
VINCO TAMAŠAUSKO KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS 

 

 
1. Teikėjas 

1.1. Teikėjo rekvizitai (kodas, adresas, pašto 

indeksas, telefonas, faksas, el.paštas, 

atsiskaitomoji sąskaita) 

    Šiaulių Didždvario gimnazijos matematikos 

mokytojas ekspertas, švietimo konsultantas, 

tel. (8 41)432419el. paštas 

matematikas@splius.lt    mob. tel  8687 81198 

1.2. Teikėjo vardas ir pavardė VINCAS TAMAŠAUSKAS 

2. Programos pavadinimas, lygis   

"Šiuolaikinės pamokos virsmas: nuo pamokos vadybos iki dienyno pildymo" 

3. Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas) 

    Šiuolaikinis mokymas grindžiamas mokytojų ir mokinių dialogu bei pasiektų susitarimų 

atnaujinimu. Svarbiausia, kad kiekvienas mokinys bręstų kaip asmenybė pagal savo poreikius ir 

išgales, įgytų kompetencijų, būtų pasirengęs gyvenimui ir darbui šiuolaikinėje visuomenėje. Norint 

išugdyti kompetencijas būtina mokinius įtraukti į aktyvų mokymąsi.. ŠMM dokumentai kreipia 

mokytojus tobulinti savo gebėjimus ugdyti mokinių kompetencijas. Atnaujintose bendrosiose 

programose iškelti ugdymo tikslai ir laukiami rezultatai. Mokinių bendrosios ir esminės dalykinės 

kompetencijos reikalauja keisti ugdymo praktiką pamokoje, nes nepakanka išaiškinti dalyko turinį ir 

patikrinti, kaip mokiniai įsiminė. 

    UT parinkimo ir pritaikymo mokiniams sėkmė priklauso nuo mokytojo, jo pasirengimo suplanuoti 

pamoką. Tam tikslui mes analizuosime išorės vertintojų naudojamus vertinimo kriterijus bei kokybės 

rodiklius pamokai, akcentuosime svarbiausius geros pamokos etapus. Analizuosime ir vertinsime 

pamokas, jų planus, aptarsime vertinimo panaudojimą mokymui ir mokymuisi. Analizuosime, kas 

pasisekė ir ką reikia keisti. 

    Ši programa padės mokytojams įgyti pamokos planavimo bei skirtingų gebėjimų mokinių pažangos 

ir pasiekimų vertinimo praktikos atnaujintų bendrųjų programų kontekste. 

    Programos trukmė – 8 akademinių valandų ( 6 auditorinių ir 2 savarankiško darbo). 

    Programos dalyviai patobulins profesines kompetencijas, reikalingas pamokos planavimui bei 

pažangos ir pasiekimų vertinimui dirbant pagal atnaujintas bendrąsias programas.   

 

 
 

 

 

1. Programos pavadinimas, lygis   

    Pamoka šiandien: nuo žinių link kompetencijų individualizuojant ir diferencijuojant 

ugdymą 

 

 

2. Programos rengėjas 

    VINCAS TAMAŠAUSKAS, Šiaulių Didždvario gimnazijos matematikos mokytojas ekspertas, 

tel. (8 41) 432419 el. paštas matematikas@splius.lt  mob. tel  8687 81198 

    IVETA GUTAUSKIENĖ,  Šiaulių Didždvario gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė  

 

 

3. Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas) 

    

         Šiuolaikinis ugdymas grindžiamas nuolatiniu mokytojų ir mokinių dialogu. Svarbiausia, 

kad kiekvienas mokinys bręstų kaip asmenybė pagal savo poreikius ir išgales, įgytų 

kompetencijų, būtinų tolimesniam mokymuisi ir prasmingam gyvenimui šiuolaikinėje 

visuomenėje. Nebepakanka, kad mokytojas tik išaiškintų dalyko turinį ir patikrintų, kaip 

įsiminė. Norint išugdyti kompetencijas, būtina mokinį įtraukti į aktyvų mokymąsi. Ugdymo 

turinio parinkimo ir pritaikymo mokiniams sėkmė ypač priklauso nuo mokytojo pasirengimo 
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tinkamai suplanuoti pamoką, taikyti inovatyvius (aktyvius) mokymo(si) metodus bei 

vertinimą. ŠMM dokumentai kreipia mokytojų pastangas tobulinti savo gebėjimus ugdyti 

mokinių kompetencijas. Darbas pagal atnaujintas bendrąsias programas priklauso nuo UT 

modernizavimo, formavimo ir įgyvendinimo, atliepiant mokinių poreikius ir galimybes 

(individualizavimas, diferencijavimas, integravimas). 

