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Pedagogų kompetencijų tobulinimo ir plėtros centro veiklos tikslas –
sudaryti sąlygas pedagogų profesiniam augimui, 
suteikti galimybes mokytojui tapti profesionalu.
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Pedagogų kompetencijų tobulinimo ir plėtros centro
veiklos kryptys

Kompetencijų tobulinimo renginių
kokybės stebėsena ir poreikio

tyrimai, siekiant nustatyti tikslingą
edukacinių renginių pasiūlą

Bendradarbiavimas su švietimo ir
ugdymo įstaigomis, pedagogų
asociacijomis, Lietuvos tėvų

forumu organizuojant edukacinius
renginius, plėtojant pažangią patirtį

ir inovacijas

Bendradarbiavimas su VU 
padaliniais rengiant ir

įgyvendinant kompetencijų
tobulinimo, papildomų
kompetencijų įgijimo

programas

Bendrų projektų su užsienio
mokslininkais inicijavimas ir

įgyvendinimas sudarant
galimybes Lietuvos

pedagogams įgyti pažangią
tarptautinę patirtį

Kompetencijų tobulinimo
seminarų metodinės
medžiagos sklaida

internetinėje svetainėje

Dalyvavimas rengiant
pradedančiųjų pedagogų

stažuotės modelį



Kas nuveikta 2018 metais?

Kompetencijų tobulinimo seminaruose dalyvavo 239 pedagogai

34  Istorijos mokytojai
42 Matematikos ir informatikos mokytojai
28 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai
135 Pradinių klasių mokytojai

Papildomų kompetencijų įgijimo
studijose dalyvauja 60 modulio

klausytojų

20  Pradinio ugdymo pedagogika

40  Ikimokyklinio ugdymo pedagogika

Tarptautinėse mokslinėse praktinėse
konferencijose dalyvavo 314 

mokytojų

VU akademiniai padaliniai siūlo 78 kompetencijų tobulinimo temas:

29 Lietuvių ir užsienio kalbų mokytojams
11 Matematikos ir informatikos mokytojams
15 Gamtos mokslų mokytojams
9 Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams
8 Socialinių ir humanitarinių mokslų pedagogams
6 Bendrųjų kompetencijų tobulinimui



Doc. R. Makarskaitės Petkevičienės seminaras pradinių klasių mokytojams

Kauno m. Žalioji mokykla



Lietuvos mokytojų
forumas

• ES ir pasaulio švietimo srities
ekspertai;

• Europos Komisijos, Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos (OECD) ekspertai, 
dirbantys švietimo, skaitmeninių
įgūdžių stiprinimo srityje;

• Lietuvos, Belgijos, Danijos, 
Olandijos, Suomijos, Singapūro ir kitų
šalių švietimo ekspertai, mokytojai, 
mokyklų vadovai, lektoriai;

• Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos, VU atstovai.



Ką
planuojame
2019 
metams?

 Kompetencijų tobulinimo renginių kokybės 
stebėsena, poreikio tyrimai;

 Edukacinių renginių (kūrybinės dirbtuvės, vasaros
mokyklos, meistriškumo pamokos, praktinės
konferencijos ir pan.) įvairovės pasiūla
pedagogams;

 Mokomųjų dalykų modulio studijų, skirtų
papildomoms kompetencijoms įgyti plėtra;

 Internetinės svetainės, skirtos pedagogų
kompetencijų tobulinimui, kūrimas; metodinės
medžiagos sklaida, nuotolinių kursų pasiūlos
didinimas.

 Renginių viešinimas ir sklaida:    
https://www.vu.lt/kviecia/renginiai-
mokytojams#pedagogu-kompetenciju-tobulinimo-
seminarai

https://www.vu.lt/kviecia/renginiai-mokytojams#pedagogu-kompetenciju-tobulinimo-seminarai


Bendradarbiavimas
su Šiaulių
universiteto
Tęstinių ir
nuotolinių studijų
institutu

Pedagoginės specializacijos modulis

 Specialioji pedagogika

(surdopedagogikos ir tiflopedagogikos specializacijos, 90 kr.)

Kompetencijų tobulinimo programos:

 Logopedija (40 val.)

 Specialioji pedagogika (mokytojams, dirbantiems su sveikatos
problemų arba judesio ir padėties sutrikimų arba elgesio ir
emocijų sutrikimų turinčiais mokiniais, 40 val.);

 Specialioji pedagogika (mokytojams, dirbantiems su intelekto
sutrikimą turinčiais mokiniais, 40 val.);

 Surdopedagogika (mokytojams, dirbantiems specialiosiose
klasėse (grupėse), skirtose kurtiems ir neprigirdintiems
mokiniams, 40 val.);

 Tiflopedagogika (mokytojams, dirbantiems specialiosiose
klasėse (grupėse), skirtose akliems ir silpnaregiams mokiniams, 
40 val.).



