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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.Vilniaus agroekologijos mokymo centro (toliau VAMC arba centro) pedagogų kvalifikacijos tobulinimo planas parengtas 

vadovaujantis 2007 metų kovo 29 dienos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ĮSAK – 556 (Žin., 2007, 39-1462), „Dėl valstybinių ir 

savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, 

mokytojų, pagalbos mokytojui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2019 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-1367 redakcija), LR Vyriausybės nutarimais, mokyklos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 

nuostatais ir 2019 m. gruodžio 27 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-68 patvirtintu vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių 

vedėjų, mokytojų, pagalbos mokytojui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatais. Mokyklos kvalifikacijos tobulinimo tvarka dera su 

mokyklos 2022 metų veiklos tikslais ir uždaviniais.  

2. Kiekvienas pedagogas laisvai apsisprendžia, kada, kaip, kokiu būdu,  priemonėmis ir pan. planuoti, įgyvendinti PKT.  

3. Kiekvienas pedagogas turi teisę ir galimybę tobulinti profesinę kvalifikaciją pasirinkdamas jam priimtinus būdus, formas, laiką, 

paslaugų teikėją ir pan.  

4. Pedagogas bei mokykla planuoja, derina ir drauge įgyvendina individualius bei organizacinius profesinio tobulinimosi 

prioritetus.  

5. Pedagoginiai darbuotojai kvalifikaciją plėtoti gali įgydami kito (-ų) mokomojo (-ųjų) dalyko, ugdymo srities specializacijos ir 

(ar) vadovavimo ir lyderystės kompetencijų aukštojoje mokykloje.  

6. Pedagoginiai darbuotojai profesines kompetencijas gali tobulinti pagal neformaliojo švietimo kvalifikacijos tobulinimo 

programas ir savišvietos būdu. 



6.1. kvalifikacijos tobulinimo programoje (toliau – Programa). Programos trukmė ne mažesnė kaip 40 valandų, ji gali būti sudaryta 

iš vieno ar kelių modulių, įgyvendinama įvairiomis formomis (seminarai, kursai, stažuotės ir pan.);  

6.2. pedagoginiai darbuotojai tobulinti profesines kompetencijas savišvietos būdu gali dalyvaudami ugdomosios ir vadybinės 

veiklos stebėjimuose ir aptarimuose, praktinės veiklos refleksijose ir kitose neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklose.  

7. Kvalifikacijos tobulinimo formos: kursai, seminarai, konferencijos, savitarpio mokymai, edukacinės išvykos ir kt.:  

7.1. Kursai – Švietimo ir mokslo ministro nustatytas privalomas kvalifikacijos tobulinimo renginys;  

7.2. Seminaras – dėstytojo, lektoriaus vadovaujama interaktyvi dalykų sąveika pagal kvalifikacijos tobulinimo programą;  

7.3. Paskaita – išsamus, nuoseklus žodinės temos dėstymas ne trumpesnis nei 1 ak.val.;  

7.4. Paroda – pažangios edukacinės/pedagoginės/meninės patirties viešas rodymas ir/ar stebėjimas, analizavimas, aptarimas;  

7.5. Konferencija – teorinis diskusinis susirinkimas, pasitarimas. Trunkantis ne mažiau kaip 6 akademines valandas, vykdomas 

pagal programą;  

7.6. Stažuotė – veikla, vykdoma pagal kvalifikacijos tobulinimo programą, kuria siekiama įgyti ar plėtoti praktinės veiklos 

kompetencijas, įgyti praktinės patirties;  

7.7. Edukacinė išvyka – išvyka, kurios metu vykdoma kvalifikacijos tobulinimo programa ir įgyjamos, plėtojamos kompetencijos.  

7.8. Atvira pamoka/veikla – suplanuotas ir specialiai parengtas pamokos/veiklos vedimas/organizavimas ir/ar stebėjimas, 

analizavimas, vertinimas;  

7.9. Konsultacija – specialistų pasitarimas kuriuo nors klausimu;  

7.10. Metodinė diena – dalykinis profesinis mokytojų bendradarbiavimas, dalijimasis gerąja patirtimi pagal planą;  

7.11. Praktikumas – trumpalaikė iki 4 val. interaktyvi atitinkamos srities specialisto ir dalyvių sąveika, konkretiems praktiniams 

klausimams išsiaiškinti/spręsti;  

7.12. Supervizija – profesinių santykių konsultavimas. 

 

8.Situacijos analizė 

VAMC licėjuje, PM skyriuje ir VAMC filiale  „Dieveniškių Simono Karczmaro amatų kiemas“ dirba 58 pedagoginiai darbuotojai 

 

 

 

Kvalifikacija 

Proc. nuo bendro 

profesijos mokytojų 

skaičiaus 

 

Proc. nuo bendro bendrojo 

ugdymo mokytojų skaičiaus 

2021 m. 2020 m. 2021 m. 2020 m. 

