KUPIŠKIO MENO MOKYKLOS
2021 M. MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS
Prioritetai:
Profesinio kapitalo stiprinimas (žmogiškasis, socialinis ir sprendimų priėmimo)
Informacinių komunikacinių technologijų įgūdžių tobulinimas
Dalykinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimas
Bendras kvalifikacijos tobulinimas siejamas su mokyklos strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimu.
Eil.
Nr.
1.

2.

Įgyvend Lektorius
inimo
laikas
,,Skaitmeninių
kompetencijų
tobulinimas“ Kovas – Pagal
projektą
mokytojams,
administracijai,
darbuotojams, gegužė
„Mokyklų
koordinuojantiems IKT veiklą.
darbuotojų,
IKT
veiklos
organizavimas
pedagoginiu,
koordinuojančių
vadybiniu ir technologiniu aspektais.
informacinių
ir
komunikacinių
technologijų veiklą,
kompetencijos
tobulinimas“
(projekto
kodas
09.2.1-ESFA-V-72602-0001)
,,Sėkmingo
mokymo(-si)
galimybės Kovas- Šalies muzikos/meno
muzikos/meno mokyklose“ (40 ak. val. nuotolinio Gegužė mokyklų mokytojai,
mokymosi programa)
Spalisdėstytojai
gruodis
Kvalifikacijos tobulinimo programos tema

Numatomos
kvalifikacijos
programos rezultatas

tobulinimo

Mokyklos darbuotojai, koordinuojantys IKT
veiklą, mokytojai, administracija įgys
reikalingų žinių ir praktinių įgūdžių. Pagerės
šių darbuotojų, kaip ugdymo proceso dalyvių,
teikiamų paslaugų kokybė ir efektyvumas.
Mokymus baigę IKT koordinatoriai gebės
teikti pagalbą mokyklos bendruomenei,
konsultuoti, kaip efektyviai organizuoti ir
stiprinti skaitmeninių technologijų diegimo
procesus ir siekti inovatyvių sprendimų.
Sustiprės
pedagogų
profesinės
kompetencijos perimant kitų muzikos/meno
mokyklų pedagoginę patirtį. bei. Bus
pagilintos mokytojų
žinios
atpažįstant
mokinių
skirtybes,
poreikius ir galimybes bei siekiant padėti
mokiniams patirti sėkmę mokykloje.
Plėtojama kritinio mąstymo ir problemų
sprendimo kompetencija.

Apskrito stalo nuotolinės diskusijos:
,,Mokyklos strateginio planas: vizija, misija,
vertybės“
,,Mokytojo vaidmuo ugdymo procese“
,,Šiuolaikinė kokybiška pamoka“
,,Aktyvus/įtraukus ugdymas (aktyvaus mokymosi
metodai)“
Inovacija ,,Pamoka kitaip“, projektai, renginiai,
pamokos

Visus
metus

Administracija
Mokytojai

Tobulinti
pedagoginių
darbuotojų
kompetencijas, siekti ugdymo kokybės.
Profesinis bendradarbiavimas ir gerosios
darbo patirties sklaida.

Visus
metus

Mokytojai, mokiniai,
Menininkai

5.

Konferencijos, seminarai, meistriškumo pamokos

Visus
metus

Pagal poreikį

6.

Individualus kompetencijų tobulinimas dalykinėje
srityje, savišvieta.

Visus
metus

Pagal poreikį

Geros patirties sklaida, mokymasis vieni iš
kitų,
grįžtamojo
ryšio
stiprinimas,
bendruomenės įtraukimas.
Kompetencijų lavinimas, kompetencijomis
grįsto ugdymo įtvirtinimas.
Profesinio kapitalo stiprinimas.
Patobulintos
dalykinės
kompetencijos,
pagilintos pedagoginės, psichologinės žinios.
Tobulinti
dalykines
ir
bendrąsias
kompetencijas, siekiant ugdymo kokybės ir
mokinių pasiekimų pažangos.
Plėtojamos ir gilinamos specialiosios
kompetencijos.

3.

4.
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