
PATVIRTINTA 

Mažeikių švietimo centro direktoriaus 

2018 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V1-16 

 

  

MAŽEIKIŲ ŠVIETIMO CENTRO MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ 

UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ, 

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ  

RENGIMO, APROBAVIMO BEI VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Mažeikių švietimo centro mokyklų vadovų, jų pavaduotoja ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo 

programų rengimo, aprobavimo bei vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja 

Mažeikių švietimo centro (toliau – Centro) mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų (toliau – Mokytojų) 

kvalifikacijos tobulinimo programų (toliau – Programų) rengimą, vertinimą, reikalavimus 

programoms, finansavimą, vykdymą. 

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, 

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatyme, Valstybinių ir savivaldybių 

mokyklų  vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų 

kvalifikacijos tobulinimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-556, Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, 

ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos 

tobulinimo programų akreditavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2007 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. ISAK-2275, ir kituose teisės aktuose 

vartojamas sąvokas. 

3. Programų įgyvendinimo tikslas – parengti inovatyvias, valstybinę švietimo politiką ir jos 

įgyvendinimo strategiją atliepiančias Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programas bei jų pagalba 

vykdyti Mokytojų kvalifikacijos tobulinimą bei suaugusių neformalųjį švietimą. 

4. Programų vertinimas vykdomas laikantis objektyvumo, skaidrumo, viešumo principais. 

 

II SKYRIUS 

 

PROGRAMŲ RENGIMAS BEI VERTINIMAS 

 

 

5. Pasiūlymus Programoms rengti ir vykdyti gali teikti Centro darbuotojai, aukštosios 

mokyklos, kvalifikacijos tobulinimo institucijos, pavieniai autoriai ar autorių grupės, švietimo 

įstaigos, ūkio subjektai, darbdavių ir darbuotojų asocijuotos struktūros. 

6. Kvalifikacijos tobulinimo programas rengia: 

6.1. Centro darbuotojai; 

6.2. programos rengimo paslaugos teikėjai. 

7. Kai Programos trukmė ne mažesnė nei 18 akademinių valandų Programa rengiama pagal 

pridedamą formą (priedas Nr.1). 

8. Renginiui, kurio trukmė mažesnė nei 18 akademinių valandų (paskaita, seminara diskusija 

ir pan.).  

8.1. Programa rengiama pagal pridedamą formą (priedas Nr. 2). 

8.2. Konferencijos formą (priedas Nr.3). 
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9. Programa gali būti parengta vienam konkrečiam renginiui arba reguliariam ar pagal 

užsakovų pageidavimus vykdymui. 

10. Centro metodininkai konsultuoja programų rengėjus. Konsultacijos vykdomos telefonu, 

elektroniniu paštu arba Centre organizuojant individualias ir grupines konsultacijas. Esant reikalui 

gali būti pasitelkiami išoriniai konsultantai.  

11. Programų rengimą ir vertinimą koordinuoja metodininkai. 

12. Programa gali būti teikiama spausdintu pavidalu arba elektronine versija, jei tai 

nenustato paslaugų pirkimą reglamentuojančios pirkimo sąlygos. 

13. Parengtos (18 val. ir ilgesnės) Programos vertinamos Centro direktoriaus įsakymu 2007 

m. gruodžio 7 d. Nr.V07-29 komisijos patvirtinta tvarka.  

14. Trumposios programos aprobuojamos Centro metodininkų. 

15. Metodininkai, esant reikalui, gali pasitelkti išorinius Programos vertintojus. Vertintojais 

gali būti Švietimo ir mokslo ministerijos ar jai pavaldžių įstaigų specialistai, mokytojai 

metodininkai ir mokytojai ekspertai, mokslininkai, švietimo konsultantai pagal konsultuojamos 

veiklos sritį. 

16. Iškilus neaiškumams dėl Programos vertinimo Centras turi teisę iš Programos rengėjo 

gauti su Programos vykdymu susijusią papildomą informaciją. 

17. Siekiant viešinti patvirtinta Programa (esant poreikiui – trumpoji programa) 

įregistruojama į Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrą, Kvalifikacijos tobulinimo 

programų ir renginių registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2007 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2524, nustatyta tvarka. 

