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Sužinokime Tobulėkime Veikime 



Sužinokime Tobulėkime Veikime  

MINTYS 

Geras mokymas, vadinasi, ir 
mokinių mokymasis, priklauso 

nuo mokytojo profesinio 
meistriškumo. 

Andrew Pollard 

„Refleksyvusis mokymas. Veiksminga ir duomenimis paremta profesinė praktika”  



Sužinokime Tobulėkime Veikime 

• Plėtoti, 
• įkvėpti, 
• raginti, 
• motyvuoti, 
• paremti, 
• vertinti, 
• Išklausyti, 
• planuoti, 
• reflektuoti, 
• kurti, 
• ieškoti, 
• bendrauti, 
• bendradarbiauti  
 



1. Dabartinė kvalifikacijos 

tobulinimo(si) situacija 

Kaip vyksta? Kokios problemos? 

4. Ką turime dėl to padaryti? 

 

Uždaviniai, reikalingos veiklos 

2. Kodėl situacija tokia? 

Kas lemia esamą situaciją? 

Ką darome/ nepadarome dėl ko 

problema egzistuoja? 

 
3. Kokios norime? 

 

Lūkesčiai, scenarijai, vizija 

Siekiami rodikliai 



Sužinokime Tobulėkime Veikime 

Šiandienos PKT samprata 
 
PKT supratimo siaurumas 
 

vyrauja domėjimasis tik dėstomo 
dalyko tobulinimu,  
mažai skiriama dėmesio 
naujovėms. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOKINIŲ PASIEKIMAI PRIKLAUSO 

 
 

*Ne nuo investicijų; 
*Ne nuo hierarchinės reformos; 

*O nuo geresnių mokytojų turinčių 
didesnę mokymosi patirtį. 
/Bendrovės „McKinsey and Company“, 2007/ 

 

Sužinokime Tobulėkime Veikime 



Sužinokime Tobulėkime Veikime 

Kodėl reikia dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo 
renginiuose? 

• Kad įgytum naujų žinių / pradėtum formuotis naujus įgūdžius. 

• Kad tobulintum turimus įgūdžius. 

• Kad naujai suvoktum senus dalykus. 

• Kad besidalindamas ir diskutuodamas atrastum naujus dalykus. 

• Kad patirtum ir įvertintum mokymosi metodų efektyvumą. 

• Kad būtum įdomus savo mokiniams. 

• Kad patirta mokymosi sėkmė būtų žingsnis į mokinio sėkmę. 

• Kad patirtum mokinio savijautą. 

 



Sužinokime Tobulėkime Veikime 



Sužinokime Tobulėkime Veikime 



Sužinokime Tobulėkime Veikime 

Koks ryšys tarp mokytojų 
kvalifikacijos tobulinimo ir 
mokinių pasiekimų? 
• Naujos žinios; 

• Nauji vaidmenys. 

 



 

Ryšio tarp profesinio tobulinimosi ir mokinių  
mokymosi pažangos modelis 

/Andrew Pollard/ 

 

