Projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“
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Forma

Vardas, Pavardė

Projekto vykdytojo ir partnerių institucijų
darbuotojų mokymai

Adelė Mazeliauskienė

Siekiant užtikrinti kvalifikacijos tobulinimo paslaugų ir
individualios (konsultacinės ir metodinės) pagalbos
mokytojams kokybę, bus plėtojamos Modelio kūrime
dalyvaujančių institucijų darbuotojų:
vadybos ir administravimo, andragoginės,
konsultavimo, mokymosi mokytis, tiriamosios veiklos
kompetencijos. Savo kvalifikaciją patobulins 150 asmenų.
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2010 m. spalio 5 d. pradėtas įgyvendinti projektas
„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo
sistemos plėtra“ (Projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-02-V-01006). Projektą inicijavo LR Švietimo ir mokslo ministerija,
finansuoja Europos Sąjunga, vykdo – Ugdymo plėtotės
centras. Kretingos rajono pedagogų švietimo centras yra
projekto partneris. Pagrindinis projekto tikslas – sudaryti
sąlygas
pedagogų
kvalifikacijos
tobulinimui
ir
perkvalifikavimui. Projekto uždaviniai: organizuoti
pedagogų
ir
vaikų
globos
įstaigų
auklėtojų
perkvalifikavimo studijas; sukurti veiksmingą pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo modelį; išbandyti naujas
pedagogų kvalifikacijos formas .Viena iš tokių naujų
pedagogų
kvalifikacijos
tobulinimo
formų
yra
SUPERVIZIJA. Dėl daugelio priežasčių mokytojas
anksčiau ar vėliau susiduria su įvairiais iššūkiais,
pasipriešinimu, įtampa, konfliktais, nuo kurių didžiąja
dalimi priklauso ir jo savijauta, ir darbo rezultatai.
Gebėjimas spręsti konfliktines situacijas ir išbūti
įtampose yra vienas svarbesnių mokytojo gebėjimų,
palaikant bendradarbiaujantį santykį su kolegomis,
mokiniais ir mokinių tėvais. Ugdytis šį gebėjimą labai
padeda SUPERVIZIJA. Siekiant skatinti mokytojų savo
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darbo analizę, tarpusavio bendradarbiavimą bus išbandyta
nauja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo forma –
supervizija. Bus organizuota 30 grupinės supervizijos
mokymų (po 7 susitikimus - vienas susitikimas 5
akademines valandos ).
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Stažuotės išbandymo Lietuvoje tikslas – suteikti realią
galimybę patyrusiems mokytojams, kurie tobulino
kvalifikaciją užsienyje, yra ekspertai, mentoriai, metų
mokytojai, dalyvauja projektuose, rengia mokymo
priemones, skleisti savo patirtį, taip pat galimybę
mokytojams stažuotojams įsisavinti šią patirtį.
Stažuotėse dalyvaus 60 mokytojų.

Mini mokymai

Tyrimai, kuriuos atliko 2007-2008 Nacionalinė mokyklų
vertinimo agentūra parodė (2007-2008 m. vertintų
bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės apžvalga,
skelbta informacinio leidinio "Švietimo naujienos" 2010
m. Nr.1(290) priede), kad mokykloms trūksta
sistemingos, konstruktyvios pagalbos: kokybiškų,
orientuotų į praktiką, siauros tematikos mokymų ar
kitos formos profesinės raidos renginių, skirtų
konkrečiai mokyklos bendruomenei. Mokyklos turi
problemų su tikslingu mokinių tarpusavio, mokinių ir
mokytojo bendradarbiavimu, aktyviu mokinių darbu
pamokose. Numatyti Mini mokymai, galėtų padėti
kurti pagalbos strategiją mokyklose. Tokie mokymai
ypač svarbūs nedidelėms mokykloms, kurios neturi
pakankamai finansinių išteklių užsakyti didesnės
apimties mokymo programas. Mokymų programų
temos: dalykų ryšiai ir integracija; mokytojo veiklos
planavimas; pamokos struktūros kokybė; mokymosi
nuostatos, būdai ir išmokimo stebėjimas; mokymasis
bendradarbiaujant;
mokymosi
veiklos
diferencijavimas;
vertinimas
ugdant;
pagalba
mokantis; specialiųjų poreikių mokinių ugdymas;
gabių ir talentingų vaikų ugdymas. Mokymų temos bus
konkretizuojamos pirkimų techninėje užduotyje. Mokymų
trukmė 18 akademinių valandų. Bus atrinkta 60
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mokyklų komandų - kiekvienoje po 8 mokytojus.
Planuojama apmokyti 480 mokytojų.

Paramos kolegai modelis

Lina Jadenkuvienė
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Nr.
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vykdo
naują
kvalifikacijos tobulinimo programą „Paramos kolegai
modelis“.
„Paramos kolegai modelis“ (Peer Coaching) – kitose
šalyse sėkmingai veikiantis ir gerus rezultatus tiekiantis
kvalifikacijos tobulinimo modelis, kurio metu siekiama
pagerinti mokytojo darbą sudarant ir įgyvendinant pamokos
planus, panaudojant IKT.
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