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RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO 

PLANAS  

2018 M. 

 

       Eil. 

       Nr. 

Kvalifikacijos 

tobulinimo būdai 

Kvalifikacijos tobulinimo sritys Numatoma data 

1.       1. Seminarai, mokymai 

mokytojų 

kvalifikacijos kėlimo 

institucijose 

Mokymas(sis) eksperimentuojant. 

Sudėtingų situacijų valdymas. 

Mokinių motyvacijos skatinimas. 

Saugios mokyklos kūrimas 

Pagal kvalifikacijos 

kėlimo institucijų 

planus ir mokytojų 

sudarytus kvalifikacijos 

planus 

2.      2. Seminarai, mokymai 

organizuojami 

mokykloje 

 

1. IT panaudojimas ugdymo procese. 

2. Šiuolaikinės pamokos aspektai: veiklų 

diferencijavimas ir individualizavimas. 

3. Asmenybės ugdymo kompetencijos 

gilinimas. 

Pagal gimnazijos 

parengtą kvalifikacijos 

planą 2018 m. 

3.      3. Nuotoliniai mokymai Interaktyvių pamokų kūrimas.  

Z kartos mokymosi motyvavimas 

Darbas su gabiais vaikais. 

Klasės vadovo darbas. 

Klasės valdymas ir darbo organizavimas 

jungtinėje klasėje 

Savitvarda pedagogo darbe. 

VŠĮ ,,Švietimo tinklas” 

grafikas 

4.      4. Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais 

(susitikimai, 

metodinės dienos su 

kitomis mokyklomis) 

Bendradarbiavimas su Tverų 

bendruomene, Tverų seniūnija, bažnyčia. 

Pradinio ugdymo grupės dalyvavimas 

Lauryno Ivinskio organizuojamoje 

konferencijoje. 

Pagal Rietavo 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus veiklos 

planą 2018 m. 

5.      5. Seminarų, mokymų, 

konferencijų 

organizavimas kitose 

institucijose 

Eduka klasės panaudojimo galimybės. 

Pasidalijimas patirtimi su Kelmės rajono 

Kražių Žygimanto Liauksmino 

gimnazijos pradinio ugdymo mokytojais 

Užsiėmimas Tverų Dienos centro 

vaikams. 

,,Laukiame pavasario švenčių”.  

2018 m. 

I pusmetis. 

 

 

2018 m. kovo mėn. 

6.      6. Dalyvavimas rajonų 

mokytojų 

metodiniuose 

pasitarimuose 

Savivaldybės metodinių dalykinių 

užsiėmimų lankymas ir gerosios patirties 

sklaida. 

Pagal Rietavo 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus veiklos 

planą 

7.      7. Veikla mokyklos 

metodinėje taryboje: 

dalijimasis gerąja 

patirtimi, pranešimai, 

mokymai, atviros 

pamokos 

Atvirų pamokų vedimas.(mažiausiai po 

vieną pamoką per metus) 

Lankytų seminarų medžiagos sklaida 

metodinėse grupėse ir ataskaitos 

pateikimas(pagal mokytojo pasirinktą 

formą). 

Pamoka ,,Kolega - kolegai” 

Pagal metodinių grupių 

planus 



 

 

 

__________________________ 

 

SUDERINTA 

Rietavo sav. Tverų gimnazijos  

Metodinės tarybos posėdžio 

2017-12-20 protokolas Nr. MB-37 

 

 

 

 

 

 

 
 

8.       8. Savišvieta Kultūrinių renginių lankymas 

Mokytojo TV - pasirenkant poreikius 

atitinkančias temas 

Priemonės pagal mokytojų sudarytus 

kvalifikacinius planus 

 


