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„PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MODELIS: TOBULINTINI
IR NAUJI ASPEKTAI RAJONE“
Praėjusiais mokslo metais įvairiuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavo –
5362 pedagogai.
Rajone vykdoma labai daug veiklų. Centre –tos, kurios vykdomos seniau, ir
sukibusios, o šone - kurios vis atsiranda. Kai kurias norėčiau apibūdinti plačiau. Gal savo įstaigos
veiklos tobulinimui panaudosite.
Besimokančios organizacijos. Dėl įvairių prieţasčių ne visos ugdymo įstaigos tampa
ar gal tapti besimokančiomis organizacijomis. Ryškiausios besimokančios organizacijos 2012-2014
metais: Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinė mokykla (7 bendri mokymai), Darbėnų
gimnazija (6), Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija(5), Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras ir
Marijono Daujoto pagrindinė mokykla (5), Kartenos vidurinė mokykla, Vydmantų gimnazija,
Simono Daukanto pagrindinė ir Grūšlaukės pagrindinė mokykla, Mokykla-darţelis „Ţibutė“ (4),
Lopšelis-darţelis „Ąţuoliukas” ir Lopšelis-darţelis „Ţilvitis” (3).
Viena iš veiklos formų - „Sėkmės istorijos“. Savo sėkmės istorijomis jau pasidalijo 57 rajono
pedagogai. Tai didelė vertybė ir jų sukauptą patirtį reikėtų panaudoti metodiniuose, įvairiuose
kituose renginiuose, kad tai išgirstų kuo didesnė dalis rajono pedagogai. Kviečiu visus įsitraukti į
šią nuostabią veiklą ir skatinti, ieškoti naujų sėkmių, jomis dalintis, patiems būti aktyviems.
Galime dţiaugtis, kad vis didėja skaičius švietimo įstaigų vadovų, kurie rengia kvalifikacijos
tobulinimo programas ir jas vykdo, o jų pavyzdţiu sekas ir mokytojai, auklėtojai. Kaip vadovus
lektorius, seminarų vedėjus, galėtume įvardinti: Daivą Račkauskienę, Sonatą Litvinienę, Lidiją
Šiškienę, Palmirą Jurgilienę, Leoną Šidlauską, Birutą Mikienę, Zitą Domarkienę, Verutę Keblienę,
Astą Burbienę,Vidą Simaitienę, Veroniką Kerinienę, Bronę Kietelytę, Ievą Rukšienę, Rūtą
Jankuvienę, Rimą Narkienę, Daivą Pučkorienę, Ingridą Mineikienę, Petronėlę Jocienę, Sonatą
Petravičienę.
Kūrybinės grupės – nauja veiklos forma, ji galėtų atsirasti ir švietomo įstaigose Jau buvo
sukurtos 5 kūrybinės grupės: „Meistriškumo metodai“ (pradinių klasių),“ Inovatyvūs būdai,
formos, metodai ir modeliai (ikimokyklinio ir priešmokyklinio), „Kūrybiškumo metodai“( anglų
kalbos mokytojai), direktorių pavaduotojų, kuriai ir vadovauja pati metodinio būrelio pirmininkė
Snieguolė Šlyţiuvienė. Dţiugu, kad pedagogai buriasi, ieško, kuria, išbando naujas veiklas ir vykdo
sklaidą rajone. Galvojame apie inovacijų, projektų rengimo, ITC ir kitų kūrybinių grupių įsteigimą.
Esate labai kūrybingi gal dar ką pasiūlysite ar ir patys dalyvausite, vadovausite.
Konsultantai. Jų mūsų rajone, parengtų UPC, yra 25. Ar visada pasidomime ko jie išmoko naujo?
Panaudokime jų ţinias, pasikvieskime.
Mini mokymai, stažuotės, supervizijos -naujos mokymo formos, bet tie, kurie mokėsi ar buvo
išvykę į įvairias staţuotes - jų galvos- pilnos naujų minčių. Gal jie nedrįsta, nesisiūlo, o paklausyti
ir pasimokyti tikrai verta.
Magistro ir neformaliosios studijos. Mūsų rajono mokyklų vadovai, mokytojai mokosi arba
mokėsi . Įgyta daug naujų ţinių, panaudokime ir jas.
Atviros pamokos, veiklos, meistriškumo pamokos. Didelis dėmesys šiuolaikinei pamokai.
