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KOMPETENCIJŲ UGDYMO PROGRAMOS TEIKIMO APRAŠAS
Stažuotė „Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas“
(Programos pavadinimas)

1. Programos lektorius(-iai):
Eil. nr.
1.

Vardas, pavardė
Daiva Stasaitienė

Pareigos
Vyr. metodininkė
kvalifikacijos
kėlimui

Patirtis (profesinė veikla, dėstomos
programos ir kt.)
Vyr. bibliotekininkė, pavaduojanti Skaityklų
skyriaus vedėją (2018-2020 m.);
LNB projekto „Prisijungusi Lietuva“
koordinatorė;
Erasmus+ programos projekto "Naujos
kompetencijos bibliotekininkams vystant
neformalųjį suaugusiųjų švietimą" koordinatorė.

2. Programos tikslas:
Ugdyti Klaipėdos ir Tauragės regiono savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekų darbuotojų
gebėjimus organizuoti ir vykdyti kvalifikacijos tobulinimo renginius.
3. Programos uždaviniai:
 Suteikti teorinių žinių apie kompetencijų ugdymo programų teikimo, tvirtinimo ir kokybės
užtikrinimo tvarką;
 Suteikti praktinių įgūdžių organizuojant kvalifikacijos tobulinimo renginius;
 Ugdyti bibliotekų specialistų kompetencijas;
 Pasidalinti gerąja patirtimi.
4. Programos trukmė:
4 akademinės valandos
5. Tikslinė auditorija:
Klaipėdos ir Tauragės regiono savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekų darbuotojai.
6. Maksimalus dalyvių skaičius: ___5____

7. Programos turinys ir apimtis:

Temų pavadinimai

Eil.
nr.

Valandų skaičius
paskaitų

LR teisės aktų, metodinės medžiagos apie
kompetencijų ugdymo programas, kitų
reikšmingų dokumentų apie kultūros
sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimo rengimą pristatymas.
Dokumentacijos rengimas.

1,5 val.

3.

Kvalifikacijos tobulinimo renginių
organizavimo procesas.

0,5 val.

4.

Žinių įtvirtinimas. Praktinės užduotys.

1.

2.

praktikumų

1 val.

1 val.

IŠ VISO:

3 val.

1 val.

8. Metodai:
Eil.
nr.

Metodo tipas
(pasyvus / aktyvus)

Metodo
pavadinimas

Pastabos

1.

Pasyvus

Teorinė paskaita.

Gali būti vykdoma nuotoliniu būdu (Google
Meet platformoje).

2.

Aktyvus

Praktinė užduotis,
diskusija.

Gali būti vykdoma nuotoliniu būdu (Google
Meet platformoje).

9. Priemonės (mokymo ir mokymosi medžiaga):
Priemonės pavadinimas

Priemonės paskirtis

Eil.
nr.
1.

Vaizdinės ir tekstinės priemonės.

Teorinių ir praktinių žinių perteikimas.

2.

Internetas, kompiuteris.

Priemonės naudojamos stažuotės vykdymo
metu.

10. Mokymų metu ugdomos kompetencijos:
Pažymėti
X

Pastabos (rekomenduojama detaliau įvardinti
kokias kompetencijas įgis asmuo baigęs programą)

Specialiosios kompetencijos

X

Įgyjamos naujos profesinės kompetencijos,
rengiant kvalifikacijos tobulinimo renginius
(organizuojant mokymus, stažuotes, kitus
kultūros sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos
kėlimo renginius).

Profesinės kompetencijos

X

Kompetencijos
Bendrosios kompetencijos

Kita (jei netiko aukščiau pateiktos kompetencijos)
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