PROFESIJOS MOKYTOJŲ
ATLIKTŲ DARBŲ
2020 M. GEGUŽĖS 1- 2 SAVAITĘ
APŽVALGA
Birutė Misiūnienė
2020-05-22

STATISTIKA
Anketas užpildė 36 profesijos mokytojai.
 Profesijos mokytojų skaičiavimais, gegužės
1-2 savaitę jei turėjo dirbti 2080 val.
 Nurodyta dabo valandų amplitudė už 2 sav.
– nuo 4 val. iki 110 val.
 Pagal gautus anketos duomenis, profesjos
mokytojų dirbta 2325 val., t. y. 9% daugiau.


MOKYTOJO DARBO KRŪVIS (KIEKVIENO YRA INDIVIDALUS, BET
SKAIČIAVIMO METODIKA TOKIA):










1 etatas = apie 1542 valandos.
Mokymosi savaičių per mokslo metus – 40.
1 savaitė – 39 val.
Kontaktinės valandos – pamokos;
mokinių darbų tikrinimas (vidutiniškai 50% val. nuo
kontaktinių pamokų);
vadovavimas grupei (iki 11 mokinių – 152 val., 12-20
mokinių – 180 val.; 21 ir daugiau – 210 val. per
metus).
TAIGI 93% darbo krūvio sudaro kontaktinės valandos,
7% – darbas bendruomenei.

PROFESIJOS MOKYTOJŲ DARBO KRŪVIO PASISKIRSTYMAS
Užduotis

Dirbta valandų

Procentinė
išraiška

Mokomosios medžiagos rengimas

717

32 %

Grįžtamasis ryšys

505

22 %

Bendravimas ir bendradarbiavimas su mokiniais

348

15 %

Individualių ir diferencijuotų užduočių rengimas

142

6%

Domėjimasis šiuolaikinėmis švietimo inovacijomis ir
aktualijomis, naujausios metodinės literatūros
skaitymas

177

8%

Bendravimas ir bendradarbiavimas su kitais mokytojais

134

6%

Kita suplanuota ir įvykdyta veikla

81

4%

Metodinių priemonių rengimas

72

3%

Bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais

40

2%

Nuotoliniu būdu išklausytas seminaras

26

1%

Bendravimas ir bendradarbiavimas su pagalbos
specialistais (socialiniu pedagogu, psichologu)

12

0.5 %

MOKOMOSIOS MEDŽIAGOS RENGIMAS
Skirta nuo 2 iki 35 val. per 2 sav.
 Teorinė ir praktinė medžiaga rengiama pagal
dalykų teminius planus;
 Mokomoji medžiaga pritaikyta nuotoliniam
mokymui;
 Konspektai, teminės santraukos;
 Klausimynai, testai, savarankiški darbai,
pateiktys;
 filmuotos medžiagos rengimas;
 Nuorodos į straipsnius ar video medžiagą.

INDIVIDUALIŲ IR DIFERENCIJUOTŲ UŽDUOČIŲ
RENGIMAS
Skirta nuo 0 iki 20 val. per 2 sav.
 Individualios konsultacijos pagal poreikį;
 Skirtingų variantų testai, užduotys;
 Užduotys vėluojantiems atsiskaityti mokiniams;
 Užduotys
lengvinamos
pagal
mokinio
gebėjimus;
 Su turinčiais mokymosi sunkumų mokiniais
dirbama papildomai;
 2 mokytojai rengė užduotis rusakalbiams
mokiniams.

BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS SU
MOKINIAIS
Skirta nuo 2 iki 25 val. per 2 sav.
Vyksta socialiniais tinklais, elektroniniu paštu,
TAMO dienyne, telefonu, sms, Moodle,
Wetransfer,
SKYPE,
viber,
whatsApp
programėlėmis;
 vyksta vakarinis konsultavimas;
 5 (penki) mokytojai vedė video pamokas, vaizdo
konferencijas.


