
Visagino Svietimo pagalbos tarnybos
neformalioj o suaugusiqjq Svietimo
paslaugq teikimo tvarkos apraSo
2 priedas

TVIRTINU
Visagino Svietimo pagalbos tarnybos
direktore

Dale Gasiniauskiene
2o-m.- d.

PEDAGOGV, MOKYKLU VADOVU, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTU
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA

el (autorius)

Vardas, pavarde {staiga, pareigos, kvalifikacine kategorija,
konsultanto statusas, mokslinis laipsnis

Tel.
El.p.

2. Programos vykdymo forma (paZymeti X):
I Seminaras

I Kursai

! Konferencija

E rita

Vardas, pavarde Darboviete, pareigos, kvalifikacine
kategorija, konsultanto statusas,

anotacija (aktualumas, rei

6. Programos tikslas



8. Programos turinys

9. Tiketina(-os) kompetencija(-os), kuri4(-ias) igis program4 baiggs asmuo
(Pasirinkus

Tema Trukme (ak. val.) Mokymosi medZiagos
pavadinimas

Mokymosi
medZiagos
apimtis

Teorija Praktika SavarankiSkas

darbas

asirinkus iS viso sqraio, oaZymekite tik vienq)
KOMPETENCIJOS tr. .

Zrnios, igtidZiai, gebejimai, vertybines nuostatos ir
_savybes, s4lygojandios sekmingq Zmogaus veikl4
kulttiroie(-se).

kitos asmenines
konkredioje(-se)

I. BENDRAKULTURINE t l. saugotr r pletoti daugialypg, tautiniq maZumq patirtimi
praturtint4 Lietuvos kulttr4;
1.2. Dalyvauti kuriant pilieting visuomeng: suvokti Svietimo

demokratizavimo, decentralizavimo procesus, paaiskinti salies
konstitucines demokratijos teorij4 ir praktik4, skatinti ir palaikyti
teisiniq normq laikym4si;
1.3. Gerbti ugdytiniq socialini, kulturini, kalbini ir etnini tapatum4;
1.4. vadovautis Siuolaikine svietimo paskirties samprata: kurti

informacing ir Ziniq visuomeng;
1.5. Integruoti pasaulio istorijos, geografijos, kulturos Zinias vertinant

Europos S4jungos Saliq kultflry ivairoves poveiki Lietuvai;
1.6. Dalyvauti visuomenes ir svietimo kaitos procesuose naudojant

socialiniq, gamtos mokslq, naujq technologijq pasiekimus ir atliepti
modernejandios visuomenes iSstkius;
1.7. vertinti namq aplinkos vaidmeni ir seimos vertybiq skirtumus

bendraujant su mokiniais ir jq tevais (globejais, rtpintojais);
ogi5komis vertybemis.

2. MOKYTOJO
PROFESINES

2. 1. Informaciniq technologijq naudojimo.
2.2. U gdymo/si aplinkq kfirimo.
2.3. Dalyko turinio planavimo ir tobulinimo.
2.4. Mokymo/si proceso valdymo.
2.5. Mokiniq pasiekimq ir paZangos vertinimo.
2.6. Mokiniq motyvacijos ir paramos jiems.
2.7. Mokinio paZinimo ir jo paZangos pripaZinimo.
2.8. Profesinio tobulej imo.

3. BENDROSIOS 3. Zinios, igfldZiai, gebejimai, vertybines@
asmenines savybes, reikalingos mokytojo veiklai ir galimos perkelti iS
vienos ruSies veiklos ikit4.
3.1 Komunikacine ir informacijos valdymo.
3.2. Bendravimo ir bendradarbiavimo.
3.3. Tiriamosios veiklos.



3.4. Reflektavimo ir mokymosi mokytis.
3.5. Organizacijos tobulinimo bei pokydiq valdymo.

4. SPECIFINES
(SPECTALTOSTOS)

lraiykite, jeigu
kompetencijos

bus tobulinamos speciJin€s (specialiosios)

10. Technines

I l. Dalyviai:

Programos dalyviq tikslines grupes (PaZymeti X)

Dalykq mokyojai (nurodyti dalyk4)

Pradinio ugdymo mokytojai

Institucijq, vykdandiq prieSmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo
programas, vadovai, pedagoginiai darbuotoj ai

Mokyklq vadovai, jq pavaduotojai ugdymui, ugdym4 organizuojandiq
skyriq vedejai

Mokyklq bendruomenes komandos

Kiti (nurodvti)

12' Programai rengti naudotos literatlros ir kitq informaciniq Saltiniq s4rasas:

14.

Programos parengimo data

Renginio vykdymo data

Renginio pradlia

Renginio vykdymo vieta

Teikejas

(Para5as) (Vardas ir pavarde)

Pildoma po vertinimo:
Metodininko / Neformaliojo suaugusiqjq Svietimo programq koordinacines tarybos i5vada del

Neformaliojo suaugusiqiq Svietimo programq koordinacines tarybos posedZio protokolo Nr. ir data