18. Neaprobuojamos institucinio bei nacionalinio lygmens kvalifikacijos tobulinimo 

programos, kursų programos bei programos, vykdomos ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurios 

pagal Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, skyrių vedėjų, 

mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatus turi būti akredituotos. 

19. Programos saugomos teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, nustatyta 

tvarka. 

 

III SKYRIUS 

 

REIKALAVIMAI PROGRAMOMS 

 

 

20. Programos turi: 

20.1. atitikti teisės aktais reglamentuotus Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus; 

20.2. plėtoti turimas ar padėti įgyti naujas kompetencijas, nustatytas Reikalavimų 

mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774, Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių 

švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194. 

 

IV SKYRIUS 

 

PROGRAMŲ VYKDYMAS 

 

 

21. Programų vykdymo renginiai numatomi Centro renginių mėnesio planuose, juose 

įvardijant vykdomą programą ar (ir) jos atskirą renginį, vietą, laiką, tikslinę grupę ir atsakingus 

asmenis. Centro renginių mėnesinius planus tvirtina Centro direktorius, suderinęs su Mažeikių 

rajono savivaldybės admininstracijos švietimo skyriaus vedėju. 

22. Už renginį atsakingas Centro darbuotojas kartu su Programos Teikėju ar lektoriais 

aptaria Programos įgyvendinimo vietą, laiką, datą, kitus organizacinius klausimus, numato 

reikiamus finansinius ir materialiuosius išteklius. 
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23. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas iki numatomo kvalifikacijos tobulinimo renginio, už 

renginį atsakingas Centro metodininkas pateikia duomenis apie renginį internetinėje registravimosi 

sistemoje Semi+, pasirūpina, kad analogiški duomenys būtų paskelbti Centro interneto svetainėje ir 

kitose viešinimo vietose. 

24. Už renginį atsakingas Centro darbuotojas vykdo išankstinę dalyvių registraciją (jei 

tokia numatyta). Nesurinkus reikiamo dalyvių skaičiaus renginys nevykdomas. 

25. Už renginį atsakingas Centro darbuotojas prieš renginio pradžią parengia Programos ar 

atskiro jos renginio dalyvių registracijos žurnalą ir detalią renginio darbotvarkę. Dalyvių 

registracijos žurnale nurodomas Programos ir (ar) atskiro jos renginio pavadinimas, programai 

suteiktas numeris, vieta, data. Detalioje renginio darbotvarkėje nurodomos temos, konkrečios 

patalpos, trukmė, lektoriai. 

26. Už renginį atsakingas Centro darbuotojas prieš renginio pradžią paskelbia viešai detalią 

renginio darbotvarkę ir pateikia dalyviams Programos ar atskiro jos renginio dalyvių registracijos 

žurnalą, kuriame kiekvienas dalyvis pasirašo, tuo patvirtindamas savo dalyvavimą renginyje. 

27. Programos baigimo faktui patvirtinti išduodami Centro direktoriaus kvalifikacijos 

tobulinimo pažymėjimai. Pažymėjimai išduodami, jei dalyvis išklausė daugiau kaip pusę Programos 

ir atliko visas Programoje numatytas užduotis. 

28. Dalyvavimo renginyje ar lektoriaus skaityto pranešimo ar Programos vykdymo faktui 

patvirtinti išduodami Centro pažymos. 

29. Lektorius užtikrina kokybišką Programos turinio pateikimą klausytojams, o Centras – 

kokybišką renginio organizavimą. 

30. Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pirkti lektorių paslaugas pagal paslaugų ar 

autorines sutartis arba pirkti Programos vykdymo ar atskiro jos renginio organizavimo ir vykdymo 

paslaugas. 

31. Pasibaigus renginiui už renginį atsakingas Centro darbuotojas tiria renginio

dalyvių, renginio užsakovo nuomonę apie renginį ir jo organizavimą. Tyrimo rezultatai 

fiksuojami tiek, kiek reikia procesui, turiniui ir rezultatams analizuoti ir vertinti. 

