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Tikslas:  

 Sudaryti sąlygas skatinti vadovą, pavaduotoją ugdymui, mokytojus, pagalbos mokytojui 

specialistus siekti nuolatinio pedagogų profesinės kompetencijos tobulėjimo. 

 

Uždaviniai: 
1. Analizuoti ir tirti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius. 

2. Tenkinant  nuolatinį tobulėjamąsi ir mokymąsi visą gyvenimą, sudaryti sąlygas dalyvauti 

kvalifikacijos kėlimo renginiuose. 

3. Plėtoti, skatinti  mokytojų bendradarbiavimą, dalinimąsi gerąja patirtimi, siekiant ugdymo 

proceso  kokybės gerinimo. 

4. Vesti mokytojų ir pagalbos mokiniui  specialistų kvalifikacijos tobulinimo apskaitą.  

Eil. 

Nr. 

Priemonės Data Atsakingi 

asmenys 

Laukiamas rezultatas 

1. Kvalifikacijos tobulinimo 

prioritetų nustatymas 

Iki 

2022-09-20 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

Remiantis prioritetais 

sėkmingas mokytojų 

tobulėjimas ir 

mokymasis 

2. Informacijos apie kvalifikacijos 

tobulinimo renginius mieste, 

respublikoje, skelbimas 

Mokslo 

metų eigoje 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

Švietimo idėjų sklaida, 

naujovių taikymas savo 

darbe, aukštesnė 

ugdymo kokybė 

3. Kvalifikacijos tobulinimas vaikų 

sveikatos stiprinimo, saugojimo ir 

sveikos gyvensenos srityse 

( respublikinis projektas 

,,Sveikata visus metus“, 

nacionalinis projektas 

,,Sveikatiada“, projektai-

,,Futboliukas“, ,,Lietuvos mažųjų 

žaidynės) 

Mokslo 

metų eigoje 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

 

Mokytojai pagilins 

žinias ir įgūdžius 

sveikatos stiprinimo ir 

saugojimo srityje. 

4.  Kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai mokytojų STEAM 

ugdymo kompetencijų plėtotei 

Mokslo 

metų eigoje 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

 

Mokytojai įgis praktinių 

įgūdžių ir teorinių žinių 

apie naujausius STEM 

metodus ir pritaikymą 

praktikoje, tobulins 

žinias, kurios padės 

kūrybiškai dirbti su 

vaikais. 

5. Kvalifikacijos tobulinimas 

socialinių-emocinių įgūdžių 

prevencijos ugdymo srityje 

(tarptautinė emocinių ir elgesio 

problemų sprendimo programa 

Mokslo 

metų eigoje 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai, 

švietimo 

Įgytos žinios ir 

gebėjimai padės 

įgyvendinti socialinių 

įgūdžių programas 



,,Zipio draugai“, LIONS QUEST 

programa ,,Laikas kartu“) 

pagalbos 

specialistai 

 

6. Kompetencijų tobulinimas  

diegiant IKT ir kitus inovatyvius 

ugdymo(si) metodus į ugdymo 

procesą ir ryšius su šeima  

Mokslo 

metų eigoje 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Naujovių taikymas 

darbe, žinių gilinimas 

7.  Dalyvavimas  tarptautiniuose, 

respublikiniuose, miesto 

projektuose, parodose,  

konkursuose, akcijose. 

Mokslo 

metų eigoje 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Įvairesnė ugdomoji 

veikla, geresnė 

ugdymosi kokybė , 

dalijimasis darbo 

patirtimi 

8. Dalinimasis gerąja praktinio 

darbo patirtimi su  respublikos, 

miesto ikimokyklinių įstaigų 

pedagogais  

Mokslo 

metų eigoje 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Dalijimasis darbo 

patirtimi, vykdoma 

sklaida, naujų 

kompetencijų įgijimas 

9. Dalyvavimas  socialinių partnerių 

projektuose. Ryšių stiprinimas su 

kitomis ikimokyklinio ugdymo 

įstaigomis 

Mokslo 

metų eigoje 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Naujų kompetencijų 

įgijimas, dalijimasis 

darbo patirtimi. 

Bendradarbiavimo 

tęstinumas 

10. Pedagogų dalyvavusių 

kvalifikacijos kėlimo renginiuose, 

dalijimasis įgyta patirtimi 

Mokslo 

metų eigoje 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Naujovių šalies 

švietimo sistemoje 

diegimas, įstaigos 

pedagogų sklaida. Su 

darbo patirtimi bus 

supažindinta lopšelio-

darželio bendruomenė 

 

11.  

Skatinti pedagogus siekti 

aukštesnės kvalifikacinės 

kategorijos  

Mokslo 

metų eigoje 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Aukštesnės 

kvalifikacinės 

kategorijos įgijimas, 

aukštesnė darbo kokybė 

12. Skatinti mokytojų iniciatyvą 

savarankiškai domėtis pedagogine 

ir metodine literatūra, pagal 

poreikį į įstaigą kviestis lektorius  

Mokslo 

metų eigoje 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Naujausios pedagoginės 

metodinės ir dalykinės 

literatūros naudojimas 

ugdyme  

13. Duomenų apie mokytojų 

kvalifikaciją kaupimas ir analizė( 

kvalifikacijos tobulinimo ir 

2022 m. 

gruodis  

2023 m. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Gauta informacija apie 

mokytojų kvalifikacijos 

kėlimą, reikalinga 



įsivertinimo anketų pildymas) gegužė mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

tolimesniam planavimui 

 

* Pasiliekame teisę, esant atitinkamoms aplinkybėms, 2022-2023 m. m. mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo planą koreguoti, keisti. 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                         Giedrė Bagdonienė 


