglamentuojantys dokumentai.
Kvalifikacijos tobulinimo programos metu padėsime visiems kartu ir dirbant grupėse atsakyti į
klausimus:
 Kas mums yra gera mokykla? Kodėl mums tai svarbu? (remdamiesi GMK analize,
bendruomenės nariai formuos iniciatyvines komandas, ieškos atsakymų, mokysis susitarti,
komunikuoti, spręsti nuomonių konfliktus, bendradarbiauti, ugdys kūrybiškumą ir
motyvaciją).
 Esame gera mokykla. Kuo skiriamės nuo GMK aprašytosios? (bendruomenės narių komandos
identifikuos siektinus pokyčius mokykloje ir susitars, kuriuos iš jų nori įgyvendinti pirmiausia,
kurs „mūsų geros mokyklos“ viziją, mokysis formuluoti tikslus, dirbti komandoje).
 Kaip galėtume tapti geresne mokykla visiems? (kaip įrankį naudojant GMK, siektini pokyčiai,
suformuluoti kaip prioritetai ir tikslai, priskiriami iniciatyvinėms mokyklos bendruomenės
komandoms, bendrai kuriamos įgyvendinimo strategijos ir projektai).
 Kaip GKM galimybės virsta mokyklos realybe? (bendradarbiaujanti ir besimokanti mokyklos
bendruomenė aktualizuoja savo išgrynintą ir adaptuotą GMK: komandose kuria, planuoja ir
įgyvendina iniciatyvas bei projektus, skirtus mokyklos veiklai gerinti)
40 val.
Metodinių
Suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimo programa (kodas 223002114).
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016-2023 metų plėtros programoje vienas iš
būrelių
pagrindinių prioritetų yra galimybių suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymui, plėtojant
pirmininkai,
neformaliojo švietimo paslaugas, sudarymas. Ypatingas dėmesys skiriamas plėtojant švietimo
neformaliojo
sistemos alternatyvas, kurios būtų prieinamos, patrauklios ir vertingos dabar menkai į mokymąsi
suaugusiųjų
įtrauktoms visuomenės grupėms-socialinės rizikos grupės jaunimui, suaugusiems, taip pat kaimo
švietimo ir
gyventojams.
tęstinio
Ši kvalifikacijos programa skirta suaugusiųjų švietėjui praktikui dirbant su jaunimu, kaimo
mokymosi
gyventojais bei vyresnio amţiaus asmenimis (Trečiojo amţiaus universitetais), siekiant šių tikslinių
teikėjai
grupių socialinės ir darbinės įtrauktiems, aktyvaus pilietiškumo ir asmeninio tobulėjimo. Programos
metu pristatoma Erasmus+ programos galimybės, aptariami suaugusiųjų mokymo ir mokymosi
procesų organizavimo klausimai: motyvacijos būdai, inovatyvūs mokymo metodai; suaugusiųjų
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mokymosi visą gyvenimą pasiūlos ir paklausos sistemos kūrimo ir diegimo klausimai. Suaugusiųjų
švietėjui siekiama suteikti kuo daugiau informacijos kaip įtraukti kuo daugiau gyventojų į mokymosi
programas, skirtas aktyviam pilietiškumui ir asmeniniam tobulėjimui.
60 val.
Suaugusiųjų mokytojų kompetencijų ugdymo programa (kodas 211000738).