 

V SKYRIUS 

 

PROGRAMŲ FINANSAVIMAS 

 

 

32. Programų vykdymas ar atskiri jos vykdymo renginiai gali būti finansuojami: 

32.1. valstybės biudžeto ar savivaldybių biudžetų arba kitų valstybės ar savivaldybių fondų 

lėšomis; 

32.2. Europos Sąjungos struktūrinių paramos fondų lėšomis; 

32.3. dalyvių lėšomis; 

32.4. užsakovo lėšomis. 

33. Programos vykdymui reikiamos išlaidos numatomos Mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo programos vykdymo ar atskiro jos renginio sąmatoje (priedas Nr.4). 

34. Dalyvių skaičius (dalyvių minimalus kiekis) nustatomas pagal Programos ypatumus, 

turimus ir numatomus finansinius ir materialiuosius išteklius bei kitus organizavimo ypatumus. 

35. Europos Sąjungos struktūrinių paramos fondų lėšų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

programai ar atskiram jos renginiui vykdyti skyrimas, jų  naudojimas, apskaita ir atsiskaitymas 

vykdomas pagal atitinkamų projektų finansavimą ir vykdymą reglamentuojančius teisės aktus. 

36. Užsiregistruodamas į renginį, renginio dalyvis nurodo kas apmokės dalyvavimo 

renginyje išlaidas. Už renginį atsakingas Centro darbuotojas pažymi registracijos žurnale. 
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37. Renginio užsakovo lėšomis finansuojamo mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

programos ar atskiro jos renginio vykdymo atveju su užsakovu sudaroma Užsakomojo mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo programos vykdymo ar atskiro jos renginio sąmata (priedas Nr. 4). 

38. Mokėjimo dokumentus už dalyvavimą renginyje išrašo Centro paskirtas darbuotojas. 

 

VI SKYRIUS 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

39. Dėl administracinių teisės pažeidimų asmenys atsako Lietuvos Respublikos 

administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka. 

_____________________________ 
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Mažeikių švietimo centro mokyklų vadovų, jų 

pavaduotoja ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, 

pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos 

tobulinimo programų rengimo, aprobavimo bei 

vykdymo tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA 

1. Teikėjas 

1.1. Teikėjo rekvizitai (kodas, adresas, 
pašto indeksas, telefonas, faksas, el.paštas, 
atsiskaitomoji sąskaita) 

 

1.2. Teikėjo vardas ir pavardė  

 

2. Programos pavadinimas, lygis   

 

 

3. Programos rengėjas(-ai) 

 

 

4. Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas) 

 

 

5. Programos tikslas 

 

 

6. Programos uždaviniai 

 

 

7. Programos turinys (įgyvendinimo nuoseklumas: temos, užsiėmimų pobūdis 
(teorija/praktika/savarankiškas darbas) ir trukmė) 
 

 



6 
 

8. Tikėtina(-os) kompetencija(-os), kurią(-ias) įgis Programą baigęs asmuo, mokymo(-si) 
metodai, įgytos (-ų) kompetencijos (-ų) įvertinimo būdai 
 

Programoje numatoma suteikti 

žinių ir supratimo, gebėjimų bei 

formuoti nuostatas 

Kompetencija (-os) Mokymo modelis 

(mokymo(-osi) metodai 

ir būdai) 

Įgytos (-ų) 

kompetencijos (-ų) 

įvertinimo būdai  

Žinių ir supratimo įgijimas (teorinė 

dalis) 

   

Gebėjimų įgijimas (praktinė dalis)    

Nuostatų įgijimas (vertybinių, 

etinių-profesinių nuostatų teikimas 

ir įgijimas) 

   

 

9. Programai vykdyti naudojama mokomoji medžiaga ir techninės priemonės: 

9.1. Mokomoji medžiaga 
 
Eil. 

Nr. 

