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UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS 
 

Mini mokymai: mokomės kartu mokykloje 
 

 

Mini mokymų vadovė Rasa Šavareikaitė 
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Bendroji informacija apie mini mokymus: 

 

• Mini mokymai – trumpalaikiai trijų dienų mokymai, 
susiję su mokytojo veiklos planavimu bei ugdymo 
proceso organizavimu, tikslingu mokinių tarpusavio, 
mokinių ir mokytojo bendradarbiavimu, aktyviu mokinių 
darbu pamokose, į praktiką orientuoti profesinės raidos 
renginiai, skirti konkrečiai mokyklos bendruomenei – 
mokyklos komandai.  

• Dalyviai – mokyklų komandos (ne mažiau kaip aštuoni 
asmenys – mokytojai ir bent vienas mokyklos 
administracijos atstovas) 
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Laukiami rezultatai: 

• Mini mokymų programų turinys ir tematika atitiks 
mokytojų poreikius ir lūkesčius; 

 

• Mini mokymuose organizuotos veiklos bus tikslingos ir 
racionaliai paskirstytos; 

 

• Įgytas žinias ir įgūdžius mini mokymų dalyviai galės 
pritaikyti darbinėje/ asmeninėje veikloje; 

 

• Mini mokymuose turės galimybę dalyvauti tų mokyklų, 
kurioms trūksta finansavimo kvalifikacijos tobulinimui, 
komandos. 
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Mini mokymų tematika: 

• Dalykų ryšiai ir integracija 

• Mokytojo veiklos planavimas 

• Pamokos struktūros kokybė 

• Mokymosi nuostatos, būdai ir išmokimo stebėjimas 

• Mokymasis bendradarbiaujant 

• Mokymosi veiklos diferencijavimas 

• Vertinimas ugdant 

• Pagalba mokantis 

• Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas 

• Gabių ir talentingų vaikų ugdymas 

Planuojame papildyti tematiką ir kitomis 
aktualiomis temomis.  
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Organizavimas: 

– Mokymų trukmė – 3 dienos, 24 akademinės 
valandos (18 kontaktinių akademinių valandų, 
o 6 skirtos konsultavimuisi) 

 

– Mokymų vieta – gali būti Jūsų mokykla. 
Mokymai bus vykdomi 120 Lietuvos mokyklų.  

 

– Mokymų laikas – konkretus mokymų laikas 
derinamas su atrinktomis dalyvauti mini 
mokymuose mokyklomis. 
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Mini mokymų eiga (1): 

1. Mini mokymų vykdymo variantai: 

1.1. mokymai gali vykti tris dienas (24 akad. val.) iš 

eilės; 

1.2. mokymai gali vykti dvi dienas, po to pertrauka 

(kelios dienos, savaitės) ir viena diena; 

1.3. mokymai gali vykti po vieną dieną tris kartus. 

Vienos mini mokymų dienos trukmė 8 akad. val. 
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Mini mokymų eiga (2): 

Mini mokymus veda vienu metu du lektoriai. 
 

Mini mokymų programa ir turinys adaptuojami 

konkrečiai mokyklai, kurioje vyksta mini mokymai. 
 

Mini mokymų dalyviai gauna dalomosios  

medžiagos komplektą. 
 

Mokykla, kurioje vyksta mokymai, gauna  

metodinės medžiagos komplektą.   
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Mini mokymuose gali dalyvauti: 
 

– mokyklos, kurių mokytojai nori tobulėti 

 

– prioritetas teikiamas nedidelėms mokykloms, turinčioms ne daugiau 

kaip 300 mokinių (bet atrankoje gali dalyvauti visos mokyklos) 

 

– ne mažesnę nei aštuonių asmenų mokyklos komandą, kuri ketina 

mokytis mini mokymuose, turėtų sudaryti ne aukštesnę kaip vyresniojo 

mokytojo kvalifikacinę kategoriją turintys pedagogai ir būtinai vienas 

mokyklos administracijos atstovas 

 

– mokykla paraiškoje savo dalyvavimą nurodytos temos mini mokymuose 

turi grįsti mokykloje atlikto vertinimo/įsivertinimo išvadomis  
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Privalumai: 

• Mokomasi darbo vietoje 
• Mokomasi kartu 
• Sudaroma galimybė konsultuotis 
• Sudaroma galimybė analizuoti savo mokyklos 

dokumentus ir patirtis 
• Komandoje kartu dirba ir mokyklos 

administracijos atstovas 
• Mokymai vykdomi mokyklai palankiu laiku 
• Mokymų programa pritaikoma konkrečiai 

mokyklai 
• Palyginti nedideli kaštai 
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Trūkumai: 

• Mokyklose, kuriose vyrauja įtempti santykiai, 
kartu dirbti yra problema 

 

• Mokytojai nori tobulintis ne tik savo mokykloje 

 

• Gali būti skiriamas per mažas dėmesys 
formuojant mokymų komandą 
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Mini mokymų vertinimas  
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Buvo naudingiausia: 

• naujų metodikų pristatymas 

• praktinis darbas mokymuose 

•  konsultavimosi galimybė 

•  darbas su konkrečiais mokyklos dokumentais 

•  praktinės kolegų ir lektorių patirties pristatymai 

•  bendras darbas mokymų metu 

•  įdomiai organizuotos veiklos 

•  tai, kad mokymai vyksta mokykloje ir kad mokytis gali 
visa komanda 
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Projektas  

 
„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir 

perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ 
http://www.upc.smm.lt/projektai/pkt 

pkt@upc.smm.lt  
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