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4.3.2. Nuolatinis 

profesinis 

tobulėjimas

Reiklumas sau

Atkaklumas ir 

nuoseklumas

Mokytojai turi gero darbo viziją, kuria remdamiesi

vertina savo veiklą ir jos rezultatus, asmeninės

kompetencijos ribas ir būtinas profesinio tobulėjimo

sritis. Asmeninį profesinės veiklos įsivertinimą palaiko

personalo mokymosi kultūra mokykloje: aukšti

mokytojų veiklos lūkesčiai, pagarba profesionalumui,

parama tobulinant asmeninį meistriškumą. Asmeninis

meistriškumas paremtas nuostata kuo geriau atlikti

savo darbą ir siekti nuolatinio tobulėjimo.

Mokytojai ir mokyklos administracija planuoja

asmeninio meistriškumo augimą ir jo atkakliai siekia.

Jie mokosi pasinaudodami įvairiomis galimybėmis:

savo mokykloje su kolegomis ir iš jų, su mokiniais ir iš

jų, per informacinius ir socialinius kolegialaus

mokymosi tinklus, kursuose, seminaruose, išvykose ir

kt.



Rodiklis 4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas

Nuolatinis personalo mokymasis. Sėkmingai dirbančiose mokyklose

daug dėmesio skiriama nuolatiniam personalo mokymuisi ir

mokyklos tobulinimui. Personalas skatinamas reflektuoti savo atliktus

darbus ir dalytis su kitais savo profesine patirtimi. Valstybinė 2013–

2022 m. švietimo strategija (VŠS) numato 4 pagrindinius tikslus

švietimui plėtoti: profesionalūs mokytojai; duomenų analize ir

įsivertinimu grįsta švietimo kokybės kultūra; palankiausios galimybės

mokiniams išskleisti individualius gebėjimus ir sąlygų mokytis visą

gyvenimą sudarymas. Visi tikslai yra susiję su vadybiškai organizuotu

mokytojų profesinės veiklos tobulinimu, su mokyklos pažangos

matavimu (VŠS rodiklis). Geros mokyklos koncepcija (2015)

akcentuoja prasmės ir sėkmės kryptį šiuolaikinio mokymosi

paradigmoje.



Mokymasis mokykloje yra ne tik mokinių, bet ir mokytojų veiklos pagrindas.

Mokytojų mokymosi kryptis nusako gaunamas grįžtamasis ryšys iš mokinių

ir kolegų, šio ryšio refleksija ir tuo pagrindu efektyvinama metodinė

mokytojų veikla mokykloje.

Mokyklų, įgyvendinančių bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės

įsivertinimo metodika (2016) numato visų mokyklos bendruomenės narių

suasmenintą dalyvavimą siekiant kokybės: savosios veiklos kokybės

atsakinga siekiamybė yra kiekvieno mokyklos profesinės bendruomenės

nario prievolė.

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas (2015),

remdamasis Geros mokyklos koncepcijos postulatais, nusako bendrojo

ugdymo tobulinimo kryptis, numato ugdymo programų kokybės užtikrinimą.

Mokyklos formaliesiems ir neformaliesiems lyderiams kyla vadybinis iššūkis

tarpusavyje suderinti nacionalinių švietimo tikslų, išdėstytų išvardytuose

dokumentuose, raišką ir vykdymą savo ugdymo įstaigoje.



Šaltiniai:

• Dokumentų analizė (mokytojų metinės veiklos

ataskaitos, mokyklos strateginis planas, metodinių

grupių planai ir protokolai, metiniai 2018 ir 2019 m.

veiklos planai, kvalifikacijos tobulinimo lentelės).

• Pokalbis su pavaduotojomis ugdymui. Pamokų

stebėsenos protokolai.

• Mokytojų apklausos rezultatai.



2020 m. birželį vykdyta mokytojų apklausa:

Išsiųsti kvietimai dalyvauti apklausoje - 56 mokytojams;

Gautos 23 užpildytos apklausos anketos.

