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MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO 

APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Viliaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo aprašas (toliau tekste – Aprašas) nustato profesijos mokytojų ir mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo organizavimo tikslus ir uždavinius, kvalifikacijos organizavimo formas, 

bendruosius reikalavimus atsiskaitymui už kvalifikacijos tobulinimą. 

2.  Apraše vartojamos sąvokos. 

Edukacinė išvyka – išvyka, kurios metu įgyvendinama ugdymo ar kvalifikacijos 

tobulinimo programa, susipažįstama su šalies ar užsienio šalių profesinio mokymo inovacijomis ir 

įgyjamos, patobulinamos kompetencijos. 

Konferencija – teorinis diskusinis renginys, trunkantis ne mažiau kaip 6 akademines 

valandas, kuriame priimami tam tikri dalyvių susitarimai. 

Kvalifikacija – žmogaus tinkamumo tam tikram darbui laipsnis, turėjimas reikiamų žinių, 

įgūdžių ir patirties. Kvalifikacijos turinį apsprendžia turimų kompetencijų visuma. 

Kvalifikacijos tobulinimas – neformalusis švietimas, kuriuo siekiama pagilinti ar 

atnaujinti profesinei veiklai reikalingas kompetencijas. 

Kvalifikacijos tobulinimo institucija – teisės aktų nustatyta tvarka įregistruota 

institucija, kuri turi teisę vykdyti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą. 

Kvalifikacijos tobulinimo programa – pedagoginių, profesinių kompetencijų plėtojimo 

planas ir jo realizavimo aprašas, kuriame nusakyti mokymo(si) tikslai, turinys, įgyvendinimo 

nuoseklumas, numatyti mokymo(si) metodai ir priemonės. 

Kvalifikacijos tobulinimo renginys – renginys mokytojams pagal patvirtintą 

kvalifikacijos tobulinimo programą. 

Kompetencija – žmogaus funkcinis sugebėjimas atlikti tam tikrą dalį profesinės veiklos 

(tai sudėtinė kvalifikacijos dalis). 

Kursai – tęstinis, trunkantis ne mažiau kaip 40 akademinių valandų renginys, vykdomas 

pagal akredituotą programą, kuriame įgyjamos naujos arba plėtojamos turimos kompetencijos. 

Paskaita – ne mažiau kaip 2 akademines valandas trunkantis dėstytojo, lektoriaus 

pranešimas, kurio metu tobulinama asmens turima kvalifikacija, įgyjama naujų žinių. 
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Seminaras – ne mažiau kaip 6 akademines valandas trunkanti dėstytojo, lektoriaus 

vadovaujama interaktyvi sąveika pagal pripažintą kvalifikacijos tobulinimo programą, kurios 

metu plėtojamos kompetencijos. 

Stažuotė – veikla, vykdoma pagal patvirtintą kvalifikacijos tobulinimo programą, kuria 

siekiama įgyti ar patobulinti praktinės veiklos kompetencijas, įgyti praktinės patirties. 

Tęstinis profesinis mokymas – profesinis mokymas, skirtas tobulinti asmens turimą 

kvalifikaciją ir įgyti kitą kvalifikaciją. 

 

II SKYRIUS 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO ORGANIZAVIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Kvalifikacijos tobulinimo organizavimo tikslas – sudaryti sąlygas plėtoti, gilinti ir  

tobulinti mokytojų turimas  kompetencijas ir padėti jiems įgyti naujas, reikalingas jų profesinėje 

veikloje.  

4. Kvalifikacijos tobulinimo uždaviniai: 

4.1. sudaryti sąlygas mokytojams dalyvauti pedagoginę, andragoginę, profesinę ir 

bendrakultūrinę kompetencijas teikiančiose kvalifikacijos tobulinimo programose, gauti 

kokybiškas kvalifikacijos tobulinimo paslaugas ir tenkinti kvalifikacijos tobulinimo poreikius; 

4.2. skatinti, kad mokytojai kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytas žinias ir 

gebėjimus aktyviai taikytų savo praktinėje veikloje, ir tokiu būdu didinti jų atsakomybę už 

specialistų rengimo kokybę; 

4.3. plėtoti profesinį bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties sklaidą. 

 

III SKYRIUS 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO BŪDAI IR ORGANIZAVIMAS 

 

5. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas organizuojamas: 

5.1.būtinos pedagoginės kvalifikacijos įgijimui, suteikiančios teisę dirbti mokytoju ar 

profesijos mokytoju; 

5.2.naujų metodinių inovacijų įvaldymui;  

5.3.vadybos pagrindų, asmeninės iniciatyvos ir atsakomybės didinimo lavinimui; 

5.4.darbo rinkos keliamų naujų kvalifikacinių poreikių diktuojamo mokymo turinio 

atnaujinimui ir aktyvinančių mokymo metodų įsisavinimui; 

5.5. keitimuisi mokytojų, švietimo atstovų, socialinių partnerių, kitų šalių turima 

informacija ir patirtimi. 

6. Kvalifikacijos tobulinimas organizuojamas šiomis formomis: kursais, seminaru 

(teoriniu, praktiniu), paskaita, konferencija, stažuote, konsultacija, edukacinė išvyka ir kt.  