Turinio ypatybės 

Proceso 
kintamieji 

Konteksto 
ypatybės 

Profesinio 
tobulinimosi 

kokybė 

Vadovo žinios ir 
praktika 

Mokyklos kultūra, 
vertinimas 

Mokytojo žinios, 
darbo stilius 

Tėvų, mokinių 
susirinkimai 

Tėvų žinios ir 
praktika 

Ugdymo turinio 
organizavimo, 

vadovėlių, drausmės, 
pamokų lankymo, 
pažymių rašymo 

politika 

Pasekmės- mokinių 
mokymosi pažanga Tėvų lavinimasis 



Kaip lyderio veikla veikia mokinių pasiekimus? 
/Pagal Robinson 2008/ 

Skalė nuo 1 iki 5 /1- daugiausiai veikia mokinių pasiekimus/ 
 

Lyderystės aspektai Poveikio dydžio 
įvertinimas 

Vieta 

Tikslų ir lūkesčių formulavimas 

Drausmingos ir palaikančios aplinkos užtikrinimas 

Ugdymo plano ir mokymo veiklos planavimas, 
koordinavimas ir vertinimas 

Mokytojų mokymosi ir profesinės raidos skatinimas 
ir dalyvavimas joje 

Strateginis išteklių valdymas 



Kaip lyderio veikla veikia mokinių pasiekimus? 
Poveikio dydžio įvertinimas 

Skalė nuo 1 iki 5 /1- daugiausiai veikia mokinių pasiekimus/ 

/Pagal Robinson 2008/ 

Lyderystės aspektai Poveikio dydžio 
įvertinimas 

Vieta 

Tikslų ir lūkesčių formulavimas 0,3 4 

Drausmingos ir palaikančios aplinkos užtikrinimas 0,25 5 

Ugdymo plano ir mokymo veiklos planavimas, 
koordinavimas ir vertinimas 

0,42 2 

Mokytojų mokymosi ir profesinės raidos skatinimas 
ir dalyvavimas joje 

0,84 1 

Strateginis išteklių valdymas 0,34 3 



Trys žinių sritys 

Praktinės žinios 
Praktikuojančių 
asmenų žinios 
ir kontekstinės 

žinios 

Bendrosios  
žinios 

Teorinės, tyrimų 
ir gerosios 

patirties žinios 

Naujos žinios 
Žinios sukurtos 

bendradarbiaujant ir 
kartu tyrinėjant 



Išoriniai 
barjerai 

Nepakankama 
materialinė bazė 

Laiko stoka 

Organizacijos 
palaikymo ir 

skatinimo mokytis 
stoka 

Nėra 
materialinio 
suintersuo-

tumo 

Informacijos 
apie 

mokymąsi 
trūkumas 

Darbo ir mokslo 
nesuderinamumas 

Geografiškai 
nepatogi 

mokymosi 
vieta 



Vidiniai 
barjerai 

Naujo 
požiūrio į 
vertybes 

stoka 
Pašaukimo 

ir profesinės 
savimonės 
trūkumas 

Savivertės ir 
savigarbos 
trūkumas 

Savianalizės 
trūkumas 

Saviugdos 
trūkumas 

Amžiaus 
barjerai 

Sveikatos 
problemos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sužinokime Tobulėkime Veikime 

Profesinio tobulinimosi vertinimo 

lygmenys: 

• Dalyvių reakcija; 

• Dalyvių išmokimas; 

• Organizacijos parama ir kaita; 

• Mokinių mokymosi pasekmės. 



Sužinokime Tobulėkime Veikime 

PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS 

TOBULINIMO MODELIS 
 

Atskaitos taškas – mokinys, kurio sėkmę ugdymosi 

procese lemia geresnis pedagogo darbas.  

Pagrindinis modelio išskirtinumas – pedagogo ir 

mokyklos PKT poreikių prioritetizavimas ir pedagogo bei 

mokyklos atsakomybės už tų poreikių tenkinimą ir PKT 

proceso įgyvendinimą prisiėmimas. 



Sužinokime Tobulėkime Veikime 



Lyderystė 

Lyderystės  skatinimas ir 

palaikymas 

 
- veiksmingas švietimo organizacijos valdymas; 

- inovatyvus mokymosi organizavimas; 

- aktyvus tėvų dalyvavimas,  

- socialinių partnerių įtraukimas; 

- darnus gyvenimas mokykloje; 

- įvairios mokymosi pasiekimų vertinimo 

strategijos.  

 
 
  



Pagalba 

Pedagoginė, 
psichologinė 

Mentorystė, 
savanorystė 

Konsultavimas 

Ugdymas karjerai 



Sklaida 

Metodinės veiklos 
inicijavimas ir 
koordinavimas  

Bendra veikla su švietime 
veikiančiomis 

organizacijomis gerinant 
ugdymo kokybę 



Mokslas ir inovacijos 

Bendrų programų su 
universitetais rengimas 

ir įgyvendinimas 

Mokslo laboratorijų, 
 įvairių tyrimų  
panaudojimas  

mokyklose 
 



Projektinė veikla 

ES finansuojamų 
projektų produktų 

diegimas ir 
monitoringas, 
partnerystė, 
rengimas ir 

įgyvendinimas 



Duomenų panaudojimas 
mokyklos tobulinimui 

Standartizuotų testų 
rezultatai 

Mokyklos įsivertinimas 

Mokyklos išorinis 
vertinimas 

Tarptautiniai tyrimai 



Sužinokime Tobulėkime Veikime 

Magistro 
studijos 

Meistriškumo 
pamokos 

Plenerai 

Stažuotės 

Neformaliosios 

studijos 

Lyderių 
laikas 

??? 

