
2015 M. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO ATASKAITA 

          

Renginių dalyvių tikslinės grupės: 

 Seminarų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 4 24 170 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 1 6 18 

Pradinio ugdymo mokytojai 4 24 163 

Pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų 
mokytojai 

26 156 669 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, 

ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai 

2 12 55 

Specialiojo ugdymo pedagogai 3 18 66 

Profesinio rengimo mokytojai - - - 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 1 6 21 

Mokyklų bendruomenės, komandos 20 120 756 

Apskričių viršininkų, savivaldybių 

administracijų švietimo padalinių darbuotojai 

- - - 

Kita (įrašykite) socialiniai pedagogai, kultūros 
darbuotojai, raštvedės 

4 24 127 

 
 

Seminarų lektoriai 

 Seminarų 
skaičius 

Institucijos darbuotojai 2 

Mokytojai praktikai 24 

Aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų 

mokslininkai, dėstytojai 

17 

Lektoriai iš užsienio šalių - 

Ministerijų, apskričių viršininkų, savivaldybių 
administracijų ir kitų valstybės institucijų 

darbuotojai 

3 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, 
ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai 

2 

Kiti (įrašykite) psichologai, knygų autorius, 

lakūnas, leidyklų darbuotojai 

17 

 

 

Kvalifikacijos tobulinimo seminarai organizuojami remiantis Tauragės rajono savivaldybės tarybos 

2008 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. 1- 435 ,,Dėl  Tauragės rajono švietimo darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo tvarkos aprašo  patvirtinimo“. Mokslo metų pradžioje visi metodiniai būreliai pateikia 



paraišką dėl seminarų, mokyklos taip pat išreiškia savo pageidavimus dėl seminarų organizavimo 

bendruomenėms.  

Yra puikios galimybės organizuoti seminarus tiek institucijos patalpose, tiek klientų darbo vietose. Yra 

gera techninė bazė. Visi turi kompiuterių klases, multimedijas, interaktyvias lentas. Patalpos taip pat 

pritaikytos vesti seminarus, organizuoti darbą. Daugelis mokyklų turi  įsirengę atskiras klases 

seminarams, kuriose yra visa įranga. 

Kiek seminarų vyko institucijos patalpose ir kiek klientų darbo vietose?  

 Institucijos patalpose Klientų darbo 
vietose 

Seminarai 23 42 

 

Seminarus organizuoja metodininkė Inga Murauskaitė. Ji turi 18 metų seminarų organizavimo patirtį, 

aukštąjį humanitarinį išsilavinimą, 7 metus dirbo mokykloje. Vyksta glaudus bendradarbiavimas su 

metodiniais būreliais, ugdymo įstaigomis. Ji stengiasi patenkinti visus klientų norus. 

Lektoriui keliami reikalavimai: 

 
Įvertinkite balais 

nuo 0 iki 4  

(4 – svarbiausia) 

Žino naujausius edukologijos mokslo pasiekimus, 
ypač naujuosius mokymosi dalykus 

3 

Žino naujausius švietimo teisės aktus 3 

Moka sudominti auditoriją 3 

Turi turtingą pedagoginę praktiką 4 

Pateikia įdomius pedagoginių eksperimentų 
rezultatus 

3 

Uždega žmones veiklai ir tolimesniam tobulėjimui 4 

Sugeba įtraukti dalyvius į kūrybinį darbą seminaro 
metu 

4 

 

 

Kokiu skaičiumi skirtingų pavadinimų seminarų disponuoja institucija?  

Seminarai 59 

 

Kiek seminarų  mokytojams institucija organizavo per ataskaitinius metus?  

 



 Skaičius Valandų 
skaičius 

Dalyvių 
skaičius 

Seminarai 65 390 2045 
 

 

Renkame informaciją apie seminarų kokybę ir iš lektorių, ir iš dalyvių. Informaciją 

renkame ir neformaliuoju būdu, kad sužinotumėme, kaip klientai panaudoja seminaruose įgytą patirtį ir 

žinias. Dalis klientų  įgytą patirtį ir žinias panaudoja savo veiklos tobulinimui 

 

 
                                                                                                     
 

 
 