    Ši programa padės mokytojams įgyti ugdymo turinio planavimo (ilgalaikiai, ciklo, 

pamokos planai), mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo panaudojimo mokymui ir 

mokymuisi praktinių įgūdžių. Analizuosime bei vertinsime pamokas, jų planavimo 

prasmingumą. Išbandysime į mokinių kompetencijų ugdymą orientuotų pamokų planus, 

analizuosime, kas pasisekė ir ką reikia keisti. 

    Programos trukmė – 8 akademinių valandų ( 6 auditorinių ir 2 savarankiško darbo). 

    Programos dalyviai patobulins profesines kompetencijas, reikalingas šiuolaikiškos  

pamokos vadybai pagal atnaujintas bendrąsias programas.   

 

 

 

 

 
1. Programos pavadinimas, kodas 

ŠIUOLAIKIŠKA  PAMOKA IR JOS VADYBA MOKYTOJO PRAKTIKO POŽIŪRIU 

 

2. Programos autorius (vadovas), kvalifikacija, pareigos, kontaktiniai rekvizitai 

    VINCAS TAMAŠAUSKAS, Šiaulių Didždvario gimnazijos matematikos mokytojas ekspertas, 

tel. (8 41) 432419 el. paštas matematikas@splius.lt  mob. tel  8687 81198 

 

3. Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas) 

Pasikeitus gyvenimui, turi keistis ir mokytojas, kuris turi turėti ne tik profesinių, bet ir 

vadybos žinių bei įgūdžių. Manome, kad tai vienas iš pamokos modernizavimo ir mokinių 

mokymosi krūvių optimizavimo kelių. Nuo vadybinės mokytojo kompetencijos priklauso jo 

savirealizacija, bendravimas ir bendradarbiavimas su mokiniais, kolegomis, mokinių tėvais bei 

visuomene.  

Keletas iš judėjimo, veiklos priežasčių, skatinančių mus veikti yra motyvacija, gebėjimas 

analizuoti, bendrauti. 

Dabartiniu metu pagrindiniuose švietimo dokumentuose, pabrėžiančiuose mokyklų veiklos 

ateities perspektyvas, orientuojamasi į mokymosi paradigma pagrįstą mokytojo veiklą 

Programos temos parinktos pagal mokytojų pageidavimus, išreikštus ankstesniuose 

seminaruose, taip pat Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito tvarkos aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. ISAK-1469, 

Mokytojo profesijos kompetencijos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2007 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. ISAK-54, nuostatas; mokslinių tyrimų Mokytojų 

didaktinės kompetencijos atitiktis šiuolaikiniams švietimo reikalavimams (2006), Per didelio 

mokymosi krūvio priežastys ir problemų sprendimo galimybės (2006) išvadas. 

         Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa „GERA PAMOKA IR JOS VADYBA 

MOKYTOJO PRAKTIKO POŽIŪRIU“  skirta vienos mokyklos visų dalykų mokytojams 

plėtoti socialinę kompetenciją, gilinti efektyvios pamokos konstravimo kompetencijas. 

Seminare mokytojai susipažins su efektyvios pamokos modeliais bei jų taikymu praktikoje. 

Šiuolaikinis mokymas(is) grindžiamas ugdymo turinio individualizavimu, diferencijavimu 

bei integravimu. Pagrindinė tarp dalykinės integracijos paskirtis parodyti mokiniui, kad tai, 

ko jis mokomas mokykloje yra bendra visuma, o ne diskretiškų faktų rinkinys, o apie tą 

patį mokslo faktą galima kalbėti iš įvairių pozicijų ir įvairiais būdais. Sėkmingai 

integruojant ugdymo turinyje numatytus dalykus, lavinamas mokinių kritinis, loginis 

mąstymas, gerėja abstrahavimo įgūdžiai. Šiame seminare apibendrindami savo patirtį 

pasiūlysime minčių, kaip mokytojams planuoti ir nagrinėti modernaus mokymo(si) idėjų 

mozaiką mokytojų metodiniame ratelyje, metų plane ir kasdieninėje veikloje. Seminare 
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apibendrinsime pamokos konstravimo patirtį. 