Mokytojams buvo pateikti 4 klausimai:

1. Kas yra mokytojo profesinis meistriškumas?

2. Koks yra esminis mokytojo profesionalumo/meistriškumo

požymis?

3. Išvardinkite 2-3 Jums priimtiniausius mokymosi būdus ir

2-3 priimtiniausias mokymosi priemones

4. Ar jaučiate poreikį tobulėti? Kokioje srityje?



Mokytojų atsakymai 



1. Kas yra mokytojo profesinis meistriškumas?

1. Mokytojo gebėjimas sudominti mokinius savo dėstomu dalyku, nuosekliai ir aiškiai 

išdėstant pamokos temą.

2. Klasės valdymas, mokytojo gebėjimas planuoti ir vykdyti savo veiklą.

3. Dėstomo dalyko puikus išmanymas ir gebėjimas žinias perduoti ugdytiniams, 

atsižvelgiant į mokinių mokymosi lygį.

4. Gebėjimas matyti kiekvieną mokinį ir vertinti jį bei jo daromą pažangą.

5. Gebėjimas pastebėti ir ugdyti mokinio individualumą, kūrybiškumą, padėti jam 

tobulėti.

6. Efektyvių mokymo metodų pasirinkimas. Mokymo metodų įvairovė ir jų tinkamas 

taikymas, sukuriant pozityvią mokymo aplinką

7. Gebėjimas bet kurioje dalykinėje situacijoje rasti išeitį, įžvelgti pozityvius išeities 

taškus.

8. Gebėjimas prisitaikyti prie mokymosi aplinkos, jei ji staigiai pakinta.

9. Mokėjimas dirbti komandoje.

10.Savarankiškos, aktyvios mokinių veiklos, raiškos ir bendradarbiavimo skatinimas.

11.Nuolatinis tobulėjimas ir mokymasis; naujos žinios, idėjos, gebėjimai ir jų taikymas 

ugdymo procese; atvirumas viskam, kas nauja.



2. Koks yra esminis mokytojo profesionalumo/meistriškumo 

požymis?

1.  Dirbti šiuolaikiškai, įdomiai, veiksmingai – 4

2.  Nuolatinis mokymasis, žinių taikymas praktikoje - 4

3.  Domėtis naujovėmis ir jas pritaikyti, tobulėti, siekti išmokti     

kažko naujo ir taikyti savo darbe – 3

4.  Tobulinti savo kompetencijas - 1



3. Išvardinkite 2-3 Jums priimtiniausius mokymosi 

būdus ir 2 – 3 mokymosi formas

Grupinis darbas 10

Darbas komandose, porose 1

Kinestetinis mokymas 1

Pamokos netradicinėje aplinkoje, išvykos 7

Individualus mokymas 10

Savarankiškas 5

Paskaitos 5

Nuotolinis mokymas 10

Savišvieta 4

Kursai 4

Konferencijos 2

Seminarai 5

Atviros pamokos 3

Integruotos pamokos 1

Praktiniai užsiėmimai 1

Apskritieji stalai 1

Mokymasis bendradarbiaujant 1

Eksperimentai ir patyriminė veikla 1

Kūrybinės dirbtuvės 1

Viktorinos, konkursai, olimpiados 2



4. Ar jaučiate poreikį tobulėti asmeniškai? Kurioje srityje?

• „Taip“ – 23.

• Sritys, kuriose mokytojai norėtų tobulėti:

1. IT panaudojimas 13

2 Dalykinėje srityje 9

3 Bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais 5

4 Psichologija 5

5 Bendravimas su mokiniais/jaunimu 5

6 Darbas su SUP mokiniais 4

7 Darbas grupėse 2



Kolegų pamokų stebėjimas

Metai Atviros pamokos Kolega-kolegai pamokos

2018 7 36,4 %

2019 9 90 %



Mokyklos dalyvavimas projektuose

Eil.