Temos Mokomosios medžiagos pavadinimas 

 

Mokomosios 

medžiagos apimtis 

 
 

  

 
 

  

 
9.2.  Techninės priemonės 

 

 

10. Programai rengti naudotos literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašas 

 

 

11. Lektorių darbo patirtis ir kompetencijos (pridedamos lektorių darbo patirtį ir 
kompetenciją patvirtinančių dokumentų kopijos) 

 (pažymėti X) 
Teikėjo atstovas(-ai)  

Mokytojai   

Mokslo ir studijų institucijų dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai  

Užsienio valstybių dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai ir 
mokytojai 

 

Viešojo administravimo institucijų vadovai, jų pavaduotojai, 
padalinių vadovai ir specialistai 

 

Jungtinė lektorių grupė  

Kiti (nurodyti)  

 

12. Kvalifikaciniai reikalavimai lektoriams (jeigu nustatyti) 
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13. Dalyviai: 

13.1. Pasirengimas Programai (praktinės veiklos patirtis ir kompetencija(-os), kurią(-ias) turi 

turėti Programos dalyvis) 

Kompetencija(-os)  

Praktinės veiklos patirtis  

 

13.2.  Programos dalyvių tikslinės grupės 

 

(Pažymėti X) 

Dalykų mokytojai (nurodyti dalyką)    ................................  

Pradinio ugdymo mokytojai  

Institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, 

vadovai, pedagoginiai darbuotojai 

 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių 

skyrių vedėjai 

 

Mokyklų bendruomenės komandos  

Kiti (nurodyti)   ................................................................  

 

Teikėjas 

_______________      _________________                      ______________________ 

    (Pareigos)                 (Parašas)                                      (Vardas ir pavardė) 

 

  A.V. 

 

Pildoma po akreditacijos: 

 

Akredituotos Programos registracijos Nr. ir data  

                          

Programos akreditacijos terminas (nurodyti datą iki 

kada) 
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Mažeikių švietimo centro mokyklų vadovų, jų 

pavaduotoja ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, 

pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos 

tobulinimo programų rengimo, aprobavimo bei 

vykdymo tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA 

1. Teikėjas (autorius) 

Įrašyti: 

Vardas, pavardė 

 

Įrašyti: 

kv. kategoriją, konsultanto 

statusą, mokslinį laipsnį 

Tel.: 

El.p. 

Darbovietė 

   

 

2. Programos pavadinimas 

 

3. Programos lektorius (-ai) 

 

Įrašyti: 

Vardas, pavardė 

 

Įrašyti: 

kv. kategoriją, konsultanto 

statusą, mokslinį laipsnį 

Tel.: 

El.p. 

Darbovietė 

   

4. Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas) 

 

5. Programos tikslas 

 

6. Programos uždaviniai 

 

7. Programos turinys (įgyvendinimo nuoseklumas: temos, užsiėmimų pobūdis 
(teorija/praktika/savarankiškas darbas) ir trukmė) 

Eil. 
Nr. 

Temos 
Auditorinių 

valandų 
skaičius 

Savarankiško 
darbo 

valandų 
skaičius 

Iš viso 
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8. Tikėtina(-os) kompetencija(-os), kurią(-ias) įgis Programą baigęs asmuo 

 (Pasirinkus iš viso sąrašo,  palikti tik vieną pagrindinę, nereikalingas ištrinti ) 

 

BENDRUOSIUS 

(PERKELIAMUOSIUS) 

GEBĖJIMUS 

KOMPETENCIJAS 

 

BENDRAKULTŪRINES 

 

MOKYTOJO PROFESINES 

1.1. Mokymosi kaip mokytis. 
1.2. Sisteminio ir kritinio 
mąstymo. 
1.3. Savęs motyvavimo. 
1.4. Kūrybiškumo ir 
problemų sprendimo. 
1.5. Komunikacinius ir 
informacijos valdymo 
(kompiuterinio raštingumo 
ir darbo su duomenų 
bazėmis). 
1.6. Reflektavimo bei 
pokyčių valdymo. 
1.7. Prezentacijos ir karjeros 
planavimo. 
1.8. Darbo organizacijoje ir 
lyderystės, 
bendradarbiavimo (su 
asmeniu ir komandoje). 
1.9, Mokymosi partnerystės 
tinkle  

 