    Programos trukmė – vienos dienos : 6 akademinių valandų. Planuojamas 

tęstinumas pagal mokyklos bendruomenės pageidavimus ( iki 18 val : 12 teorinio ir 

praktinio darbo valandų bei 6 savarankiško darbo valandos). 
Programa padės mokytojams patobulinti pamokos vadybininko, ugdytojo ir profesionalo 

kompetencijas ir gebėjimus,  konsultuoti mokytojų bendruomenes jų veiklos vertinimo klausimais 

pagal naujuosius Mokytojų atestacijos nuostatus. Programa parengta 2008 m. 

 

 

 

 

 

1. Teikėjas:  

1.1. Teikėjo vardas ir pavardė 

 

VINCAS TAMAŠAUSKAS 

 Šiaulių Didždvario gimnazijos mokytojas 

ekspertas, švietimo konsultantas, tel. (8 41) 

432419 el. paštas  matematikas@splius.lt    

mob. tel  8687 81198 

 

2. Programos pavadinimas, lygis   

Pamoka ir standartizuotas mokinių kompetencijų vertinimas   

 

3. Programos rengėjas(-ai) 

    EDITA KRIŠTUPAITĖ, Šiaulių Didždvario gimnazijos anglų kalbos mokytoja 

metodininkė, 

    VINCAS TAMAŠAUSKAS, Šiaulių Didždvario gimnazijos matematikos mokytojas 

ekspertas 

 

4. Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas) 

 

    Šiuolaikinis mokymas grindžiamas mokytojų ir mokinių dialogu bei pasiektų susitarumų 

atnaujinimu. Svarbiausia, kad kiekvienas mokinys bręstų kaip asmenybė pagal savo poreikius 

ir išgales, įgytų kompetencijų, būtų pasirengęs gyvenimui ir darbui šiuolaikinėje 

visuomenėje. Norint išugdyti kompetencijas būtina mokinius įtraukti į aktyvų mokymąsi.. 

ŠMM dokumentai kreipia mokytojus tobulinti savo gebėjimus ugdyti mokinių 

kompetencijas. 

    Atnaujintose bendrosiose programose iškelti ugdymo tikslai ir laukiami rezultatai. Mokinių 

bendrosios ir esminės dalykinės kompetencijos reikalauja keisti ugdymo praktiką pamokoje, 

nes nepakanka išaiškinti dalyko turinį ir patikrinti, kaip mokiniai įsiminė. 

    Mūsų programoje pagrindinis dėmesys skiriamas mokinių esminėms kompetencijoms 

ugdyti, remiantis mokymosi mokytis kompetencijų ugdymo pavyzdžiais. Pristatysime TEV 

elektronines mokymo priemones bei jų tinkamumą kompetencijoms ugdyti. Analizuodami 

vadovėlius randame nemažai  faktinių klaidų, diskutuotinos vadovėlių metodinės sąrangos. 

    UT parinkimo ir pritaikymo mokiniams sėkmė priklauso nuo mokytojo, jo pasirengimo 

suplanuoti pamoką, taikyti inovatyvius mokymo(si) metodus. Tam tikslui mes analizuosime 

auditorių naudojamus vertinimo kriterijus bei kokybės rodiklius pamokai, akcentuosime 

svarbiausius geros pamokos etapus. Analizuosime ir vertinsime pamokas, jų planus, 

aptarsime vertinimo panaudojimą mokymui ir mokymuisi. Analizuosime, kas pasisekė ir ką 

reikia keisti. 

    Ši programa padės mokytojams įgyti pamokos planavimo bei mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo praktikos atnaujintų bendrųjų programų kontekste. 

    Programos trukmė – 8 akademinių valandų ( 6 auditorinių ir 2 savarankiško darbo). 

    Programos dalyviai patobulins profesines kompetencijas, reikalingas pamokos planavimui 
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bei pažangos ir pasiekimų vertinimui dirbant pagal atnaujintas bendrąsias programas.   