Nr.
Projekto tipas 2018 m. 2019 m.

1. Tarptautiniai projektai 4 3

2. Nacionaliniai projektai 1 1

3. Mokykliniai projektai 12 13



Mokyklos metodinėse grupėse nagrinėtos/aptartos temos bei 

vykdytos veiklos

Eil.

Nr.
Metai Sklaida

Diferencijavi

mas

IT informacinių 

inovatyvių mokymo 

priemonių taikymas

1. 2018 16+13 (atviros pamokos) 12 1

2. 2019 11+27 (atviros pamokos) 3 3



Mokytojų dalyvavimas kursuose, seminaruose



2018 m. 2019  m. 2020 m. ( I pusmetis)

Kursų kiekis Valandų kiekis Kursų kiekis Valandų kiekis
Kursų 

kiekis

Valandų 

kiekis

Po 1  val. 12 12

Po 2  val. 2 4 18 36 43 86

Po 3 val. 1 3 3 9

Po 4  val. 1 4 2 8 4 16

Po 5  val.

Po 6  val. 99 594 84 504 6 42

Po 8  val. 6 48

Po 9  val. 1 9

Po 12 val. 5 60 1 12

Po 14  val. 1 14

Po 16  val. 1 16 1 16

Po 18  val. 2 36

Po 20  val. 3 60

Po 24  val. 19 456

Po 35  val. 1 35

Po 40  val. 3 120 3 120 4 160

Po 48 val. 2 96

Po 360 val 1 360

Po 380 val.

Po 420 16 6720

Po 480 val. 1 480

Iš viso 124 843 173 9720 71 485

Vienam žmogui tenka 124:54=2,3 843:54=15,6 val. 173:56=3 9720:56=173,6 71:18=3,9 485:18=26,9

Kursus, organizuotus mokykloje, 

„Tekstų tvarkymo programos ir 

skaičiuoklės panaudojimas mokytojo ir 

klasės vadovo darbe“

24 žmonės po 6 

val.

=144 val. 

843-144=699

699:54=13

Office 365

20 žmonių

=8320

9720-8320= 1400

1400:56=25 val.

Visai nelankė kursų - 3 žmonės



Dalykai 2018 m 2019 m.

Mokytojų, 

dalyvavusių 

kursuose, skaičius

Viso valandų 

Valandos 

vienam 

žmogui

Mokytojų, 

dalyvavusių 

kursuose, 

skaičius

Viso valandų 
Valandos 

vienam žmogui

Pradinis ugdymas 12 173 14,4 13
5508

508

423,7

39

Anglų kalba 7 146 20,9 7
663

183

94,7

26,1

Dailė 1 18 18 1 12 12

Technologijos 4 31 7,8 4
884

104

221

26

Rusų kalba 2 12 6 2 42 21

Lietuvių kalba 4 19,8 19,7 4
513

93

128,3

23,3

Geografija 1 6 6 3 64 21,3

Istorija 2 18 9 3 64 21,3

Vokiečių kalba 2 13 6,5 1
444

24

444

24

Chemija 1 12 12 1 6 6

Matematika 4 12,8 12,75 4 82 20,5

Fizika  1 45 45 2
494

72

247

37

Muzika 1 6 6 2 18 9

Kūno kultūra 2 24 12 3 32 10,6

Dorinis ugdymas 3 24 8 3
404

24

134,7

8

Informatika 2 47 23,5 2
470

50

235

25

Biologija 1 58 58 1
448

28

448

28



2018 m 2019 m. 2020 m.

Metodika 62 50 % 73 42  % 9 12,5 %

IT
36 (24) 

12

29 %

9,7 %

29 (20) 

9

16,8 % 

5,2 %
31 43  %

Dalykiniai 6 4,8 % 20 11,5 % 13 18%

Bendrųjų 

kompetencijų
20 16 % 51 29,5 % 19 26,4 %

Iš viso kursų
124 173 72 

(18 mokytojų)



IŠVADOS:

1. Mokyklos mokytojai dalyvauja kursuose/seminaruose, tačiau labai skiriasi vieno

mokytojo išklausytų valandų skaičius per metus: 6 val.- 58 val.

