
2020 M. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO ATASKAITA 

          

Renginių dalyvių tikslinės grupės: 

 Programų 

skaičius 

Seminarų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai  1 6 48 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai  1 6 37 

Pradinio ugdymo mokytojai  3 18 53 

Pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų 

mokytojai 

 

 

7 44 155 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, 

ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai 

    

Specialiojo ugdymo pedagogai, logopedai  1 6 22 

Profesinio rengimo mokytojai     

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai     

Mokyklų bendruomenės, komandos 15 69 556 516 

Apskričių viršininkų, savivaldybių 

administracijų švietimo padalinių 

darbuotojai 

    

Socialiniai  darbuotojai 2 

 

 

11 86 65 

Seminarai buvo organizuojami visoms dalyvių tikslinėms grupėms, išskyrus apskričių viršininkų, 

savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojams ir mokyklų vadovams. Pandemijos 

metu seminarai organizuojami nuotoliniu būdu. Dažniausia mokymų tikslinė grupė yra  mokyklų 

bendruomenės, komandos (15 programų, 69 seminarai). Pagal galimybes kviečiami lektoriai, 

turintys ypatingą patirtį. Programos nuolat tobulinamos, kuriamos naujos. Programų kūrimą 

inicijuoja tiek centras, tiek ugdymo įstaigų vadovai ar jų pavaduotojai, tiek patys mokytojai. Centre 

dirbo daug patyrusių lektorių praktikų, kurie žinomi respublikoje. Tai Audronė Šarskuvienė, 

mokytoja ekspertė, švietimo konsultantė, išorės vertintoja; Miglė Ogorodnikovienė, Oxford 

University Press leidyklos atstovė Baltijos šalims; Inga Kuuzeorg – Petrikonienė, Jonavos Jeronimo 

Ralio gimnazijos mokytoja ekspertė 

 

Seminarų lektoriai 

 Programų 

skaičius 

Seminarų 

skaičius 

Institucijos darbuotojai   

Mokytojai praktikai 10 49 

Aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų 

mokslininkai, dėstytojai 

 

 

4 

Lektoriai iš užsienio šalių   



Ministerijų, apskričių viršininkų, savivaldybių 

administracijų ir kitų valstybės institucijų 

darbuotojai 

 

 

 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, 

ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai 

  

Jungtinė lektorių grupė 6 32 

Kiti (įrašykite) psichologai, koučerė 1 8 

 

Seminarus, kursus, paskaitas veda  mokytojai praktikai, aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų 

mokslininkai, dėstytojai, jungtinės lektorių grupės, psichologai.                                                                                       

 

 

Kiek seminarų vyko institucijos patalpose ir kiek klientų darbo vietose?  

 Institucijos patalpose Klientų darbo 

vietose 

Programos - 17 

Seminarai 8 85 

 

Centras turi modernią salę, kurioje yra visa mokymams reikalinga technika: multimedija, kompiuteris, 

stalai su kėdėmis, interaktyvi lenta, taip pat yra mažesnė patalpa, kurioje taip pat yra visa įranga, darbui 

su mažesne grupe. Klientų darbo vietos taip pat yra pritaikytos mokymams. Visos įstaigos turi 

kompiuterius, multimedijas, interaktyvias lentas, kompiuterių klases. Daugelis mokyklų turi  įsirengę 

atskiras klases seminarams, kuriose yra visa įranga. Centras kompiuterių klasės neturi. Su ,,Aušros“ 

progimnazija yra sudaryta sutartis dėl galimybės naudotis kompiuterių klase.  

 

Be to, pandemijos metu daugelis seminarų persikėlė į virtualią erdvę. Mokymai buvo reikalingi, kad 

mokyklos galėtų dirbti pagal pasirinktas internetines platformas. Mokymus dažniausiai vedė mokyklos 

informacinių technologijų mokytojai 

 

Kokiu skaičiumi skirtingų pavadinimų programų disponuoja institucija?  

Programos 28 

 

Vedami įvairūs seminarai, kursai, paskaitos ir kiti renginiai. Centras disponuoja  28 skirtingų 

pavadinimų programomis įvairiomis temomis (ugdymo tikslų, ugdymo turinio, ugdymo metodų, 

mokytojų vaidmens, mokinio veiklos, mokymosi motyvacijos, vertinimo, socialinės aplinkos, švietimo 

politikos, ugdymo turinio, mokymosi pasiekimų vertinimo, skaitmeninio raštingumo). 

Populiariausios mokymų temos apie internetines platformas. 

 

Kiek seminarų  mokytojams institucija organizavo per ataskaitinius metus?  

 

Programos Seminarai Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 



17 93 722 896 
 

 

Iš jų: 

6 val. – 14 

8 val. -1 

20 val. – 2 

30 val.- 3 

40 val. - 73 

 

Kiek kursų  mokytojams institucija organizavo per ataskaitinius metus?  

 

 Skaičius Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Kursai 1 60 51 
 

 

Iš jų: 

60 val. – 1 

Vyko 40 val. stovykla ,,Mokslas ir kūrybiškumas“; 2020-08-17-21; įvairių dalykų mokytojai; 20 

 

Iš viso dalyvavusių mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginiuose – 896 

5   seminarus po 6 val. ir 11 programų po 40 val. vedė Tauragės rajono pedagogai, psichologai. Tai 

daugiausia skaitmeninio ugdymo mokymai. Jie vyko nuotoliniu būdu. Iš lektorių pažymėtini 

Gediminas Marozas, Skaudvilės gimnazijos mokytojas metodininkas, Sigita Macienė, Tauragės 

Martyno Mažvydo progimnazijos mokytoja metodininkė, Irena Ambrozienė, Tauragės „Aušros“ 

progimnazijos  mokytoja metodininkė, Nanija Bekerienė, Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos mokytoja 

metodininkė 

 

Siekdami geresnės kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybės, atlikome vykusių seminarų vertinimą. 

Po seminarų buvo  bendraujama neformaliu būdu su renginio dalyviais, lektoriais, vykdoma seminaro 

dalyvių anketinis vertinimas. Seminaruose ir kituose renginiuose įgytas žinias pedagogai panaudojo 

atvirose savo veiklose, metodiniuose užsiėmimuose, metodinėse dienose ir kt. 

Seminarų dalyvių anketų apibendrinimas: 

            Labai gerai –  56  % 

            Gerai –  33 % 

            Patenkinamai – 6  % 

            Nepatenkinamai – 5  %        

                                                

 