Šiuolaikiniame nuolatine kaita pasiţyminčiame gyvenime suaugusiųjų švietimas, ypač neformalusis,
įgauna vis platesnį mastą. Įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą idėjas realybėje svarbus vaidmuo
tenka suaugusiųjų mokytojams. Mokymosi visą gyvenimą memorandume (2001) pabrėţiama, kad tik
aktyvus dalyvavimas mokymosi visą gyvenime procese gali paskatinti veiksmingas permainas ir
naujoves suaugusių mokymesi. Suaugusiųjų mokytojai, „būdami arčiausiai piliečio kaip
besimokančiojo ir geriausiai susipaţinusio su mokymosi procesų ir poreikių įvairove“ (Mokymosi
visą gyvenimą memorandumas, 2001:21), padeda suaugusiems įgyti naujų ţinių, formuoti įgūdţius ir
skatina keisti poţiūrį į daugelį profesinių dalykų, taip pat ir į patį mokymąsi. Profesionalių
suaugusiųjų švietimo darbuotojų poreikis auga modernėjant mokymo ir mokymosi metodams,
atsirandant naujoms
mokymosi paslaugoms ir mokymosi aplinkoms, suartėjant formaliojo,
neformaliojo ir savaiminio mokymosi formoms, plečiantis orientavimo ir konsultavimo paslaugoms.
Šios sąlygos apsprendţia suaugusiųjų mokytojų profesinių vaidmenų ir veiklos sričių kaitą. Norint
pagerinti suaugusiųjų švietimo kokybę, pirmiausia turime mokyti mokytojus ir instruktorius bei
sudaryti jiems sąlygas keistis ţiniomis ir patirtimi socialinių, psichologinių bendravimo uţsienio
kalba, IKT naudojimo srityse.
Ši kvalifikacijos tobulinimo programa parengta remiantis „Erasmus+“ KA2 projektas „Pedagogų
kompetencijų stiprinimas vykdant suaugusiųjų švietimą“ (projekto numeris: 2017-1-HR01-KA204035390) medţiaga.
120 val.
Komunikacija anglų kalba (kodas 221000425).
Uţsienio kalbų mokymasis ir mokėjimas sudaro sąlygas asmenybei skleistis ir bręsti, padeda
bendrauti su pasauliu, paţinti kitas kultūras, dalytis informacija bei socialinėmis kultūrinėmis
vertybėmis su kitų tautų ţmonėmis, plėsti lingvistinį akiratį bei formuoti bendrąją kalbos kultūrą.
Uţsienio kalbų mokėjimui didelis dėmesys skiriamas Europos Sąjungos kalbų politiką
reglamentuojančiuose dokumentuose, nes uţsienio kalbų mokymasis yra svarbus kiekvieno asmens
kompetencijos elementas bei besimokančios asmenybės poţymis.
Ši kvalifikacijos tobulinimo programa skirta komunikacijos anglų kalbos kompetencijos plėtojimui
bei suteikia galimybę vartoti anglų kalbą įvairiose asmeninio bei viešojo gyvenimo situacijose.
Komunikacinis uţsienio kalbos mokymas yra orientuotas į kalbos gebėjimų ugdymą: kalbėjimo,
supratimo iš klausos, rašymo ir skaitymo.
Programą sudaro 120 ak. val.: 3 moduliai po 40 ak. val. Moduliai parengti pagal Bendruosius kalbų

Metodinių
būrelių
pirmininkai,
neformaliojo
suaugusiųjų
švietimo ir
tęstinio
mokymosi
teikėjai

Pedagogai,
ugdymo įstaigų
vadovai,
suaugusieji
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metmenis Europoje: I modulis (40 ak. val.) skirtas A1 lygiui, II modulis (40 ak. val.) – A2 lygiui ir III
modulis (40 ak. val.) –B1 lygiui.
40 val.
Lyderystė mokykloje: pasiekimų gerinimas ir asmenybės ūgtis (kodas 211000886).