2. Mokyklos administracija bent 1-2 kartus per metus organizuoja seminarus visiems

mokytojams.

3. Remiantis mokyklos metodinių grupių planais, mokytojai nepakankamai dalinasi

kursų/seminarų, kuriuose dalyvavo, medžiaga (1,5-2 pranešimai per metus vienoje

metodinėje grupėje).

4. Auga atvirų/kolega-kolegai vedamų pamokų skaičius. 2019 m. mokytojai pravedė 29%

daugiau atvirų ir 40% daugiau kolega-kolegai pamokų nei 2018 m.

5. 2019 m. 1,5 karto (20 -51) išaugo kursų/seminarų apie bendrąsias kompetencijas ir 3,5

karto (6-21) dalykinių kursų/seminarų skaičius, lyginant su 2018 m.

6. 2019 m. mokytojai beveik dvigubai aktyviau dalyvavo kursuose/seminaruose (2018 m. 1

mokytojui per metus susidaro 13 val., 2019 m. – 25 val.)

7. Aktyviau kursuose/seminaruose dalyvauja biologijos, fizikos, informatikos, anglų k.,

lietuvių k., pradinio ugdymo mokytojai.

8. Metodinių grupių planuose nepakankamai aiškumo ir konkretumo: kokia sklaida, kuo

dalijamės, kokia patirtimi/naujovėmis, iš kur patirtis/naujovės.

9. 2020 m. visi (100%) mokytojai po dalyvavimo ilgalaikiuose mokymuose veda nuotolines

pamokas “Zoom”/ “Google Classroom” platformose.



SIŪLYMAI:

1. Metodinių grupių planuose konkrečiau ir detaliau įvardinti

pranešimų/veiklų/užsiėmimų temas.

2. Stiprinti mokykloje kolegialiąją patirtį:

2.1. daugiau dalintis kursų/seminarų medžiaga; kartą per pusmetį vieną

pedagogų tarybos posėdį skirti pasidalijimui kursų/seminarų medžiaga,

sėkmingai naudojama ugdymo procese.

2.2. dalintis sėkmingomis darbinių pamokų veiklomis.

3. Stiprinti mokyklos kompiuterinę-techninę bazę.



Rodiklio 4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas iliustracija

Visi mokyklos mokytojai kiekvienų mokslo metų pabaigoje įsivertina savo

veiklą ir jos rezultatus, o mokyklos administracija kasmet įvertina mokytojo

atitiktį turimai kvalifikacinei kategorijai. Visi mokytojai metinės veiklos

ataskaitoje numato tobulinimosi sritis ir, bendraudami su kolegomis,

dalyvaudami mokyklos metodinių būrelių veikloje, keldami kvalifikaciją, to

siekia. Mokykloje susitarta dėl kvalifikacijos kėlimo būdų ir formų,

apmokėjimo už seminarus, kursus, kelionės išlaidas tvarkos. Administracija

mokytojams sudaro sąlygas mokytis įvairiomis formomis: seminaruose,

kursuose, išvykose, nuotoliniuose kursuose. Mokytojai kelia savo dalykinę

kvalifikaciją ir tobulina kompetencijas su mokiniais dalyvaudami rajoniniuose,

respublikiniuose bei tarptautiniuose konkursuose bei projektuose. Vadovaujantis

mokyklos strateginio plano tikslais bei metodinės tarybos veiklos uždaviniais,

vykdomi vidiniai mokymai, kuriuos veda mokyklos mokytojai, atvykstantys

lektoriai. Beveik visi mokytojai pamokose pritaiko kursuose bei seminaruose

įgytas žinias bei kompetencijas.



Siūlome rodiklį 4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas 

vertinti 3 lygiu 



Ačiū už dėmesį!   