2.1. Saugoti ir plėtoti 
daugialypę, tautinių mažumų 
patirtimi praturtintą Lietuvos 
kultūrą. 
2.2. Dalyvauti kuriant pilietinę 
visuomenę, suvokti švietimo 
demokratizavimo, 
decentralizavimo procesus, 
skatinti ir palaikyti teisinių 
normų laikymąsi. 
2.3. Gerbti ugdytinių socialinį, 
kultūrinį, kalbinį, etninį 
tapatumą. 
2.4. Kurti informacinę ir žinių 
visuomenę. 
2.5. Integruoti pasaulio istoriją, 
geografijos, kultūros žinias 
vertinant Europos sąjungos 
šalių kultūrą įvairovės poveikį 
Lietuvai. 
2.6. Dalyvauti visuomenės ir 
švietimo kaitos procesuose. 
2.7. Vertinti namų aplinkos 
vaidmenį ir šeimos vertybių 
skirtumus, bendraujant su 
mokiniais ir jų tėvais. 
2.8. Mokyti mokinius 
vadovautis 
bendražmogiškosiomis 
vertybėmis. 

3.1. Informacinių 
technologijų naudojimo. 
3.2. Ugdymo/si aplinkų 
kūrimo. 
3.3. Dalyko turinio 
planavimo ir tobulinimo. 
3.4. Mokymo/si proceso 
valdymo. 
3.5. Mokinių pasiekimų ir 
pažangos vertinimo. 
3.6. Mokinių motyvacijos 
ir paramos jiems. 
3.7. Mokinio pažinimo ir 
jo pažangos pripažinimo. 
3.8. Profesinio 
tobulėjimo. 

9.Techninės priemonės 

Programos autorius turėtų išvardinti programos organizavimui reikiamas technines 

priemones: kompiuteris, interaktyvi lenta, multimedija, grafoprojektorius, magnetinė lenta, audio-

video aparatūra ar kt., kurios bus naudojamos programos vykdymo metu. 

 

10. Dalyviai: 

 Programos dalyvių tikslinės grupės (Pažymėti X) 

Dalykų mokytojai (nurodyti dalyką)    ................................  
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Pradinio ugdymo mokytojai  

Institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo 
programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai 

 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą 
organizuojančių skyrių vedėjai 

 

Mokyklų bendruomenės komandos  

Kiti (nurodyti)   ................................................................  

 

 

Teikėjas                                    __________                                 _________________________ 

                                        (Parašas)                                                 (Vardas ir pavardė) 

 

 
 
Programos parengimo data  
Renginio vykdymo data   
Renginio pradžia   
Renginio vykdymo vieta  
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Mažeikių švietimo centro mokyklų vadovų, jų 

pavaduotoja ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, 

pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos 

tobulinimo programų rengimo, aprobavimo bei 

vykdymo tvarkos aprašo 

3 priedas 

 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA (KONFERENCIJAI) 

1. Teikėjas (autorius) 

Įrašyti: 

Vardas, pavardė 

 

Įrašyti: 

kv. kategoriją, konsultanto 

statusą, mokslinį laipsnį 

Tel.: 

El.p. 

Darbovietė 

   

 

2. Konferencijos pavadinimas 

 

 

3. Konferencijos lygis (pažymėti)  

 Rajoninė                                             Respublikinė                                                Tarptautinė  

 

4. Konferencijos anotacija (aktualumas, reikalingumas, tikslas, trukmė) 

 

 

5. Konferencijos pranešėjai, temos bei trukmė 

Nr.  Pranešėjo vardas, pavardė, 
darbovietė ir pareigos 

Tema Trukmė 

(val.) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     
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6. Tikėtina(-os) kompetencija(-os), kurią(-ias) įgis konferencijoje dalyvavęs asmuo 

 (Pasirinkus iš viso sąrašo,  palikti tik vieną pagrindinę, nereikalingas ištrinti ) 

 

BENDRUOSIUS 

(PERKELIAMUOSIUS) 

GEBĖJIMUS 

KOMPETENCIJAS 

 

BENDRAKULTŪRINES 

 

