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(Klausimyno profesijos mokytojui pavyzdinė forma)
KLAUSIMYNAS PROFESIJOS MOKYTOJUI
Šio klausimyno pagrindinis tikslas – gauti informaciją apie Jūsų dėstomus technologijų dalykus / modulius, šių dalykų / modulių mokymui
reikalingas profesijos mokytojo technologines kompetencijas ir poreikius jas tobulinti arba įgyti naujas. Tikimės, kad Jūs nuoširdžiai ir išsamiai
atsakysite į pateiktus klausimus, tuo padėdami projekto vykdytojams parengti Jūsų technologinių kompetencijų tobulinimo programas.
I. Prašome prisistatykite
1. Mokymo įstaigos pavadinimas
2. Vardas, pavardė
3. Jūsų mokslinis laipsnis
4. Jūsų išsilavinimas
5. Jūsų visų baigtų mokymo / studijų:
- įstaigų pavadinimai
- baigimo metai
- išduotų baigimo dokumentų pavadinimai
- baigimo dokumentuose nurodytų įgytų kvalifikacijų
pavadinimai
6. Jūsų dabartinė kvalifikacinė kategorija

daktaras
vidurinis
magistras

mokytojas

habilituotas daktaras
specialusis vidurinis
kita

vyr. mokytojas

neturiu mokslinio laipsnio
aukštesnysis
aukštasis (neuniversitetinis)

metodininkas

ekspertas

bakalauras

kita

7. Jūsų darbo įmonėse ar įstaigose (išskyrus švietimo įstaigas) patirtis, susijusi su Jūsų dėstomomis technologijomis
Nurodykite, kuriais metais (nuo–iki) dirbote
Nurodykite, koks įmonės ar įstaigos pavadinimas
Nurodykite, kokias pareigas užėmėte
1
2.
n.
8. Jūsų dalyvavimas 2008–2013 m. kvalifikacijos tobulinimo programose ir renginiuose (stažuotėse, kursuose, seminaruose ir pan.), skirtuose technologinių
kompetencijų tobulinimui
Nurodykite programos ar renginio
Nurodykite įmonės ar įstaigos, kuri organizavo renginį,
Nurodykite, kokias technologines kompetencijas
pavadinimą
pavadinimą
(žinias ir gebėjimus) tobulinote renginio metu

1.
2.
n.
II. Prašome:
1. išvardinkite Jūsų turimas technologines kompetencijas, susijusias su dėstomu technologijų dalyku / moduliu;
2. pasiūlykite naujas technologines kompetencijas, kurių, Jūsų nuomone, reikėtų tobulinant technologijų dalyko / modulio dėstymą;
3. išvardinkite svarbiausius savo technologinių kompetencijų tobulinimo poreikius.*
* Pastabos:
1. šią klausimyno dalį prašome pildyti pagal kiekvieną profesinio mokymo programą atskirai. Esant panašioms (suteikiančioms tą pačią kvalifikaciją) profesinio
mokymo programoms, rekomenduojame pasirinkti vieną iš jų savo nuožiūra;
2. jei toje pačioje profesinio mokymo programoje dėstote kelis technologijų dalykus / modulius, informaciją prašome pateikti pagal kiekvieną dalyką / modulį
atskirai.
1. Profesinio mokymo programos, pagal kurią mokote, pavadinimas
2. Programos kodas
3. Jūsų mokomo technologijų dalyko / modulio pavadinimas
teoriją ir praktiką
tik teoriją
tik praktiką
4. Šiuo metu Jūs mokote (× pažymėkite
tik po vieną tinkamą atsakymą į
klausimą)
5.1. Išvardinkite savo turimas** technologines
5.2. Išvardintų 5.1 dalyje kompetencijų tobulinimui ir (ar) naujų įgijimui, atsižvelgiant į mokyklos įsigytas
kompetencijas, skirtas šio dalyko dėstymui ir pasiūlykite
arba numatomas įsigyti (išsinuomoti / sudaryti panaudos sutartis su kitomis mokyklomis ir įmonėmis)
naujas:
technologijas ir (ar) technologinę įrangą, nurodykite:
5.1.1. išvardinkite savo turimas
5.1.1.1.siekdami
5.2.1. kokias žinias
5.2.2. kokias naujas
5.2.3. su kokia
5.2.4. darbo
5.2.5. Jums
technologines kompetencijas
tobulinti savo
apie technologinius
technologines
technologine įranga
dienų skaičių,
žinomas
vadovaudamiesi profesinio
technologines
procesus manote
operacijas ir darbus
manote Jums yra
kurio, Jūsų
Lietuvos
rengimo standarte*** pateiktu
kompetencijas, kurias Jums yra tikslinga
su naujomis
tikslinga išmokti
manymu,
įmones ar
kompetencijų sąrašu (jei
Jūs nurodėte 5.1.1
atnaujinti ar įgyti
medžiagomis manote
dirbti? (Jei žinote,
reikėtų, kad
įstaigas,
standartas neįteisintas,
skiltyje, įsivertinkite ir naujas?
Jums yra tikslinga
nurodykite įrangos
patobulintumėte/ kuriose
nurodykite kompetencijas pagal atitinkamai
išmokti atlikti?
modelį ir gamintoją)
įgytumėte šias
norėtumėte
profesinio mokymo programoje
pažymėkite*****
žinias ir
patobulinti /
**** pateiktą kompetencijų
gebėjimus
įgyti šias
A
B
C
D
sąrašą)
žinias ir
gebėjimus
1.
2.
3.
...
5.1.2. išvardinkite Jūsų siūlomas naujas technologijų
dalyko / modulio mokytojo technologines kompetencijas
(kurios šiuo metu nėra numatytos profesinio rengimo
standarte, bet kurios, Jūsų nuomone, yra reikalingos šio
dalyko / modulio dėstymo kokybės tobulinimui). Taip pat
užpildykite 5.2.1.–5.2.5 grafas
1.
2.

