
30. Raimondos Stirbienės, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro direktorės, 

užduotys ir keitimo pagrindimas:  

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro vadovas negalėjo įgyvendinti ne tik 

8.1 užduoties, bet ir 8.2, nes nebuvo skirtas finansavimas Klaipėdos miesto pedagogų rengimo, 

kvalifikacijos plėtojimo, profesinių kompetencijų tobulinimo ir mokytojų pritraukimo į mokyklas 

2020–2024 metų programos 2.8, 2.9, 3.3, 3.1, 3.2. papunkčiuose numatytoms priemonėms 

įgyvendinti.  8.3 užduoties kai kurių rezultatų vertinimo rodiklių (kuriais vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos užduotys įvykdytos) negalima įgyvendinti,  nes Nacionalinės švietimo agentūros 

profesinių kompetencijų tobulinimo pilotinio projekto veiklos nukeltos į kitus metus.  

Pateikiamos naujos, koreguotos užduotys:  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

8.1. Organizuoti  UTA 

sklaidą mieste 

 

 

 

 

 

 

 

Sudaryti sąlygas ugdymo 

turinio atnaujinimo 

sklaidai mieste 

1. Organizuotos 3 

bendrųjų  kompetencijų supratimo 

gilinimo konsultacijos su kompetencijų 

rengėjais (iki 2021-04-30).  

2. Sudaryta mokytojų komanda 

savivaldybėje, kuri įgyvendins ir 

koordinuos UTA įgyvendinimo veiklas 

(iki 2021-05-24).  

3. Organizuota 15 metodinių 

pasitarimų, kuriuose pristatyti bendrųjų 

kompetencijų aprašai, jų  rengimo 

autorių vaizdo įrašai, bei aptarti 

atnaujintų dalykų programų projektai 

(2021-11-19)  

8.2. Tobulinti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų IT 

kompetencijas 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai gebės naudotis 

eTwinning“ platforma kaip 

įrankiu nuotoliniam ir 

mišriam mokymuisi, 

parengti užduotis 

ugdytiniams 

naudojant  IKT įrankius 

„Mentimeter“, „Canva“ , 

teikti aukštos kokybės 

įtraukiojo skaitmenio 

švietimo paslaugas 

1. Parengta „IKT programų integracijos 

į projektinę ir ugdomąją veiklą 

galimybės“ programa (iki 2021-10-29). 

2. Organizuoti IT mokymai 120 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojams (iki 2021-11-26). 

3. 100 dalyvių organizuotas viešinimo 

ir gerosios patirties sklaidos renginys 

„Galimybių studija“ (iki 2021-12-17) 

 

8.3. Atlikti Klaipėdos 

miesto pedagoginių 

darbuotojų PKT 

stebėseną  

 

 

Pateikta informacija 

savivaldybės lygmens 

stebėsenai 

1. Parengtas ir patvirtintas  Klaipėdos 

miesto švietimo įstaigų vadovų, jų 

pavaduotojų ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų, 

mokytojų, pagalbos mokiniui 

specialistų kvalifikacijos tobulinimo 

stebėsenos rodiklių sąrašas (iki 2021-

10-30).   

2. Atlikta institucinio lygmens PKT 

stebėsena (iki 2021-11-30).  



3. Stebėsenos rezultatai pristatyti 

Švietimo skyriaus specialistų 

pasitarime (iki 2021-12-31) 
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