Parengė darbo grupė (2019 m. rugsėjo 5 d. Įsakymo Nr. 1.3-V-446)
APROBUOTA mokytojų metodinėse tarybose:
Pučiamųjų, liaudies instrumentų ir akordeono metodinės tarybos protokolas Nr. 2, 2019-10-29
Fortepijono mokytojų metodinės tarybos protokolas Nr. 2, 2019-10-29
Styginių, gitaros, chorinio dainavimo ir teorinių dalykų metodinės tarybos protokolas Nr. 2, 201-10-29
PRITARTA: Mokytojų atestacinės komisijos posėdžio protokolas Nr. 2, 2019-12-18

REKOMENDACIJOS SIEKIANT ĮGYTI
MOKYTOJO EKSPERTO
KVALIFIKACINĘ KATEGORIJĄ


Mokytojas, norintis būti įtrauktas į MOKYTOJŲ ATESTACIJOS PROGRAMĄ, kartu su prašymu,
atestacijos komisijai turi pateikti pedagoginės ir metodinės veiklos pagrindimo aplanką.



Mokytojo veikla turi atitikti siekiamos kvalifikacinės kategorijos rodiklius.

MOKYTOJAMS, SKIEKIANTIEMS EKSPERTO KVALIFIKACININĖS
KATEGORIJOS REKOMENDUOJAMI PEDAGOGINĖS IR METODINĖS VEIKLOS
RODIKLIAI



Mokytojui, siekiančiam įgyti mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją, kartu su
prašymu reikia pateikti dalyko klasės vadovo ir metodinės tarybos pirmininko rašytines
rekomendacijas dėl kvalifikacinės kategorijos įgijimo.



Per 5 metus būti paruošus nacionalinio arba tarptautinio lygmens konkursų laureatų
(pageidautina apie 20 – pianistams, stygininkams, akordeonistams, pučiamiesiems,
gitaristams; 10 – liaudies instrumentų, chorinio dainavimo; 5 – teorinių dalykų).



Pageidautina, kad mokiniai būtų atstovavę mokyklą įvairiuose reprezentaciniuose
renginiuose (nacionaliniai B. Dvariono, J. Švedo, J. Pakalnio, “Dainų dainelės”
konkursai, tarptautinis konkursas “Kaunas Sonorum”, miesto muzikos ir meno mokyklų
koncertai “Mūzų puokštė”, “Pavasarinis žaismas”, mokyklos koncertai filharmonijoje).



Būti parengus dvi kvalifikacijos tobulinimo programas (KPKC), pagal kurias būtų vesti
autoriniai seminarai miesto ir šalies muzikos mokyklų mokytojams.



Vykdyti tęstinį (ne trumpiau kaip 3 metai) tarptautinį arba respublikinį projektą
(pageidautina, kad projektas būtų gavęs finansavimą iš Lietuvos Kultūros Tarybos ar kitų
finansavimo šaltinių).



Išleisti miesto muzikos mokyklų bendruomenei reikalingą ir naudingą metodinį leidinį,
kuris būtų aprobuotas mokyklos metodinės tarybos. Leidinio aprobacijos sąlygos:





Leidinys turi atitikti estetines vizualizacijos ir turinio normas;



Turi būti recenzuotas dviejų recenzentų: mokytojų ekspertų arba mokslo daktarų.

Būti skaičius bent vieną pranešimą respublikinėje ar tarptautinėje mokslinėje /
pedagoginėje ar praktinėje konferencijoje.



Mokytojo darbo ir bendravimo etika turi atitikti aukščiausius visuomenės socialinės
kultūros standartus.