...
Pastabos:
**
minimalias būtinas kompetencijas nustato atitinkamas profesinio rengimo standartas arba, jeigu jis neparengtas, profesinio mokymo programa;
*** įteisinti profesinio mokymo standartai ir juose nurodomos kompetencijos yra internetiniame portale http://www.kpmpc.lt/Standartai/iteisinti.html;
**** įteisintas profesinio mokymo programas galite rasti internetiniame portale http://www.kpmpc.lt/programos.html;
***** technologinių kompetencijų įsivertinimui pateikiame tokius kriterijus:
A – puikiai, t. y. Jūsų technologinės kompetencijos aukštesnės, nei reikalauja baziniai reikalavimai, kuriuos Jūs pateikėte 5.1.1 skiltyje, ir Jūs galite mokyti ne tik mokinius, bet ir kitus profesijos
mokytojus ar dėstytojus;
B – labai gerai, t. y. Jūsų technologinės kompetencijos aukštesnės, nei reikalauja baziniai reikalavimai, kuriuos Jūs pateikėte 5.1.1 skiltyje, Jūs galite mokyti tik mokinius, tačiau negalėtumėte
mokyti kitų profesijos mokytojų ar dėstytojų;
C – gerai, t. y. Jūsų technologinės kompetencijos atitinka tik bazinius reikalavimus, kuriuos Jūs pateikėte 5.1.1 skiltyje;
D – tobulintina, t. y. Jums reikia tobulinti kai kurias bazines žinias arba įgyti naujų.

III. Prašome pateikite savo pasiūlymus dėl technologinių kompetencijų tobulinimo organizavimo
laisvu tarp pamokų metu
1. Pažymėkite, kuriuo metu būtų tinkamiausia tobulinti savo technologines
po pamokų
kompetencijas
kai mokiniai atostogauja
nesvarbu
kita (įrašykite)
2. Įrašykite, kiek vidutiniškai dienų (skaičių) metuose būtų tikslinga tobulinti
technologines kompetencijas
nuosekliai, t. y. be pertraukų
3. Pažymėkite, kaip būtų tinkamiausia tobulinti technologines kompetencijas, jei
su pertraukomis
technologinių kompetencijų tobulinimo programos trukmė būtų daugiau kaip 1
kita (įrašykite kaip)
savaitė
4. Jeigu turite siūlymų, kaip geriau organizuoti profesijos mokytojų technologinių
kompetencijų tobulinimą, įrašykite

_______________________

