
Kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybės ir poreikių tyrimas    

 

2017 metais Prienų švietimo centras atliko tyrimą, kurio tikslas išanalizuoti kvalifikacijos tobulinimo 

renginių kokybę ir poreikį Prienų rajono švietimo įstaigose. Naudoti metodai – apklausos anketa. 

Buvo paruošta 19 anketų dalyviams, dalyvavo 15 Prienų švietimo įstaigų vadovų.   

Išvados: 

1. Atlikto tyrimo metu išsiaiškinta, kad švietimo centre organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo 

renginių metu įgytas žinias bei įgūdžius savo darbe respondentai pritaiko 100%. 

 

2. Priimtiniausios kvalifikacijos tobulinimosi formos yra Edukacinės išvykos – 93 %, 

Seminarai- 93 %, Stažuotės kitose Lietuvos bei užsienio šalių švietimo įstaigose 86%. 

(Diskusijos apskritieji stalai-66%, Kursai- 60%, Konferencijos 60%, Metodiniai užsiėmimai- 

46%, Atviros pamokos- 33%, Savarankiškas mokymasis 20%) (Buvo galima rinktis kelis 

atsakymus). 
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3. Išanalizavus duomenis išsiaiškinta su kokiomis problemomis savo darbe susiduria pedagogai 

ir kokios pagalbos tikisi iš Švietimo centro. Taip pat, kokias kompetencijas norėtų tobulinti 

ugdymo įstaigos bendruomenė. Paaiškėjo, kad labiausiai aktualus anglų kalbos 

mokymasis ir tobulinimas, taip pat yra didelis poreikis kompiuterinio raštingumo 

įgūdžiams lavinti.  

Taip pat buvo įvardintos kitos problemos ir kompetencijos, kuriose švietimo įstaigoms 

reikalinga pagalba: Tobulinti klasės valdymo, psichologinio dabartinės kartos vaikų 

pažinimo ir bendravimo, darbo su autistais vaikais kompetencijas; Bendruomenės narių 

telkimo kompetencija; Mokytojų ir mokinių asmeninės ūgties formos; Paramos ir pagalbos 

mokiniams paskatinant ir įtraukiant į mokymosi, savęs pažinimo, socializacijos, asmenybinės 

brandos, kūrybinės raiškos, pilietiškumo, technologinio ir profesinio pasirengimo veiklas; 

Didaktikos: mokinių / ugdytinių skirtybių ir galimybių pažinimo (specialiųjų gebėjimų ir 

poreikių atpažinimo), pagalbos teikimo mokantis ir mokinių motyvavimo; Mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimas pagal naują metodiką (Geros mokyklos konscepsija); Individualios 

mokinio pažangos stebėjimas ir fiksavimas; Kokybiškos pamokos organizavimas, mokymo 

mokytis kompetencijos ugdymas, mokymosi veiklos diferencijavimas, pagalba mokantis 

pamokoje. 

 

4. Išanalizavus gautus atsakymus išgrynintos pagrindinės sritys, kuriose pedagogai norėtų 

tobulinti kvalifikacija. 53 % visų apklaustųjų norėtų tobulinti kvalifikaciją darbo su tėvais, 

IKT taikymo, užsienio kalbų srityse. 47 % respondentų norėtų tobulinti kvalifikaciją Vadybos, 

lyderystės, bendruomenės narių telkimo metodikos srityse. 33% norėtų tobulinti kvalifikaciją 

dalyko dėstymo metodikos, žalingų įpročių, nusikalstamumo, patyčių srityse. (Buvo galima 

rinktis kelias sritis. ) 

 Sritys, kuriose pedagogai norėtų tobulinti kvalifikaciją  

1. Darbo su tėvais 53% 

2. IKT taikymo 53% 

3. Užsienio kalbų 53% 

4. Vadybos, lyderystės 47% 

5. Bendruomenės narių telkimo metodikos 47% 

6. Dalyko dėstymo metodikos 33% 

7. Žalingų įpročių, nusikalstamumo, patyčių 33% 

 

 

 



 
 

 

5. Tyrimo metu išsiaiškinta, kad artimiausiu metu dauguma  pedagogų pageidauja kvalifikacijos 

tobulinimosi renginio, kurio tema:  Mokinio asmeninės pažangos fiksavimo būdai ir 

formos. 

Taip pat buvo paminėtos kitos aktualios temos: Darbuotojų darbo apmokėjimo tema; Krizių 

valdymo mokykloje tema; Darbas su vaikais autistais ir kitų sutrikimų turinčiais vaikais; 

Mokytis skaityti, analizuoti NEC, PUPP, tarptautinių testų rezultatus ir pagal tai tobulinti 

ugdomąjį procesą; mokytojų ir mokinių  tarpusavio santykių keitimas- vardan mokinių 

mokymosi motyvacijos didėjimo; Mokytojų darbas su savimi, savirefleksijos įgūdžiai, 

pozityvus požiūris į mokinį, mokymą; Viešųjų pirkimų organizavimas; Vidaus audito (įstaigos 

įsivertinimo) organizavimas; Seminaro apie mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

organizavimą pagal naują metodiką; Įvairių mokymosi strategijų naudojimas pamokoje; 

Kolegialaus grįžtamojo ryšio taikymas mokykloje; Seminaras „Veido bruožų psichologija“; 

„Geri santykiai su savimi ir aplinkiniais: konfliktinės situacijos ir jų sprendimo būdai bei 

streso valdymo galimybės“; Mokinio ir mokytojų dialogas, tėvų įtraukimas į mokyklos 

gyvenimą. Labiausiai tinkantis laikas pedagogams antroje dienos pusėje. 

 

Apklausos metu buvo renkamos rekomendacijos dėl kolegų, kurie galėtų pasidalinti savo gerąja 

darbine patirtimi su kitais švietimo įstaigos vadovais.   
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