7.  Kvalifikacijos tobulinimo organizavime dalyvauja direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai, Metodinė taryba. 
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7.1. Centro direktorius: 

7.1.1. nustato Centre kvalifikacijos tobulinimo tvarką; 

7.1.2. teisės aktų nustatyta tvarka sudaro sąlygas mokytojams tobulinti kvalifikaciją; 

7.1.3. užtikrina tikslinį mokinio krepšelio lėšų, skirtų kvalifikacijos tobulinimui, 

panaudojimą; 

7.2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 

7.2.1. tiria kvalifikacijos tobulinimo poreikius; 

7.2.2. bendradarbiauja su kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, kitais socialiniais 

partneriais, užsako bendrus seminarus, kursus; 

7.3. Metodinė taryba: 

7.3.1. nustato kvalifikacijos tobulinimo prioritetus; 

7.3.2. aprobuoja kvalifikacijos tobulinimo tvarkas, planus; 

7.3.3. nustato atsiskaitymo už kvalifikacijos tobulinimą tvarką; 

7.4. Skyrių vedėjai: 

7.4.1. derina skyriaus mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius su kvalifikacijos 

tobulinimo Centre strategija; 

7.4.2. derina ir koreguoja mokytojų, dalyvaujančių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, 

tvarkaraščius. 

8. Mokytojai: 

8.1. turi teisę ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose;  

8.2. renkasi kvalifikacijos tobulinimo būdą, programas, laiką, derina savo kvalifikacijos 

tobulinimo poreikių tenkinimą su Centro tikslais, poreikiais, vadovų rekomendacijomis ir Centre 

sudarytais kvalifikacijos tobulinimo planais.  

8.3. naudojasi mokinio krepšelio teikiamomis finansinėmis galimybėmis kvalifikacijai 

tobulinti pagal galiojančius teisės aktus; 

8.4. atsiskaito už savo kvalifikacijos tobulinimą Centro direktoriaus nustatyta tvarka. 

 

IV SKYRIUS 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FINANSAVIMAS 

 

9. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas finansuojamas iš mokinio krepšelio lėšų. 

10. Mokytojams kiekvienų metų sausio mėnesį vyriausiasis Centro buhalteris praneša, 

kiek einamiesiems metams skirta kvalifikacijos tobulinimui lėšų ir kokia šios sumos dalis tenka 

kiekvienam pagal mokinio krepšelio dydį. 

11. Mokytojų kvallifikacijos tobulinimą gali finansuoti ir kiti suinteresuoti juridiniai ar 

fiziniai asmenys bei patys mokytojai, jei kvalifikacijos lėšų nepakanka.  
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12. Renginiai yra finansuojami, jei mokytojas nustatyta tvarka kreipiasi į Centro 

administraciją dėl kvalifikacijos tobulinimo (išskyrus atvejus, kad renginius Centas organizuoja ir 

užsako centralizuotai): 

12.1. kadangi vietų į visus kvalifikacijos renginius yra ribotas skaičius, mokytojas 

pirmiausia į juos užsiregistruoja; 

12.2. mokytojas, užsiregistravęs kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, pateikia  ne vėliau 

kaip prieš savaitę iki renginio pradžios Centro direktoriui prašymą dėl dalyvavimo kursuose 

(suderintą su skyriaus vedėju) ir kartu pateikia sąskaitą išankstiniam apmokėjimui (jei už renginį 

reikia mokėti). Sąskaitą kursus organizuojanti įstaiga gali atsiųsti skyriaus faksu ar el.paštu. 

Grynaisiais pinigais asmuo negali atsiskaityti, išskyrus atvejus, kai jis pats savo lėšomis ketina 

tobulinti savo kvalifikaciją. Sąskaitai pateikiami Centro rekvizitai: 

Kodas  300039885. 

PVM mokėtojo  kodas  LT 100001157210. 

Kalvarijų g. 159, LT-08313, Vilnius. 

A.s. Nr. LT 767044060004287585.  

AB SEB bankas. Banko kodas 70440 

 12.3. Mokytojui skirtas lėšas panaudojus, jei yra lėšų fondo ekonomija, gali būti papildomai 

apmokėta už kvalifikacijos tobulinimą. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose leidžiama Centro direktoriaus 

įsakymu.  

14. Į kvalifikacijos tobulinimo(si) trukmę įskaičiuojamas kvalifikacijos tobulinimo(si) 

laikas, kurį mokytojai gali patvirtinti kvalifikacijos tobulinimo institucijų, dėstytojų, lektorių, 

socialinių partnerių išduotais pažymėjimais ir pažymomis.  

15. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose užsienyje yra pripažįstamas 

pateikus renginį organizavusios ar vykdžiusios institucijos išduotus pažymėjimus. 

16. Šis aprašas gali būti keičiamas direktoriaus ar Metodinės  tarybos iniciatyva, 

įsigaliojus naujiems dokumentams, reglamentuojantiems mokytojų kvalifikacijos tobulinimą. 

___________________________ 

 

 

APROBUOTA 

Centro Metodinės tarybos 

2015-12-28 posėdyje 

(protokolas Nr.3) 