GRĮŽTAMASIS RYŠYS











Skirta nuo 2 iki 54 val. per 2 sav.
Duodami savikontrolės klausimai, testai;
Įvardijamos mokinių stipriosios ir silpnosios pusės;
Įvertinti darbai persiunčiami mokiniams, komentuojami
ir aptariami telefonu, kitais būdais;
Atsiskaitoma video pamokų metu;
Mokytojai rašo komentarus ir MOODLE aplinkoje,
aiškina klaidas, ką reikėtų patobulinti, papildyti;
Vertinimai surašomi į TAMO dienyną.
Beveik 70% FP grupės mokinių taisėsi darbus, kol juos
tenkino įvertinimas.

BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS SU
KITAIS MOKYTOJAIS
Skirta nuo 0 iki 30 val. per 2 sav.
 Su grupių vadovais mokinių mokymosi,
pažangumo
klausimais,
sprendžiant
problemas;
 Su
grupei dėstančiais mokytojais dėl
suvestinių, mokymo darbo vietoje dienynų
pildymo, kt. klausimais;
 Su
kolegomis dalijantis gerąja darbo
patirtimi
dėl
mokymo
programų
įgyvendinimo.

BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS SU PAGALBOS
SPECIALISTAIS (SOCIALINIU PEDAGOGU, PSICHOLOGU)

Skirta nuo 0 iki 4 val. per 2 sav.
Susirašyta arba susiskambinta pagal poreikį ir kylančias
problemines situacijas, mokinių ugdymosi procese.
Bendradarbiavimas su pagalbos specialistu (psichologu)
vyko pagal atsiradusį poreikį dėl mokymosi ir
psichologinių sunkumų patiriančių auklėtinių, jų
problemų susijusių su nuotoliniu mokymusi.
Pokalbiai su psichologe apie D18 ir D19 gr. mokinius.
Domimasi psichologo siunčiamomis rekomendacijomis.
Perskaityta psichologės rekomenduota medžiaga
„Emocinės sveikatos stiprinimas.“










BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS SU
MOKINIŲ TĖVAIS
Skirta nuo 0 iki 16 val. per 2 sav.








Tėvams perduota mokyklos psichologės pasidalinta informacija
per Tamo dienyną.
Bendrauta su auklėtinių tėvais dėl pažangumo.
Tėvai informuojami telefonu, el. paštu, sms žinutėmis ir raginami
paskatinti vaikus mokytis.
Bendravimas ir bendradarbiavimas vyko su auklėtinių tėvais dėl
jų vaikų nepažangumo, prisijungimo prie el. dienyno ir el. pašto
retumo, problemų sprendimo su dėstančiais mokytojais.
Komunikavimas vyko el. dienyno (“TAMO”) ir internetinės
svetainės (“Facebook”) pagalba, asmeniniais telefonų numeriais.
,,Auklėtiniai pilnamečiai-baigiamasis kursas, susisekinėjau su
tėvais esant būtinybei. Bendravau su viena auklėtinės mama,
man buvo pasiūlyta paskambinti dukrai ir klausimus užduoti jai.“

DOMĖJIMASIS ŠIUOLAIKINĖMIS ŠVIETIMO INOVACIJOMIS IR
AKTUALIJOMIS, NAUJAUSIOS METODINĖS LITERATŪROS
SKAITYMAS
Skirta nuo 0 iki 18 val. per 2 sav.
Žurnalas ,,Keturi ratai,,;
LED lempų energetinio efektyvumo tyrimas (magistrinis darbas);
4. AutoCad 2018 Manual (pdf.);
Sekama informacija dėl susidariusios šalyje padėties, susijusi su švietimo
paslaugomis (Lietuvos rytas, ŠMM tinklapis);
The Economist skaitymas;
knyga R. Fisman E. Miguel „Ekonomikos gangsteriai“;
Dokumentiniai filmai: „Somm“-garsiausi pasaulio somelje ir jų veikla.
„Chefs table“-50 garsiausių ir geriausių pasaulio restoranų šefai. Kiekviena
serija skirta kitam šefui.
„The Dream“ –(„Vakarienė kaip sapnas“);
Žurnalas STATYK;
Elektroniniai vadovėliai „Medienos apdirbimas, Apdirbimo staklės“,
„Statybos darbai“ ir kita..............................














