Ugdomoji veikla
Veikla bendruomenėje
Komentarai ir
pastabos
MOKYTOJO PAREIGOS
pagal ŠĮ

Nekeliantys diskusijų darbai/veiklos

Diskutuotini darbai/veiklos

Darbų planavimas + savo darbo / veiklos
užtikrinti geros kokybės ugdymą

savianalizė (pvz. refleksija, įsivertinimas
ir pan.)
Pasiruošimas pamokoms
Pasiruošimas pamokoms jungtinėse
klasėse

ugdyti remiantis mokinių gebėjimais ir
polinkiais, stiprinti mokymosi motyvaciją ir
pasitikėjimą savo gebėjimais

nešališkai vertinti mokinių mokymosi
pasiekimus ir nuolat juos informuoti apie
mokymosi pažangą

informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų
vaiko būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius,
pažangą, mokyklos lankymą ir elgesį

Ugdymo programų, individualizuotų ir
pritaikytų programų rengimas klasėse
bei spec. poreikių mokiniams
Ugdomųjų mokinių darbų tikrinimas /
vertinimas

Vertintojas (PUPP ir brandos egzaminai,
standartizuoti testai)
Darbas su tėvais, individualus
bendravimas, bendradarbiavimas su
mokiniais
Mokinių pasiekimų bei pažangos analizės
rengimas / stebėjimas ir aptarimas su
mokiniais bei jų tėvais
Dokumentacijos pildymas ir tvarkymas

(privaloma ar
neprivaloma
visiems? priklauso
nuo kompetencijos
ar nepriklauso? Ir
kt.)

suteikti pagalbą mokiniams, turintiems
ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų
ugdymosi poreikių, pritaikyti jiems dalyko
programą, turinį, metodus
tobulinti savo kvalifikaciją
suprantamai ir aiškiai, taisyklinga lietuvių kalba
perteikti ugdymo turinį

Konsultavimas (tėvų, mokinių)

Pasiruošimas pamokoms spec.
poreikių mokiniams

Mokytojo MOKYMASIS
(PVZ. Dalyvavimas mokymuose: seminaruose,
kvalifikacijos tobulinimo programose,
konsultacijose ir pan. ir savišvieta}

Tiriamoji ir kūrybinė veikla /
metodinė veikla (pvz. vadovėlių,
priemonių mokymuisi ir metodinių
priemonių kūrimas,
programavimas, tyrimų planavimas
ir atlikimas)
Mentorius

Dalyvavimas darbo grupėse
Metodinė veikla
bendradarbiauti su kitais mokytojais, kad būtų
pasiekti mokymo tikslai

Veikla savivaldos institucijose (MT)
Dalyvavimas tiksliniuose pasitarimuose,

susirinkimuose

Mokomojo dalyko koordinatorius
(metodinio būrelio pirmininkas)
Mokytojų veiklos / kompetencijų
vertintojas (pvz. atestacijai)

Vadybinė veikla (ugdymo proceso
valdymas ir pan.)

laiduoti mokinių asmenybės galių plėtotę

ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietines,
tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą tėvams,
savo kultūriniam identitetui
gerbti mokinį kaip asmenį, nepažeisti jo teisių ir
teisėtų interesų

Renginių, edukacinių kelionių, olimpiadų
organizavimas ir mokinių paruošimas /
konsultavimas

Mokymosi [ir karjeros]
konsultantas
Mokyklos, regioninių, nacionalinių
projektų planavimas ir vykdymas
Mokyklos reprezentavimas
visuomeniniuose renginiuose
Bendradarbiavimas su socialiniais
partneriais
Klasės auklėtojas, srauto kuratorius

Bendradarbiauti su mokyklos vadovais
užtikrinti ugdomų mokinių saugumą

Kabinetų (mokymosi aplinkos)
priežiūra

Vykdyti budėjimus ir pan.
Socialinio dialogo vystymas,
darbuotojų atstovavimas (pvz.
profsąjunginė veikla)

