PATVIRl'INTA
KupiSkio r. Alizavos pagrindines
mokyklos direktoriaus2)2l m. sausio 4 d.
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KUPISKIO R. ALIZAVOS PAGRINDINES NIOKYKLOS
VADOVO, MOKYTOJV IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTU KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMO PLANAS 2021 M.

Tikslas: sudaryti s4lygas ir skatinti mokyklos vadov4. mokytojus. pagalbos mokiniui specialistus
igyti ir pletoti savo kompetencijas siekiant uZtikrinti aukSt4 Svietimo kokybg.
UZdaviniai:

l. Analizuoti ir tirti mokytojq kvalifikacijos tobulinimo poreikius;
2. Tenkinant mokytojq kvalifikacijos kelimo poreikius, sudaryti s4lygas dalyvauti kvalifikacijos
kelirno renginiuose. atliepiant LR SMM nLrstatytas 2020-2022 rnetq kvalifikaciios tobulinimo
prioritetus:

2.1. Prioritetas. Kompetencijq tobulinimas igyvendinant Siuolaikini ugdymo

/

mokymo turini.

Prioriteto kryptis:
2.1.1. Skaitmeninio raStingumo tobulinimas.
2.1.2. I mokym4si orientuotos verlinimo kultfiros auginimas.
2.1.3. Skaitymo gebejimq ugdymas visose ugdymo srityse.
2.2. Prioitetas. Kompetencijq, reikalingq veiksmingai ugdyti skirtingq ugdymosi poreikiq turindius

rnokinius, tobulinimas. Prioriteto kryptis:

2.2.1. Mokinio skirtybiq suvokimas, atpaZinimas

ir

panaudojimas siekiant jo

paZangos.

2.2.2. Bendradarbiavirno gebejimq, reikalingq ugdyti

ir teikti reikaling4

Svietimo

pagalbE ir paslaugas, tobulinimas.

2.3. Prioritetas. Vadovavimo

ir

lyderystes ugdymo

/

mokymo procesui

ir

Svietimo istaigai

kompetencijq tobulinimas. Prioriteto kryptis:
2.3.1. Lyderystes ugdymui ir mokymuisi stiprinimas.
2.3 .2. Gebej

imq priimti sprendimus, gristus duomenimis, stiprinimas.

2.3.3. Mokyklos bendruomenes telkimas igyvendinant itraukties princip4 Svietime.
3. Pletoti rnokytojq bendradarbiavim4, dalinim4si patirtimi, siekiant ugdymo proceso kokybes

gerinimo:

4. Vesti mokyklos mokytojq kvalilikacijos tobulinirno apskait4;
5. Racionaliai naudoti kvalifikacijai tobulinti skirlas leSas.

Eil.

Priemones pavadinimas

Laikas

Atsakingi vykdytojai

Nr.
Analizuoti ir tirti moky.tojq kvalifikacijos tobulinimo poreikius
1

Pagal poreiki

Pasisakymai, diskusij a metodines

Metodines tarybos

pirmininkas

grupes susirinkime.

Tenkinant mokytojq kvalifikacijos kelirno poreikius, sudaryti s4lygas dalyvauti kvalilikacijos

kelimo renginiuose, atliepiant LR SMM nustatytas 2020-2022 metq kvalifikacijos tobulinimo
prioritetus
2.

Infbrmacijos apie kvalifikacijos

tobr.rlinimo renginius

J

Visus metus

t'a-jorre.

Mokytojas vykdantis
cl

irek to ria us

respublikoje, skelbimas elektroniniu

pavaduotojo ugdymui

pa5tu arba LodLiu.

funkcijas

Visus metus
Istaigos vadovarns, pedagogams ir

Direktorius ir

pagalbos mokiniui

mokyklos skyriaus

specialistui

kvalifikacijos tobulinimo programos

vedeja

trukme ne maiesnd kaip 40 valandt4, jr

gali bfiti sudaryta i5 vieno ar keliq

rnoduliq, igyvendinama ivairiomis
fbrmomis (senrinarai. kr"rrsai. stazuotes

ir pan.).
4.

Kvalifikacijos tobulinimo renginiq II ketvirtis

Direktorius ir

visiems pedagoginiams darbuotojams

mokytojas vykdantis

organizavimas.

direktoriaus
pavaduotojo ugdymui

funkcijas, skyriaus
vedeja
5

Mokytojq dalyvavimas kvalifikacijos Visus metus

tobulinin-ro renginiuose

pagal

Pedagoginiai

KupiSkio

r. SPf

parengtq ptirrq.

Klausymasis akredituotq

darbuotojai

video

mokymq platformoje pedagogas lt.
pagal mokytojq asmeni5kai pasirinktas

temas, Kupi5kio r.

Alizavos

pagrir-rdines mokyklos prioritetus:
a

a

a

a

Ugdymo

prieinamumas

kiekvienam ugdyiniui.
Mokymosi individualizavimo
stiprinimas.
EmociSkai brandaus, fiziSkai
aktyvaus piliedio ugdymas.
Tevq itraukimas i mokinio

individualios

paZangos

fiksavim4.
6

Individuali kvalifikacijos tobulinimo

Nuolat

Pedagoginiai

renginiq paieSka.
7

darbuotojai

Dalyvavimas

Visus metus

nuotoliniuose

Pedagoginiai

mokymuose, seminaruose, kursuose.

darbuotojai

Mokytojo TV transliacijq perZiDra.
Pletoti rnokytojq bendradarbiavim4, dalinim4si patirtimi, siekiant ugdymo proceso kokybes
gerinimo.
8

Pagalbos mokytojams, turintiems

Pagal poreiki

Mokyto.iai

Ne maZiau 2 atvirq
pamokq per metus

Mokytojas vykdantis

- mentoriai

nedidelg pedagoging patirti. naujai
atvykusiems. tiekimas.
9

Atvirq pamokq stebejimas ir aptarimas
metodineje grupeje.

direktoriaus
pavaduotojo ugdymui

tunkcijas
10.

Modelio ,,Kolega

-

kolegai" taikymas.

Visi pedagogai stebes

ne

maZiaukaip 2 kolegos
vedamas pamokas,
refl ektuos, mokysis kartu

Direktorius

11

Mokytojq, dalyvavusiq kvalifikacijos
toburlinimo renginiuose.

Pagal poreikj

praneSirnai

Pedagoginiai
darbLroto.jai.

metodines grupes susirinkirnuose.

mokytojas vykdantis
direktoriaus
pavaduotojo ugdymui
furrkcijas

t2.

Mokytojq dalyvavimas miesto,

ir

Salies

Visus metus

Direktorius

tarptautiniuose konferencijose,

staZuotdse.

Racionaliai naudoti kvalifikaciiai tobulinti skirtas

l3

Duomentl apie mokytojq kvalifikacrj4

Visr-rs metus

leSas

Direktorius ir

ir anahzd, (kvalifikacijos
tobulinimo ir savianalizes anketq

mokytojas vykdantis

pildymas, paZymej imq pateikimas).

pavaduotojo ugdymui

kaupimas

direktoriaus

lirnkci.ias
14.

S4matos patvirtinimas

ir kvaliflkacijos

tobulinimui skirtq le5q
Kitq finansavimo

Visr"rs metus

numatymas.

paieSka.

PRITARTA
KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos metodines tarybos
2021 m. sausio 19 d. protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. 3.)

Direktorius