Vienas iš svarbiausių valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą
organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020–2022 metų
kvalifikacijos tobulinimo prioritetų yra vadovavimo ir lyderystės ugdymo / mokymo procesui ir
švietimo įstaigai kompetencijų tobulinimas. Šiandien visuomenė ir mokykla labai keičiasi, ieškoma
naujo kelio įgyvendinti vis spartėjančiai švietimo reformai, kurios pagrindinis tikslas – savarankiška,
jau mokykloje save kūrybiškai atskleidţianti asmenybė. Todėl kiekvienam mokytojui keliami nauji ir
vis didesni reikalavimai. Vienas iš svarbiausių lūkesčių yra, kad mokytojas taptų lyderiu. Teigiama,
kad tik lyderiai gali ugdyti lyderius, tačiau būtina pabrėţti, kad kiekvienas gali būti lyderiu ir reikštis
įvairiose veiklos srityse, skirtingais lygmenimis (klasės, mokyklos, savivaldybės, nacionaliniu bei
tarptautiniu mastu). Akcentuojama šiuolaikinio mokytojo kaip lyderio veikla, inovatyvumas ir
kūrybingumas, mokant savo pavyzdţiu mokinius, kolegas yra svarbus akstinas, sudarantis sąlygas
motyvuoti visuomenę eiti paţangos keliu. Mokytojas lyderis pirmiausia yra lyderis mokymuisi,
veikiantis kaip atsakingas į darnaus vystymosi principus ir nuolatinį švietimo bendruomenės
mokymąsi bei tobulėjimą susitelkęs profesionalas. Tarptautiniai mokinių pasiekimų ir švietimo būklės
tyrimai rodo, kad mokinių mokymosi pasiekimai susiję su mokytojo patirtimi, mokymo stiliumi,
naudojamomis mokymo priemonėmis, iniciatyvomis, kitaip sakant, su jo lyderyste. Taigi darytina
prielaida, kad remiant mokytojų lyderių iniciatyvas, sukuriant palankią infrastruktūrą jų iniciatyvoms,
skatinant jų kūrybišką veiklą, galima pasiekti geresnius mokinių rezultatus tiek paties mokinio
atţvilgiu, tiek nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste. Šios kvalifikacijos tobulinimo programos
trukmė yra 40 val., skirta dalykų mokytojams, mokyklų bendruomenių komandoms.
40 val.
Finansinio raštingumo mokymai (kodas 211000931).
Kvalifikacijos tobulinimo programa, skirta suaugusiųjų finansinio raštingumo gerinimui ir skatinimui
domėtis asmeninių finansų valdymu, mokėti priimti tinkamus, racionalius finansinius sprendimus.
Finansinis raštingumas – tai įgūdţių, reikalingų tinkamai suprasti ir aiškinti finansinę informaciją ir ja
remiantis priimti teisingus finansinius sprendimus, visuma. Šie įgūdţiai yra itin svarbūs, nes sudaro
galimybes priimti su asmeniniais pinigais susijusius sprendimus pagal visą jūsų turimą informaciją.
Finansiškai raštingas asmuo yra pajėgus rasti geresnius sprendimus (ţino, kaip taupyti būstui,
studijoms ar pensijai). Finansinio raštingumo klausimai geriausiai atskleidţiami per mokymosi visą
gyvenimą prizmę. Asmeninių finansų valdymas – mokymosi visą gyvenimą sudėtinė dalis.
Dalyviai supras finansų sistemos esminius bruoţus ir asmeninius finansus lemiančius veiksnius. Ţinos
asmeninių finansų tvarkymo metodus ir jų juridinius aspektus bei biudţeto formavimo dėsningumus,

Mokyklų
bendruomenės,
komandos

Pedagogai,
suaugusieji
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finansinių sprendimų priėmimo metodus, gebės atsakingai tvarkyti savo finansus, supras savo
vaidmenį valstybės finansų sistemoje.
Kvalifikacijos tobulinimo programos trukmė –40 val.: 25 val. teorinė dalis; 6 val.– praktinė ir 9 val.
savarankiško darbo.
40 val.
Socialinės medijos (kodas 213002187).
Pastaruoju metu vis daţniau kalbama apie socialinių medijų keliamus pavojus. Vaikai aktyviai
naudojasi įvairiomis technologijomis, nesunkiai įsisavina naujas. Technologiškai jie yra labai išprusę.