METODINIŲ PRIEMONIŲ RENGIMAS








Skirta nuo 2 iki 10 val. per 2 sav.
Temai „Kreminės konditerijos gaminių puošimas“ praktinių užduočių,
technologinių kortelių ir technologinių aprašymų rengimas praktiniams
darbams. D. BULAUKIENĖ
Mitybos pagrindai. D. TUMULIENĖ
Virtuvinių baldų standartai. R. MARCINKEVIČIENĖ
Interjero detalių rengimas. Ž. SADKAUSKIENĖ
Variklio tepimo ir aušinimo sistemų sandara, konstrukcija ir veikimas. G.
PUČINSKAS

KITA SUPLANUOTA IR ĮVYKDYTA VEIKLA









Suvestinių pildymas, MDV pildymas, dienynų sutvarkymas.
Mokinių informavimas dėl kvalifikacijos? ir brandos
egzaminų. Grupių veiklos plano sudarymas? ir kt.
Bendradarbiaujant su kolegoms raidės ,,K“ gamyba
reklaminiam užrašui ,,Kviečiam“.
Teminių planų koregavimas.
VMA MOODLE administravimas: atsarginių kopijų darymas,
pamirštų slaptažodžių atstatymas, mokinių ir mokytojų
konsultavimas.
Gegužės 9 d. VPB18 grupės mokiniai dalyvavo
„Europos egzamine“ ir sprendė užduotis portale
egzaminas.eu.

RENGIAMOS PROGRAMOS/PROGRAMŲ, SKIRTOS/SKIRTŲ
NEFORMALIAM SUAUGUSIŲ ŠVIETIMUI
Specialybė Veikla

Mokytojas

SK

„Fizinio aktyvumo ir mitybos ryšio svarba sportuojant
skirtingo amžiaus grupėse“.

V. Ašmena

IA

CorelDraw pradedantiesiems - mokymai skirti norintiems
išmokti kurti vektorinės grafinius objektus (ikonas,
ženklus, logotipus), maketuoti vizitines korteles,
lankstinukus.

D. Misiovič

IA

Projektavimas su vektorinėmis programomis (Autocad)
pagal kurias pjaustomos arba graviruojamos unikalios
detalės. 2D detalių modeliavimas, koregavimas,
keitimas. Paveikslėlių konvertavimas į vektorinį formatą
(CorelDraw, Autocad). Piešinių paruošimas darbui su
lazerinėmis staklėmis.

D. Misiovič

VEIKLOS/VEIKLŲ „PASIMATUOK PROFESIJĄ“ PAVADINIMAS
Specialybė
Ekspeditorius

Veikla

Mokytojas

Logistika. Kas tai?

V. Tichomirovas

AE

,,Variklio remontas,,

G. Pučinskas

FP

„Finansų laboratorija“, Kliaulė taupyklė“

A. Raininienė

IA

,,Interjero dekoro elementas“.

Ž. Sadkauskienė

TRA

Akustika, girdimi dažniai, tonas, tembras, obertonai, infra, ultra dažniai,
aukštų dažnių girdėjimas, muzikos kūryba.

V. Misiovič

SK

„Nestabilių paviršių taikymas fiziniame aktyvume“

V. Ašmena

Ekonomika.

A. Jokšienė

IA

„Būsimasis dizaineris“

D. Misiovič

AP

„Sienų dekoravimas dažais“

D. Misiovič

E

Loginis kompiuterinis žaidimas „Sujunk grandines“, Croclip Technology
programa: Varžų jungimas.

B. Pavlovienė

E

1.Raidinis ir grafinis elektrinių schemų elementų žymėjimas.
2.Nesudėtingų elektros instaliacijos schemų braižymas.
3.Nesudėtingų elektros instaliacijos schemų el. grandinių jungimas
stenduose

V. Bražinskas

V

Šiuolaikiniai patiekalai – sultingi naminiai burgeriai, pritaikyti kiekvieno
skoniui.

D. Tumulienė

M

„Karštų akmenų masažas“

I. Černiukienė

S

Neverbalinis bendravimas

I. Čoporovienė

K

„Sausainių ant pagaliukų kepimas ir puošimas“
„Figūrinių bandelių formavimas ir kepimas“

D. Bulaukienė

Karjeros startas – tobulas CV

J. Jasukaitienė

Medienos apdirbimas

G. Paliokas

ST

