Siauliq r. Svietimo pagalbos tarnybos
kvalifikacij os tobulinimo renginiq organizavimo tvarkos apraSo
Priedas Nr, 1

KVALIF'IKACIJOS TOBULINIMO PROG
Nr.
amos

avadinim

2. Teikd

Teikejo vardas ir pavarde, kvalifikacija, el.
pa5tas, tel, Nr.

Sigita UZkuraitiene
meskuiciudarzelis@gmail. com,

8

61 5 5 64 17

3. Programos tipas

n Seminaras tr kursai
n mokymai
n konferencija tr apskrito stalo diskusija
x edukacine iSvvka
n Paroda

r

gerosios darbo patirties seminaras
n metodine diena

n kita

4. Programos anotaciia (aktualumas, reikalingumas)
Me5kuidiq lopSelio-darZelio strateginiame ir metiniame veiklos planuose numatyta kurti
saugi4, dinamiSk4 ir auk5t4 ugdymosi kokybg uZtilainandi4 edukacing aplink4 ikimokyklinio
ir prieSmokyklinio ugdymo vaikams, pritaikyti j4 vaikq poreikiams ir gebejimams. Ypad
aktualus vaikq poreikius tenkinandiq edukaciniq erdviq lauke kurimas, prieSmokyklinio
ugdymo grupes vaikq ugdymas netradicinese aplinkose. Norima lauko erdves tobulinti
bendradarbiaujant su tevais, remejais, stengiamasi jas atnaujinti pritaikant ugdymo kokybei,
vaikq patirtiniam ugdymui, Edukacine i5vyka igalins susipaZinti su kitq respublikos ugdymo
istaigq patirtimi (Tel5iq lopSelis-darZelis ,,Saulute"), skatins bendradarbiavim4 ir dalijim4si

ir

gerqa darbo patirtimi lauko edukaciniq erdviq klrime, mokytojai
darbuotojai
bendradarbiaudami tobulins kvalifikacij4. Prapletg kompetencijas ir igrjg naujq Ziniq inicijuos
aplinkos atnaujinim4 ir pritaikym4 ugdytiniq poreikiams, tolimesniq i5vykq prieSmokyklinio
ugdymo grupes vaikams organizavim4. Prie5mokyklinio amZiaus vaikai jau gali susipaZinti
ne tik su artimiausia aplinka, bet ir su Lietuvos regionais, Apsilankymas JaponiSkame sode ir
ekskursija po TelSiq.miest4 tobulintq bendrakulturines mokytojq ir darbuotojq kompetencijas,
skatintu nauiu ideiu oritai
kokvbi5kam usdvmui
ramos tikslas
Pletoti mokytojq dalykineS ir bendrakulturines kompetencijas, siekiant pritaikyti edukacines
anlinkas nrie5mokvklinio ir ikimokvklinio amZiaus vaiku ooreikiams ir sebeiimams

6. Programos uZdaviniai

{gyti naujq kurybiSkum4 skatinandiq ugdymo idejq, kuriant lauko edukacines aplinkas.
2.SusipaZinti su Tel5iq lop5elio-darZelio ,,Saulute" lauko edukacinemis aplinkomis. skatinat
pedago gq bendradarbiavim4.
3. Diskusijos,,Pamadiau, nodu pritaikyti" organizavimas.
3. SusipaZinti su Tel5iq miesto istorija ir kraStovaizdliu,japonrl kultfiros dalimi aplankant
Kretingos raj
kurta J
iSka sod
1.

7. Prosramos turi
Pedagogind sistema
x ugdymo tikslai

x mokinio

veikla

n ugdymo turinys x ugdymo metodai x mokytojo vaidmuo
xmokymosi motyvacija ! vertinimas.

Mokykla
a organrzacijos kultr.ra

x mikroklimatas xsocialine

Svietimo sistema
r Svietimo politika n Svietimo sistemos strukt[ra
x mokytojU rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas
r mokymosi pasiekimq vertinimas (egzaminai, tyrimai...)
Kita (iraiykfte)
8.

Eil.
Nr.
I

amos te

ugdymo turinys

Pobudis (praneSimas, stebejimas,
savaranki5kas darbas, praktin6

Temos

I5 viso

veikla)

TelSiq lopSelio-darZelio,,Saulute"

R ,,Pamadiau, noriu pritaikyti"

Galimybes edukacinei-paZintinei veiklai
3,

r

vadyba

trukm6

edukacines erdvds, jq panaudojimas
kokybiSkam ugdymui.
MeSkuidiq lop5elio-darZelio patirtis
kuriant
ugdymo
aplinkas
prieSmokvklinukams.
2.

aplinka r

miesto erdvese.
B endrakulturiniq kompetencij q
tobulinimas susipaZistant su Japoni5ku
sodu, io ikUrimo Lietuvoie istoriia.
I5 viso:

PraneSimas

J

Refleksija
Edukacine ekskursija po
TelSius
JaponiSko sodo lankymas

2
Z

8 ak. val,

9. Tikdtina(-os) kompetencija(-os), kuri4(-ias) igis Program4 baiggs asmuo (jvardinti
iiskaidant
Sskai
ii Mokvtoio
,J
nrofesii os komnetenciios
oio prolbsi
ko
encltos anyn(n)

Bendrakult[rine kompetencij a
Profesines kompetencijos (S )

n Informaciniq technologrjq naudojimas
x Ugdymo/si aplinkq kurimas
x Dalyko turinio planavimas ir tobulinimas

Bendrosios kompetencij os (5)

x Mokymo/si proceso valdymas
n Mokiniq pasiekimq ir paZangos vertinimas
x Mokinir+ motyvavimas ir parama jiems
n Mokiniu paZinimas ir pripaZinimas
r Komunik acija ir informacij os valdymas
x B endravimas ir bendradarbiavimas
r Tiriamoji veikla
x Reflektavimas ir mokymasis mokyis
n Orsanizaciios tobulinimas bei pokydir+ valdymas

Specialiosio s kompetencij os

(iei vra)
Vadovavimo Svietimo istaigai
kompetenciios (ir aiyti)
0

mos lektoriai
Vardas, pavarde darboviete, kvalifikacij a

Tarnybos darbuotolai
Mokytoiai praktikai

Auk5tqiq mokyklq

destYtojai,

mokslininkai, tyreiai

UZsienio valstybiq

destYtojai,

mokslininkai, tyreiai ir mokytojai
VieSojo administravimo institucijq
vadovai, jrl pa.vaduotojai, padaliniq
vadovai ir specialistai
Mokyklq vadovai, jq pavaduotojar
ugdymui, ugdym4 organizuoj andiq skyriq
vedejai

TelSiq lopSelio-darZelio ,,Saulutd"

direktore

Regina Rondomanskiene.
Siauliq r. Me5kuidiq lopSelio-darLeho direktore S.
UZkuraitiene.

Junstine lektoriu grupe
Kiti (nurodlai)

11. Programos dalyviq tikslinds grupds
metiiX
IK mokyklinio ugdymo mokytoj ai
Pr e5mokyklinio ugdymo mokytoj ai

Pradinio ugdymo mokYojai
Dalykq mokytoj ai (kalbq mokytoj ai)
Mokyklq vadovai, jq pavaduotojai ugdymui, ugdym4 organizuojandiq
skvriu vedeiai
Specialioio ugdymo pedagogai
Profesinio renqimo mokytoi ai
Neformalioj o vaikq Svietimo rnokyoj ai
Mokyklq bendruomenes komandos
Kiti (nurodyti)

X
X

X

X