Internetu kasdien naudojasi per 70 proc. 9–16 metų vaikų, dauguma jų turi socialines paskyras. Tačiau
svarbus ne tik gebėjimas naudotis įvairiomis technologijomis, bet ir kritinis poţiūris į jas, nuolatinis
vertinimas ir interpretavimas, kas slypi uţ vienos ar kitos ţinutės. Daţnai tėvų rūpestis būna
nukreiptas į tai, ar socialiniuose tiksluose iš jų vaikų nėra tyčiojamasi, ar neatsargiai nėra pateikiami
pernelyg asmeniniai duomenys, bet ţymiai maţiau dėmesio skiriama, kaip jie apsieina su internete
rasta informacija.
Socialinių medijų raštingumo ugdymas svarbus ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems. Nes suaugusieji
Lietuvoje labai lengvai pateikia apie save duomenis. Pradedant bankais, baigiant nuolaidų kortelių
„rinkimu. Daţniausiai net nepagalvojama, kad tokiu būdu atiduodama informaciją apie savo asmenį,
šeimą: ką kada, uţ kiek, ko perkame, ką valgome, ką geriame, kaip rengiamės, kiek išleidţiame, kiek
sutaupome, kiek uţdirbame, kaip leidţiame laisvalaikį, kur vaţiuojame. Tai pridėjus prie mūsų
naršymo įpročių internete, mus nuolat lydi tikslinė reklama. Dauguma suaugusiųjų apie tai net
nesusimąsto, nepagalvoja. Todėl būtinos ţinios apie socialinių medijų keliamus pavojus, prevenciją
bei saugų naudojimąsi tiek asmeniniais, tiek profesiniais tikslais.
40 val.
Saugios aplinkos užtikrinimas ugdymo įstaigoje (kodas 211000903).
Vienas iš svarbiausių ugdymo įstaigos uţdavinių uţtikrinti vaikams saugią ir sveiką mokymo/si
aplinką. Švietimo dokumentuose akcentuojama, kad vaikas (mokinys) augtų ir ugdytųsi saugus ir
sveikas bei gautų kvalifikuotą pedagogų ir kitų specialistų pagalbą, todėl pedagogams būtina nuolat
tobulinti kvalifikaciją saugios ir sveikos mokymo/si aplinkos klausimais: higienos įgūdţių, pirmos
pagalbos, turizmo renginių organizavimo. Taip pat kaip kurti tolerantišką, saugią fizinę ir emocinę
aplinką. Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines uţduotis, patobulins ugdymo (-si)
aplinkos kūrimo kompetenciją. Programos trukmė – 40 valandų. Programai įgyvendinti bus
organizuojami seminarų ciklai, praktiniai darbai, savarankiškas darbas, pasitarimai, konsultacijos.
40 val.
Įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymas (kodas 211000904).
Mokyklų vadovų kompetentingo vadovavimo ir kompetencijų ugdymo(si) svarbą nuolatinės švietimo
kaitos sąlygomis akcentuoja Lietuvos švietimo politikos dokumentai: Valstybinės švietimo 2013–
2022 metų strategija; Švietimo gairės (2002); LR švietimo įstatymas (2011), kuriuose aiškiai
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pabrėţiama, kad mokyklų vadovų atliekamų funkcijų kokybė yra būtina pokyčiams, kurių reikia
numatytoms reformoms įgyvendinti; profesionalus vadovavimas traktuojamas kaip būtina mokyklų
savarankiškumo ir inovatyvumo sąlyga. Švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymas
neatsiejama nuo efektyvios mokyklos veiklos. Švietimo įstaigos vadovas turi gebėti įgyvendinti
veiksmingą personalo politiką, uţtikrinančią ugdymo kokybę bei veiksmingai valdyti švietimo
įstaigos organizacinę struktūrą ir uţtikrinti, kad visi mokyklos ištekliai būtų valdomi ir uţ juos būtų
atsiskaitoma remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir
atlikę praktines uţduotis, patobulins švietimo politikos išmanymo mokyklos vadovo kompetenciją.
Programos trukmė – 40 valandų. Programai įgyvendinti bus organizuojami seminarų ciklai, praktiniai
darbai, savarankiškas darbas, grupinių darbų pristatymas, konsultacijos.
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