 

 

 

 

 

1.2. Teikėjo vardas ir pavardė Vincas Tamašauskas, Šiaulių Didždvario 

gimnazijos matematikos mokytojas 

ekspertas, švietimo konsultantas 

 

2. Programos pavadinimas, lygis   

 MOKYTOJAS – PAMOKOS VADYBININKAS 

 

3. Programos rengėjas(-ai) 

 

    Vincas Tamašauskas, Šiaulių Didždvario gimnazijos matematikos mokytojas ekspertas, 

švietimo konsultantas, tel. (8 41) 432419 el. paštas matematikas@splius.lt    mob. tel  8687 

81198 

 

 

4. Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas) 

Pasikeitus gyvenimui, turi keistis ir mokytojas, kuris turi turėti ne tik profesinių, bet ir 

vadybos žinių bei įgūdžių. Manome, kad tai vienas iš pamokos modernizavimo ir mokinių 

mokymosi krūvių optimizavimo kelių. Nuo vadybinės mokytojo kompetencijos priklauso jo 

savirealizacija, bendravimas ir bendradarbiavimas su mokiniais, kolegomis, mokinių tėvais 

bei visuomene.  

Efektyvus mokytojas pirmiausia yra vadybininkas, nes jis planuoja, organizuoja, 

vadovauja mokinių darbui ir jį prižiūri. Efektyviai dirbančio mokytojo vaidmenis aptarsiu 

mokytojo praktiko požiūriu – tai mokytojo veiklos refleksijos ir įsivertinimo praktikos 

tobulinimas, šiuolaikiškų inovatyvių mokymo(si) metodų ir mokinių vertinimo (įsivertinimo) 

būdų, padedančių siekti ugdymo kokybės, taikymo patirtis. 

Keletas iš judėjimo, veiklos priežasčių, skatinančių mus veikti yra motyvacija, 

gebėjimas analizuoti, bendrauti. 

Dabartiniu metu pagrindiniuose švietimo dokumentuose, pabrėžiančiuose mokyklų 

veiklos ateities perspektyvas, orientuojamasi į mokymosi paradigma pagrįstą mokytojo 

veiklą. Programa parengta atliepiant Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 m. 

(Valstybės žinios 2003, Nr. 71-3216), Gabių vaikų ir jaunuolių ugdymo strategijos, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 29 d. 

įsakymu Nr. ISAK-2667, Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, 

atnaujinimo ir diegimo strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2007 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. ISAK-970, nuostatas, Valstybinės švietimo 

strategijos 2003–2012 metų nuostatų įgyvendinimo programą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. 82 (Žin., 2005, Nr. 12-391), 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-2008 m. programos įgyvendinimo priemones. 

Programos temos parinktos pagal mokytojų pageidavimus, išreikštus ankstesniuose 

seminaruose, taip pat Mokytojo profesijos kompetencijos aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. ISAK-54, 

nuostatas; mokslinių tyrimų Mokytojų didaktinės kompetencijos atitiktis šiuolaikiniams 

švietimo reikalavimams (2006), Per didelio mokymosi krūvio priežastys ir problemų 

sprendimo galimybės (2006) išvadas. 

         Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa „Mokytojas – šiuolaikiškos pamokos 

vadybininkas“  skirta vienos mokyklos visų dalykų mokytojams plėtoti socialinę 
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kompetenciją, gilinti efektyvios pamokos konstravimo kompetencijas. Seminare mokytojai 

susipažins su efektyvios pamokos modeliais bei jų taikymu praktikoje. Šiuolaikinis 

mokymas(is) grindžiamas ugdymo turinio individualizavimu, diferencijavimu bei 

integravimu. Šiame seminare apibendrindami savo patirtį pasiūlysime minčių, kaip 

mokytojams planuoti ir nagrinėti modernaus mokymo(si) idėjų mozaiką mokytojų 

metodiniame ratelyje, metų plane ir kasdieninėje veikloje. Seminare apibendrinsime pamokos 

konstravimo patirtį. 

    Programos trukmė – viena dienos : 8 akademinių valandų, iš jų 6 teorinio ir praktinio 

darbo valandų bei 2 savarankiško darbo valandos. 

             Programa padės mokytojams patobulinti pamokos vadybininko, ugdytojo ir 

profesionalo kompetencijas ir gebėjimus,  konsultuoti mokytojų bendruomenes jų veiklos 

pagal atnaujintas bendrąsias programas vertinimo klausimais. Programa parengta 2011 m. 

rugsėjo mėn. 

 

 