Praėjusiais mokslo metais atviras pamokas ar veiklas stebėjo 363 pedagogai. Daugiausiai atvirų

pamokų vedė J. Pabrėţos universitetinės gimnazijos, S. Daukanto pagrindinės, Darbėnų gimnazijos,
Salantų gimnazijos, M. Daujoto pagrindinės, Kretingos meno mokyklos, Jokūbavo A. Stulginskio
pagrindinės mokyklos mokytojai. Nauja tai, kad praėjusiais mokslo metais pradėtos vesti
meistriškumo pamokos. Tokių meistriškumo pamokų buvo 6. Jos vyko lopšeliuose –darţeliuose
„Eglutė“ ir „Pasaka“, J. Pabrėţos universitetinėje gimnazijoje. Kuo jos skiriasi ir ko reikėtų?
Manome, kad mokyklų vadovai, metodinių būrelių pirmininkai geriausiai paţįsta savo mokytojus ir
turėtų paskatinti pedagogus, kurie geba ir gali, kurių pamokos, renginiai, kitos veiklos yra gerai
ţinomos mokykloje ar ikimokyklinėje įstaigoje, tai mokytojas-lyderis ir gali būti pavyzdţiu
daugeliui rajone. Siūlykite ir registruokite PŠC. Tai vyktų planingai ir prisidėtų prie ugdymo
kokybės. Vadovai, ţinodami, kad vyksta tokios pamokos ar veiklos galėtų ir nukreipti savo
mokytojus, nes gal tikrai tai bus didesnis poveikis ir pagelbėtų jums ir individuliai mokytojui.
Savanorystė, mentorystė. Mentorystė rajone lyg ir skinasi kelią, tačiau savanorystės daigų beveik
nematyti. Sunkiai sekasi ikimokyklinių įstaigų, pradinių klasių, priešmokyklinio ugdymo
mokytojams ypač rugsėjo, spalio mėnesiais, pagalba darbe su turinčiais mokymosi ar elgesio
problemų mokiniais, tad panaudokime TAU savanorius. Jie pasiruošę jums padėti. Turime sąrašus,
padėsime pasikviesti ir jie jausis reikalingi, ir mokytojams bus lengviau, pasitelkime, išnaudokime
jų galimybes.
TAU. Turime tris TAU fakultetus, apie 150 senjorų. Ansamblis „Senjorų aidas“, mielai apsilankytų
jūsų įstaigose, o vedamos senjorų popietės vyresnių klasių mokiniams ar mokytojams, įvairių
švenčių metu suteiktų daug malonių akimirkų. Paraginkite apsilankyti ir mūsų centre kai vyksta
senjorų kūrybos darbų parodos. Naujai kuriamas senjorų diskusijų klubas ‚Praeitis, dabartis, ateitis“
taip pat kviečia prisijungti. Gal girdėjote ir apie kryţiaţodţių turnyrus, įvairius kursus, kuriuose
laukiame ne tik senjorų.
Biblioteka ir edukacinis patirties bankas. Turime daug knygų, kurių manome neturi švietimo
įstaigos, o skaitančių nėra daug. Paskatinkite pedagogus pasinaudoti biblioteka ar edukaciniu
patirties banku. Mokyklų bibliotekas būtų galima labiau panaudoti vedant įvairius renginius,
pamokas, integruojant dalykus, tėvai ir vaikai bibliotekose galėtų rasti uţimtumą, sukūrus tam
tinkamas erdves. Pamokoms gali pasitarnauti turizmo vadybininkių sukaupta patirtis, medţiaga,
veltui dalijami lankstinukai, jos mielai laukia visų (tik reikia suderinti iš anksto), papasakos,
parodys, palydės į įvairius rajone lankomus objektus...
Parodos. Kas mėnesį vyksta vis kita paroda. Dţiugu, kad rajone yra tiek daug kūrybingų ţmonių.
Parodos gausiai lankomos, bet laukiame ir mokytojų su mokiniais.
Metodinė veikla. Rajone savo veiklą vykdo 33 metodiniai būreliai. Daugelis metodinių būrelių
pirmininkų tikri lyderiai, labai kūrybingi, negailintys nei savo laiko nei patarimų. Nauji klasių
auklėtojų ir ugdymo karjerai būreliai. Tris ir daugiau kadencijų metodiniams būreliams vadovavo:
Rasa Kašinskienė, Alma Razmienė, Rūta Jankuvienė, Vilma Švitrienė, Virginija Narmontienė,
Vilius Adomaitis, Virginija Kaunienė, Romualdas Jonauskas. Šiemet metodinės tarybos laukia vėl
nauji rinkimai.
Renginių daug, tačiau ar yra grįžtamasis ryšys? Kaip tai pasiekia mokinį? Ar tarnauja
mokinio pažangai? Ugdymo kokybei?