Stovyklos 

BMT 

Konsultantai 

Mini  
mokymai 

Supervizija 

Savanorystė 

Mentorystė NVO 

TAU 

Edukacinės 
patirties bankas 

Biblioteka 



Sužinokime Tobulėkime Veikime 

1. Šiemet startuoja Mokyklų pažangos konkursas – pirmas žingsnis skatinant 
pačių mokyklų tobulėjimą ir padedant joms tai daryti.  

Mokyklos galės teikti paraiškas Švietimo ir mokslo ministerijai dėl metodinės 
pagalbos, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo. Įsivertinusios savo silpnąsias 
vietas, gaus pagalbą. 
 Tai bus tęstinis procesas, remiamas ES fondų lėšomis.  
2. Pedagogikos institutas.  



Sužinokime Tobulėkime Veikime 
 
 
 

 

Kvalifikacijos tobulinimo atskirų veiklų naudingumas 

mokytojams 
 

Profesinės literatūros skaitymas - 96 proc.; 

Dalyvavimas neformaliuose susitikimuose – 92 proc.; 

Dalyvavimas kursuose - 91 proc.; 

Lankymasis kitose mokyklose, darbo jose stebėjimas – 91 proc. 

                                                                   TALIS, OECD, 2009 



Sužinokime Tobulėkime Veikime 

PROBLEMATIKA 

Mokyklų vadovai, 

 metodinių ratelių pirmininkai, 

mokytojai 
 Mokytojų motyvacijos stoka; 

Lektorių kompetencija; 

Programos anotacijos ir lūkesčių neatitikimas; 

Praktinių patirčių stygius; 

Lėšų stygius, pavadavimas, amžius; 

Darbas keliose mokyklose; 

Nežinojimas kas jau sukurta; 

Dalijimosi problema, IKT; 

Kritikos baimė, pavydas; 

Vadovo abejingumas, kompetencijos stoka, ūkvedys; 

Planavimas. 

Švietimo centras 
 

Pedagogų motyvacijos stoka; 

Lektorių pasirengimas darbui su mokytojais; 

Dalies gerai dirbančių mokytojų nenoras 

dalintis patirtimi; 

Lektorių paslaugų įkainiai; 

Mokymosi laikas. 



Sužinokime Tobulėkime Veikime 

Mokymosi pasekmės 
Koks naujovių poveikis?  

 
 
 

• Kognityvios pasekmės (žinios); 
• Afektinės pasekmės (jausmai); 
• Psichomotorinės pasekmės (veiksmai, elgsena). 



Sužinokime Tobulėkime Veikime 

 

„Gyvendami ateities šoko (angl.future shock) 

akivaizdoje mes turime išsiugdyti nuolatinį gebėjimą 

save atnaujinti ir pastoviai dėti pastangas save susieti 

su aplinka“.  

                                                                 Alvin Toffler  



Sužinokime Tobulėkime Veikime 



Sužinokime Tobulėkime Veikime 

Švietimo strategija iki 2022‐ųjų: 

 didėjantis finansavimas, profesionalūs mokytojai, kokybiškos 
studijos. 

Strategijoje išskirti keturi pagrindinai tikslai: 
• Profesionali ir motyvuota pedagogų bendruomenė; 
• Kompetentingas vadovavimas ir lyderystė; 
• Mokymosi prieinamumas ir lygios galimybės; 
• Paskatos ir sąlygas mokytis visą gyvenimą. 



Sužinokime Tobulėkime Veikime 



Sužinokime Tobulėkime Veikime 



Sužinokime Tobulėkime Veikime 

 

Kai Anglijos karaliaus Džeimso I auklė 

paprašė, kad jis pagelbėtų jos sūnui tapti 

džentelmenu, jis atsakė: 

– Aš galiu padaryti jį grafu, tačiau džentelmenu jis 

privalo pasidaryti pats. 


