Šiame dokumente pateikiamos pastabos kaip pildoma

TIKYBOS MOKYTOJO ANKETA

ANKETOS DUOMENYS

PASTABOS

ASMENS DUOMENYS
Vardas, pavardė ................................................
Civilinis statusas (tinkamą pabraukti): pasaulietis: susituokęs,

Reikėtų užpildyti visas grafas, nesvarbu, kad praeitais
metais pildėte ir niekas nepasikeitė

nesusituokęs, našlys (-ė); vienuolis (-ė), diakonas, kunigas

Šeimos sudėtis: ........................................................
Gyvenamoji vieta .... (gatvė, namo nr., buto nr., miestas, indeksas)
Tel.: ................... El. paštas: ......................
Parapija ......................, dekanatas .............................
STUDIJOS
Mokymosi įstaiga**

Siekiama įgyti specialybė,
kvalifikacija

Kursas

**pildo šiuo metu studijuojantis tikybos mokytojas

Tikybos mokytojo turima kvalifikacinė kategorija:

Jei nekėlėte kvalifikacijos esate MOKYTOJAS (jei turite
aukštąjį ar aukštesnįjį dalyko išsilavinimą ir pedagogo
kvalifikaciją) : žr. Mokytojų atestacijos nuostatai, 2008, 6
punktas.

...................................................................................
(NURODYTI KVALIFIKACIJOS SUTEIKIMO METUS)

STAŽAS
Šią anketos dalį pildykite tvarkingai!
Nepamirškite parašyti nuo kurių metų dėstote tikybą.

Pedagoginio darbo stažas: .. Tikybos mokytojo darbo
stažas: .. (nuo kurių metų dėstote tikybą)
DĖSTOMI DALYKAI (pažymėti

X ):

Tik tikyba .... Ir kiti dalykai .....

DARBOVIETĖ (S)
Mokyklos pavadinimas

Mokyklos telefonas

Kvalifikacijos tobulinimas. Išvardinti (išklausyti kursai,

-

Mokytojas privalo tobulinti savo kvalifikaciją, turi teisę
ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. (žr. Švietimo
įstatymas, 2011, 49 straipsnis).

-

Kvalifikacijos tobulinimą organizuoja institucijos,
turinčios teisę vykdyti kvalifikacijos tobulinimo
programas. (žr. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo
nuostatai, 2007)

-

Į kvalifikacijos tobulinimo trukmę įskaičiuojamas laikas,
kurį galima patvirtinti kvalifikacijos tobulinimo
pažymėjimais
ir
pažymomis.
(žr.
Mokytojų
kvalifikacijos tobulinimo nuostatai)

seminarai, dalyvauta konferencijose, rekolekcijose, stebėtos kolegų
pamokos) bei nurodyti dalyvavimo kvalifikacijos tobulinimo

renginiuose datą ir valandų skaičių:

a) dalyko:
Data

Kvalifikacinio renginio pavadinimas

Val.
skaičius

Kvalifikacinio renginio pavadinimas

Val.
skaičius

b) kituose:
Data

c) rekolekcijose:
Data

Dienų skaičius

Rekolekcijų tema

Vieta

Metodinė ir kita iniciatyvi veikla mokyklos bendruomenėje,
mieste, vyskupijoje (dalyvavimas metodinio būrelio veikloje, projektų
rengime ir įgyvendinime, renginių organizavimas)

-

Rekolekcijomis nelaikomos parapijose vykstančios
gavėnios ir advento susikaupimo valandos. Dalyvaujant
ne PVKC organizuotose rekolekcijose, pateikti
rekolekcijų vadovo pažymą.
Pvz.: Dalyvavau .... metodinio būrelio veikloje;
Dalyvavau projekto Gyvybės dienai rengimo grupėje;
Su mokiniais vykdėme projektą „Mano Rožinis“;
2019-12-10 pravedžiau adventinį renginį mokyklos
mokytojams, 2019 m. balandį - velykinę popietę mokiniams;
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Gerosios patirties sklaida (skaityti pranešimai, vestos atviros
pamokos, straipsniai pedagoginėje spaudoje, internete, vesti autoriniai
seminarai, išleistas metodinis leidinys, parengta mokomoji, metodinė
priemonė ir kt.).

Neformalus ugdymas mokykloje

Su mokiniais dalyvavome Biblijos draugijos skelbtame
konkurse „Pažink Šventąjį Raštą“ ir patekome į finalą; ...
Rašykite konkrečiai:
Skaičiau pranešimą (nurodyti pranešimo pavadinimą, kur
skaitytas; metodiniame būrelyje, seminare, ...)
Vedžiau atvirą pamoką (nurodyti temą, klasę, kas stebėjo:
apie atvirą pamoką turi būti pranešta iš anksto mokyklos
planuose, švietimo skyriaus planuose. Integruota pamoka
nebūtinai yra atvira!)
Parengiau straipsnį (nurodyti temą, kur publikuotas).
Informacinė žinutė mokyklos internetiniame puslapyje
ar miesto laikraštyje apie įvykusi renginį nėra dalijimasis
gerąja patirtimi!
Parengiau metodinę priemonę (nurodyti priemonės pobūdį;
priemonė turi būti aprobuota mokyklos ar miesto
metodiniame būrelyje).
Kokiam būreliui vadovauju: pvz. Liturginių šokių būrelis,
Giedojimo būrelis, Jaunieji ateitininkai, ...
Būrelio veikla turi tęstis ištisus metus, kaip pamoka (tik
apmokėjimas iš neformalaus ugdymo lėšų).

Veikla parapijoje (rengimas, sakramentams, Šv. Rašto grupė,
maldos grupė ir kt. Nurodyti parapijos pavadinimą)

Kokioje parapijoje dalyvaujate sekmadienio ir švenčių
liturgijoje?
Ko ketinate siekti ugdymo ir kvalifikacijos tobulinimo srityje
kitais mokslo metais?

Konkrečiai nurodyti, kokiose srityse ketinate gilintis
seminarų metu (konkretinkite, kokių žinių ar patirties
trūksta).

Kokios pagalbos jums reikėtų, kad galėtumėte tobulinti
tikybos mokytojo veiklą, ugdymo tikslų įgyvendinimą bei
dvasinį gyvenimą?

Kokios metodinės, pedagoginės ar dvasinės (nurodyti temą)
pagalbos reikia norint tobulinti savo kaip mokytojo veiklą.
Siūlykite Jus dominančias temas seminarams,
pasidalinkite pastebėjimais bei idėjomis.

DARBO KRŪVIS
Turimas

Pageidaujamas

Pamokų skaičius ..........................................

Pamokų skaičius ..................................

Klasės ..........................................................

Klasės ..................................................

UŽPILDYMO DATA: ..........................................

PARAŠAS ...............................................

SVARBU:
a) pateikti kompiuterinį variantą (ranka pildytų anketų nepriimame);
b) kad ta pati veikla ar seminaras nesikartotų keliose vietose;
c) rašyti konkrečiai.
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