Tarptautinė vasaros mokykla
matematikos ir informatikos mokytojams (2019 - 06.23 – 07.04)

Modulis parengtas vykdant projektą „Tarpkultūrinis ugdymas mokant 
matematikos ir gamtos mokslų“ (IncluSMe). 

Vasaros mokykloje dirbs dėstytojų komanda iš 5 užsienio šalių.

Partneriai: Nikosijos universitetas, Kipras; Hradec Kralovės universitetas, 
Čekija; Chaeno universitetas, Ispanija; Nacionalinis Atėnų Kapodistrijo 
universitetas, Graikija; Maltos universitetas, Malta; Utrechto universitetas, 
Nyderlandai; Norvegijos gamtos mokslų ir technologijos universitetas, 
Norvegija; Jonšiopingo universitetas, Švedija; Nitros Konstantino Filosofo 
universitetas, Slovakija.



Pilotinis modelis: Inovacijoms draugiška
kvalifikacijos tobulinimo ekosistema
mokyklų pedagogams



Kodėl reikalinga
inovacijoms draugiška
kvalifikacijos tobulinimo
ekosistema? 

Persisotinimas vyraujančiu tradiciniu
formatu: vieno lektoriaus dominavimas -
aktyvus lektorius, bet pasyvūs
(klausantys) dalyviai

Poreikis išbandyti metodus “čia ir dabar” 
(science on hands) 

Darbo grupėse patirties įgijimas ir
mokymasis ją transformuoti mokinių
grupėse (mokytojas mokinio akimis)

Metodinės patirties dalinimasis kolegų
(ne)formaliame tinkle

Mokslininkai mokytojams apie tyrimų
aktualijas (key note pranešimai)



Inovacijoms draugiško
kvalifikacijos tobulinimo renginio
(learning event) koncepcija
STEM mokytojams vasaros dirbtuvės: chemijos, 
biologijos, fizikos tyrimai mokyklai

Interaktyvios ir įtraukiančios mokymosi veiklos; 

Heterogeniška auditorija (chemijos, biologijos, fizikos
mokytojai)

Modernios mokslinių tyrimų ir edukacinės infrastruktūros
panaudojimas;  

Vizitai į mokslo centrus ir kitas VU edukacines erdves (GMC; 
FTMC; Botanikos sodas ir pan.)

32 val - 5 darbo dienos

1 diena: Įvadas

2 - 3 dienos: dirbtuvės mokslo centruose

Refleksija ir follow up



1 diena: visi dalyviai kartu

Įžanga
tinklaveikai:kvalifikacijos
tobulinimo ekosistemos 
pristatymas

Mokslo naujienos: VU 
išskirtinių profesorių 
pranešimai 

Turas po mokslo centro
edukacinę erdvę:  GMC; FTMC

2-3 dienos: dalyvių mokymasis
atskirose arba mišriose grupėse: 
chemikai, fizikai, biologai

Interaktyvaus ir įtraukiančio
mokymosi veiklos:

 Mokytojas mokinio vaidmenyje

 Science on stage: mokytojų
metodinių inovacijų konkursas

 15 dėstytojų/inovacijų
skleidėjų gerosios patirties
dalinimasis

3 dienos II dalis: visi
dalyviai kartu

Dalyvių
refleksijos/pristatymai
pagal grupes

Grįžtamasis ryšys ir
follow up: dalyvių
vertinimas ir
rekomendacijos



Motyvacija

dalyviams: 

atrinktas

mokytojas

atstovauja

Lietuvos STEM 

mokytojų tinklą

europiniame

festivalyje

Science on 

Stage



Kvalifikacijos
tobulinimo
ekosistemos
pridėtinė vertė

Mokytojo tyrėjo ugdymo ir
Universiteto mokslinio-
edukacinio kapitalo sinergija:  

(Ne)formali tinklaveika mokytojų ir
mokslininkų bendruomenėje

Dalykinės tyriminės/praktinės
kompetencijos tobulinimas
laboratorijose

Naujausios mokslo žinios “iš pirmų
lūpų” prieššakinius tyrimus
atliekančių VU mokslininkų

Delegavimas į europinį festivalį
(Science on stage nacionalinės
veiklos rezultatas)



Dėkoju už dėmesį

VU Pedagogų kompetencijų tobulinimo ir plėtros centras
Tel. nr. (8 5) 2687099
El. paštas: edukologija@fsf.vu.lt

tel:852687099

