
2022 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO ATASKAITA 

 

Renginių dalyvių tikslinės grupės: 

 Programų skaičius 

(40 val.) 

Programų 

skaičius 

(6 val. – 8 val.) 

Renginių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

programų  

Dalyvių 

skaičius 

renginių 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 2  10 80 61 305 

Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

2 

 

 10 80 48 240 

Pradinio ugdymo mokytojai 1  5 40 30 150 

Pagrindinių ir vidurinių mokyklų 

dalykų mokytojai 

5 

 

3 28 220 138 434 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai 

ugdymui, ugdymą organizuojančių 

skyrių vedėjai 

1 

 

 

 5 40 15 75 

Specialiojo ugdymo pedagogai, 

logopedai 

2 

 

1 11 86 120 156 

Profesinio rengimo mokytojai  1 1 6 44 44 

Neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

 

 

1 1 6 34 34 

Mokyklų bendruomenės, 

komandos 

10 

 

3 53 420 412 1684 

Apskričių viršininkų, savivaldybių 

administracijų švietimo padalinių 

darbuotojai 

 1 1 6 11 11 

Soc. darbuotojai 1  5 40 16 80 

Kultūros, muziejaus darbuotojai  2 2 12 41 41 

 



Seminarai buvo organizuojami visoms dalyvių tikslinėms grupėms.  Dažniausia mokymų tikslinė grupė yra  mokyklų bendruomenės, 

komandos (10 40 val. programų). Organizuojami seminarai ne tik pedagogams, bet ir savivaldybių administracijos, soc. darbuotojams, 

kultūros, muziejaus darbuotojams. 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 psichologė Valija Šap, prof. dr. Aušra Kazlauskienė, VU Šiaulių 

akademija, ir doc. dr. Ramutė Gaučaitė, VU Šiaulių akademija, doc. dr. Gintautas Cibulskas, KTU, prof. akad. habil. dr. Vytautas 

Gudonis 

 

Seminarų lektoriai 

 Programų skaičius (40 

val.) 

Programų 

skaičius (6 val. – 

8 val.) 

Institucijos darbuotojai - - 

Mokytojai praktikai 3 3 

Aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų mokslininkai, dėstytojai 4 1 

Lektoriai iš užsienio šalių - - 

Ministerijų, apskričių viršininkų, savivaldybių administracijų ir kitų valstybės institucijų 

darbuotojai 

 

- 

1 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai 10 3 

Jungtinė lektorių grupė 5 3 

Kiti (įrašykite) psichologai, edukologė, spec. pedagogė 2 1 

 

Seminarus veda  mokytojai praktikai, aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų mokslininkai, dėstytojai, jungtinės lektorių grupės, 

psichologai, edukologai, spec. pedagogai. Lektoriaus pakvietimą dažniausiai lemia klientų pageidavimai, siūloma tematika, 

rekomendacijos, iškelti prioritetai, ankstesnių seminarų dalyvių nuomonės. Lektoriai parenkami pagal jų kompetenciją.                                                                                       

Net 6 programos 40 val. buvo skirtos atnaujinto ugdymo turinio temai.  Šiemet vyko 3 stažuotės 40 val. Jas respublikos mokytojams vedė 

Tauragės ,,Šaltinio“ progimnazijos direktoriaus pavaduotojos Vijolyta Bivainienė, Vilma Kačiušė, Asta Biknerienė. 

 

 

 

 



 

Kiek programų vyko institucijos patalpose ir kiek klientų darbo vietose?  

 Institucijos patalpose Klientų darbo vietose 

Programos ( 40 val.)  4 20 

Programos (6-8 val.) 3 

 

9 

 

 

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,  daugelis seminarų persikėlė į virtualią erdvę. Ir 2022 m.  dauguma programų  vyko klientų darbo vietose arba 

nuotoliniu būdu. 

 

Kokiu skaičiumi skirtingų pavadinimų programų disponuoja institucija?  

26 

 

 

Kiek programų, renginių  mokytojams institucija organizavo per ataskaitinius metus? 

 

 

Programos 40 val. Programos 6-8 val. Renginių skaičius Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

programų 

Dalyvių skaičius 

renginių 

24 12 131 996 970 3254 

 

2022 m. 40 val. programų yra daug suorganizuota, net 24, tai  68,8 proc.  

23 programas vedė mūsų rajono mokyklų vadovai, mokytojai, spec. pedagogai. Tai Lina Nevardauskienė, Tauragės l/d ,,Kodėlčius“ 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Milana Beišienė, Tauragės l/d ,,Kodėlčius“ mokytoja metodininkė, Irena Ambrozienė, Tauragės 

,,Aušros“ progimnazijos mokytoja metodininkė; Vaida Abromavičienė, Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos logopedė, Vijolyta 



Bivainienė, Tauragės ,,Šaltinio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Vilma Kačiušė, Tauragės ,,Šaltinio progimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Kristina Nevelkienė, Tauragės SMC mokytoja metodininkė. 6 40 val. programas .,,Besiruošiant 

atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui“ vedė  Elmyra Jurkšaitienė, Tauragės Tarailių progimnazijos direktorė.  

 

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 –  62 % 

            Gerai –  26 % 

            Patenkinamai – 9  % 

            Nepatenkinamai – 3  %        

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