Vyr. mokytojų 41,66 40 78,26 57,14 

Mokyt. metodininkų  12,5 13,33 13,04 21,43 

Ekspertų - - - - 



 

9.2021 m. įgyvendintos prioritetinės kvalifikacijos tobulinimo kryptys: skaitmeninio raštingumo, VGK organizavimo, specialiosios 

pedagogikos ir specialiosios psichologijos, dėstomo dalyko, vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių , ugdymo(si) ypatumai, . agresijos 

prevencija ir valdymas profesinio ugdymo įstaigoje, 6 mokytojai baigė pedagoginius psichologinius mokymus, 4 mokytojai įsigijo vyresniojo 

mokytojo kvalifikacinę kategoriją (1 – priešmokyklinio ugdymo, 2 – bendrojo ugdymo, 1 profesinio mokymo), kiekvienam  pedagoginiam 

darbuotojui per 2021 metus tenka vidutiniškai 92,5 kvalifikacijos  tobulinimo valandų..  

 

II SKYRIUS 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI 

 

10. Tikslas – siekti nuolatinio  pedagoginių darbuotojų kompetencijų augimo, jų tobulinimo, įgyti kito mokomojo dalyko ar 

pedagoginės specializacijos ir (ar) vadovavimo ir lyderystės kompetencijų, siekiant švietimo kokybės.  

11. Uždaviniai:  

11. 1. analizuoti ir tirti pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius;  

11. 2. sudaryti sąlygas dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginiuose, kurti kokybės kultūrą;  

11. 3. tobulinti mokytojų dalykines kompetencijas mokantis, dalijantis gerąja patirtimi;  

11. 4. racionaliai naudoti kvalifikacijai tobulinti skirtas lėšas.  

12. Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai: 

12. 1.kompetencijų tobulinimas šiuolaikinio ugdymo turinio įgyvendinimo srityje: 

12. 1.1. IT priemonių naudojimo gebėjimų tobulinimas; 

12 1.2. įtraukties į ugdymo procesą stiprinimas; 

12. 1.3. į mokymąsi orientuotos vertinimo kultūros auginimas. 

13. Atsižvelgus į strateginius mokyklos veiklos tikslus ir uždavinius, mokytojų veiklos įsivertinimo anketas, mokinių pažangumo 

analizes, atliktus tyrimus,  veiklos įsivertinimą, centre vykdomas modulines pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas,  plėtojant 

pameistrystės mokymo formą, optimizuojant mokyklos infrastruktūrą ją pritaikant kintančiam ugdymo procesui,  atnaujinant socialinio 

darbuotojo padėjėjo, renginių ir poilsio paslaugų  organizatoriaus, natūralios kosmetikos gamintojo programų įgyvendinimui atnaujinamos 

praktinio mokymo dirbtuvės, įsigyta reikalinga naujoviška žemės ūkio technika, įrengtas įvažiavimas asmenims su negalia, gautas finansavimas 

sporto bazei (stadionui, treniruoklių salei) atnaujinti numatoma ir toliau diegti pažangias informacines technologijas, atsižvelgti į mokytojų ir 

profesijos mokytojų pateiktus pageidavimus, siekiant  profesinį rengimą priartinti prie darbo pasaulio realijų, veikiančias virtualias erdves 

mokykloje, COVID-19 pandemijos ar kitų ekstremalių atvejų metu ugdymo procesą organizuojant nuotoliniu būdu, Smurto ir patyčių 

prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2021 m. kovo 1 d.  įsakymu Nr. V1-18, planuojama 2022 m. BU 

dalykų ir profesijos mokytojams tobulinti:  



Uždaviniai Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo laikas Sėkmės kriterijai 

1.Analizuoti ir tirti  

pedagoginių darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimo 

poreikius. 

Tirti Centro bendruomenės narių 

kvalifikacijos tobulinimo 

 Poreikius. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, PM 

skyriaus 

vedėja, licėjaus 

vedėja, filialo 

vadovė 

Iki  kovo 1 d. Sistemingai tiriamas ir pagal galimybes 

tenkinamas pedagoginių darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimo poreikis. 

 Išrinktos prioritetinės kryptys. 

Mokytojų anketų 

 apibendrinimas, išvados. 

. Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, PM 

skyriaus 

vedėja, licėjaus 

vedėja, filialo 

vadovė 

Iki kovo 3 d. Numatytos kvalifikacijos tobulinimo 

plano kryptys. Planas  

2.Sudaryti sąlygas  

dalyvauti kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose, kurti 

kokybės kultūrą.  