MOKYTOJO PROFESINES 

1.1. Mokymosi kaip mokytis. 
1.2. Sisteminio ir kritinio 
mąstymo. 
1.3. Savęs motyvavimo. 
1.4. Kūrybiškumo ir 
problemų sprendimo. 
1.5. Komunikacinius ir 
informacijos valdymo 
(kompiuterinio raštingumo 
ir darbo su duomenų 
bazėmis). 
1.6. Reflektavimo bei 
pokyčių valdymo. 
1.7. Prezentacijos ir karjeros 
planavimo. 
1.8. Darbo organizacijoje ir 
lyderystės, 
bendradarbiavimo (su 
asmeniu ir komandoje). 
1.9, Mokymosi partnerystės 
tinkle  

 

2.1. Saugoti ir plėtoti 
daugialypę, tautinių mažumų 
patirtimi praturtintą Lietuvos 
kultūrą. 
2.2. Dalyvauti kuriant pilietinę 
visuomenę, suvokti švietimo 
demokratizavimo, 
decentralizavimo procesus, 
skatinti ir palaikyti teisinių 
normų laikymąsi. 
2.3. Gerbti ugdytinių socialinį, 
kultūrinį, kalbinį, etninį 
tapatumą. 
2.4. Kurti informacinę ir žinių 
visuomenę. 
2.5. Integruoti pasaulio istoriją, 
geografijos, kultūros žinias 
vertinant Europos sąjungos 
šalių kultūrą įvairovės poveikį 
Lietuvai. 
2.6. Dalyvauti visuomenės ir 
švietimo kaitos procesuose. 
2.7. Vertinti namų aplinkos 
vaidmenį ir šeimos vertybių 
skirtumus, bendraujant su 
mokiniais ir jų tėvais. 
2.8. Mokyti mokinius 
vadovautis 
bendražmogiškosiomis 
vertybėmis. 

3.1. Informacinių 
technologijų naudojimo. 
3.2. Ugdymo/si aplinkų 
kūrimo. 
3.3. Dalyko turinio 
planavimo ir tobulinimo. 
3.4. Mokymo/si proceso 
valdymo. 
3.5. Mokinių pasiekimų ir 
pažangos vertinimo. 
3.6. Mokinių motyvacijos 
ir paramos jiems. 
3.7. Mokinio pažinimo ir 
jo pažangos pripažinimo. 
3.8. Profesinio 
tobulėjimo. 

7.Techninės priemonės 

Konferencijos autorius turėtų išvardinti programos organizavimui reikiamas technines 

priemones: kompiuteris, interaktyvi lenta, multimedija, grafoprojektorius, magnetinė lenta, audio-

video aparatūra ar kt., kurios bus naudojamos programos vykdymo metu. 

8. Dalyviai: 

 Programos dalyvių tikslinės grupės (Pažymėti X) 

Dalykų mokytojai (nurodyti dalyką)    ................................  

Pradinio ugdymo mokytojai  

Institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo 
programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai 

 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą  
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organizuojančių skyrių vedėjai 

Mokyklų bendruomenės komandos  

Kiti (nurodyti)   ................................................................  

 

 

Teikėjas                                    __________                                 _________________________ 

                                        (Parašas)                                                 (Vardas ir pavardė) 

 

 
 
Programos parengimo data  
Renginio vykdymo data   
Renginio pradžia   
Renginio vykdymo vieta  
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Mažeikių švietimo centro mokyklų vadovų, jų 

pavaduotoja ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, 

pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos 

tobulinimo programų rengimo, aprobavimo bei 

vykdymo tvarkos aprašo 

4 priedas 

Mažeikių švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo programos (renginio) sąmata 

Sąmatos sudarymo data 
  

Įstaigos pavadinimas (kolektyvas) 
 

Renginio pavadinimas 
 

Renginio lektorius 
 

Renginio vieta 
 

Renginio data 
 

Dalyvių skaičius 
 

    

Paslaugos pavadinimas Kiekis Kaina Suma, Eur 

Lektoriaus paslaugos (Lm)       

Programos vertinimo mokestis (Vm)       

Programos aprūpinimo mokestis (Am)        

Pažymėjimo kaina (P)       

Padalamoji madžiaga, litretūra ir pan. (Km)       

Transporto paslaugos (Km)       

Apgyvendinimo paslaugos (Km)       

Maitinimo paslaugos (Km)       

        

Bendra renginio kaina, Eur       

Kaina vienam dalyviui, Eur       

 
   Sąmatą sudarė 
    