 

Seminarų,  mokymų 

kvalifikacijos tobulinimo 

 renginių pedagoginiams 

 darbuotojams organizavimas : 

 pakviesti lektoriai 

(kontaktiniu ar nuotoliniu būdu) ; 

 pedagoginių  

kompetencijų tobulinimas 

 savišvietos būdu 

 bendrųjų ir dalykinių 

 kompetencijų tobulinimas; 

 individualus  

kvalifikacijos tobulinimo 

 renginių pasirinkimas; 

 dalyvavimas  

respublikiniuose, ŠMSM, 

 KPMPC, NMŠ, rajono ir kituose 

organizuojamuose mokymuose 

Administracija, 

kiekvienas 

mokytojas. 

Per mokslo metus Kiekvienas pedagoginis darbuotojas turės 

galimybę dalyvauti kvalifikacijos 

 tobulinimo renginiuose, gerins metodinio 

darbo kompetencijas tobulins 

 kompetencijas, reikalingas mokiniams 

nuolat kintančioje visuomenėje.  

Pedagoginiai darbuotojai dalyvaus pačių 

pasirinktuose kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose, susipažins su naujausia 

metodine, dalykine, pedagogine  

informacija. 

Mokės ir gebės metodiškai vertinti ir 

analizuoti profesinės veiklos rezultatus, 

siekiant atpažinti ir spręsti kilusias 

problemas, gerinant ugdymo proceso 

kokybę.  

 

 



bei kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose. 

3. Įtraukties į ugdymo 

procesą stiprinimas. 

Seminarai, mokymai, savišvieta, 

susirinkimai, atvejų analizė, 

veikla metodinėse grupėse ir kt.  

Administracija, 

kiekvienas 

mokytojas 

Per mokslo 

 metus. 

Įgytos įtraukties į ugdymo procesą 

kompetencijos, jomis vadovaujamasi 

sudarant individualius ugdymo planus, 

tobulinama vertinimo ir įsivertinimo 

metodika. Plėtojama toleranciją ir 

 bendradarbiavimą skatinanti aplinka, 

 kurioje mokinys turi galimybę rodyti  

iniciatyvą, veikti savarankiškai ir atrasti 

bendraminčių. Įtraukiančių mokymo 

metodų naudojant IT taikymas pamokose 

ir neformaliajame švietime. 

Sukurta pokyčiams palanki ugdymo/si 

 aplinka, kurioje mokinys jaučiasi saugus 

 ir pasitikintis savimi bei kitais. 

4.Tobulinti mokytojų 

dalykines kompetencijas 

mokantis, dalijantis gerąja 

patirtimi;  

 

Seminarai, savišvieta, 

 konferencijos, edukacinės 

 išvykos, tarpusavio mokymai; 

 IT taikymas, el. 

 vadovėlio kūrimas, Moodle 

aplinkos tobulinimas; 

 anglų kalbos; 

 korupcijos prevencijos; 

 finansinio raštingumo.  

Administracija, 

mokytojai 

Per mokslo 

 metus. 

Mokės ir gebės kartu su mokiniais / 

ugdytiniais apsibrėžiant ugdymo (si) 

tikslus ir uždavinius, numatant ir valdant 

reikalingus išteklius, atrinkti ir taikyti 

metodus, tinkamus ugdymo tikslams 

pasiekti, parengti ir perteikti į mokinį 

orientuotą susijusią ugdomosios veiklos 

medžiagą. 

5.Racionaliai naudoti 

kvalifikacijai tobulinti 

skirtas lėšas. 

Kvalifikacijai tobulinti lėšų 

numatymas. 

Direktorius 2022 m. 

 I ketvirtis. 

 

Numatytos lėšos kvalifikacijai tobulinti. 

Sudaryta galimybė kiekvienam 

 pedagoginiam darbuotojui dalyvauti 

 kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 

Tvarkoma kvalifikaciją 

 tobulinusių pedagoginių 

 darbuotojų apskaita. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui. 

Per mokslo metus Žinomi statistiniai duomenys apie 

kvalifikaciją tobulinusius pedagoginius 

darbuotojus. 

                                                                                    

 



III SKYRIUS 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO ĮGYVENDINIMAS 
 

14. Plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus  pavaduotoja ugdymui Vanda Jarmalkovič atsakinga už mokyklos pedagogų kvalifikacijos tobulinimą.  

15. Veiklos įvykdymo analizę bei įsivertinimą atliks profesinio mokymo dalykų metodinė grupė iki 2022 m.  birželio25 d.  

16. Metinę pedagogų kvalifikacijos tobulinimo apskaitą parengs direktoriaus  pavaduotoja ugdymui Vanda Jarmalkovič iki 2021 m. gruodžio 23 d.  

 

_______________________  

SUDERINTA  

2022  m.  kovo 21 d.  

Metodinės tarybos posėdyje Nr. 7 

 

SUDERINTA  

2022  m.  kovo 22 d.  

Mokytojų susirinkime Nr. 6 

 

 

 

 

 


