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Gerbiami profesinės sąjungos nariai,
Artėjant naujiems mokslo metams, mes norime palinkėti visiems
mokytojams geros sveikatos, optimizmo, kūrybingumo, sėkmingų
atradimų ir pasiekimų, o taip pat vienybės ginant savo profesinius
interesus. Tegul žinių diena tampa įdomaus naujų mokslo metų
kelio pradžia! Tegul mokslo metai atneša tikro džiaugsmo ir
pripažinimo, pagarbos ir pasitikėjimo!
Lietuvos švietimo profesinės sąjungos
pirmininkas Audrius Jurgelevičius

LŠPS Veikla

ARTIMIAUSI LŠPS
RENGINIAI
Rugsėjo 17d. Euro-demonstracija
Vroclave, Lenkijoje
Rugsėjo 22d. Seminaras „Mokyklos, švietimo įstaigos profesinės
sąjungos veiklos organizavimas“
naujiems
profesinės
sąjungos
nariams. (Seminare gali dalyvauti
visi norintys, dėl papildomos
informacijos kreiptis
info @svietimoprofsajunga.lt)

Rugpjūčio 23 d. posėdžiavo Lietuvos švietimo profesinės
sąjungos (LŠPS) taryba, kuri analizavo liepos 18 dieną Švietimo ir
Rugsėjo 29d. LŠPS Valdybos
mokslo ministro patvirtintą Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų
posėdis
įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą.
Pristatydamas pakeitimus LŠPS pirmininkas akcentavo, kad
ministras pritarė pusei profesinės sąjungos pasiūlymų, dėl Įdomu
nepriimtų siūlymų LŠPS kreipsis prašydami paaiškinimo. Audrius
Liepos 22 – 26 d., Keiptaune, Pietų
Jurgelevičius pristatė Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo
Afrikoje, vyko šeštasis Education
koncepcijos metmenis, kuriems nuspręsta teikti siūlymus.
International
(EI)
pasaulinis
Kongresas.
LŠMPSF
taip
pat
yra EI
Vilnius švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimas
narė, jai šiame Kongrese atstovavo
(VŠDPSS) laimėjo bylą prieš LŠDPS, kurios pirmininkas A.
jos pirmininkė Rūta Osipavičiūtė ir
Bružas buvo pareikalavęs bemaž 11 tūkst. Lt nesumokėto nario
tarptautinė
sekretorė
Tatjana
mokesčio, Aukščiausiasis Teismas (LAT) išaiškino, kad profesinė
Babrauskienė.
Viso
kongrese
buvo
sąjunga – ne UAB. Kaip teigė VŠDPSS pirmininkė Rūta
apie 1800 dalyvių.
Osipavičiūtė: “Aukščiausiojo teismo nutartis ne tik užkirto
galimybę LŠDPS veikėjui A. Bružui eilinį kartą pasipelnyti iš kitų,
bet ir suformavo teisinę praktiką, kuri padės išvengti panašių
Rugpjūčio 25–28d., LPSK moterų
situacijų. Blogiausia tai, kad neteisėti, nedemokratiški veiksmai
centras surengė tradicinį seminarą
daro didžiulę gėdą bei žalą visam Lietuvos profesinių sąjungų
Palangoje. Seminare dalyvavo ir
judėjimui“.
LŠMPSF atstovės - Kaišiadorių pirmininkė Irena Šimkūnaitė ir JonišRugpjūčio 30d. Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų
kio pirmininkė Dalia Ţilevičienė
federacijos pirmininkė Rūta Osipavičiūtė, Lietuvos švietimo
profesinės sąjungos pirmininkas Audrius Jurgelevičius ir
pavaduotojas Romas Turonis dalyvavo spaudos konferencijoje Norite savo mieste ar mokykloje surengti
"Švietimo naujovės Lietuvos švietimo profesinės sąjungos seminarą?
akimis".
Susiekite su mumis:
info@svietimoprofsajunga.lt,
tel.+37065756286
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Pastabos dėl Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos koncepcijos projekto
Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendindama Vyriausybės programą parengė naują pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo koncepcijos projektą. Lietuvos švietimo profesinės sąjungos ekspertai, išanalizavę šį dokumentą,
pateikia savo pastabas ir siūlo teikti pasiūlymus naujam dokumentui. Dokumentą rasite čia
http://www.svietimoprofsajunga.lt/images/default/source/attachments/kvalifikacija.pdf
Kodėl profesinė sąjunga turi juo domėtis?
Dokumente išdėstyti principai, kaip švietimo įstaigoje dirbantis pedagogas tobulins savo kvalifikaciją, tai
tiesiogiai susiję ne tik su galimybe gauti didesnį darbo užmokestį, bet ir apskritai išsaugoti darbo vietą.
Kas yra nauja (pamiršta sena) šioje koncepcijoje?
Nors koncepcijos projekte iš esmės kartojama visiems įkyrėjusi frazė, kad pedagogas dėl savo profesijos
specifikos turi neišvengiamai tobulėti profesine prasme, tačiau atsiranda naujų dalykų. Pirma, planuojamas
pedagogo kvalifikacijos tobulinimo konsultanto atsiradimas, kuris faktiškai ir lems, kuria linkme pedagogas
tobulins savo kvalifikaciją. Visos veiklos be minėto konsultanto palaiminimo nebus finansuojamos iš mokinio
krepšelio. Antra, faktiškai siekiama įteisinti visų kvalifikacijos tobulinimo paslaugas teikiančių institucijų ir
fizinių asmenų veiklos akreditavimą, tą turės teisę daryti vienintelis ŠMM pavaldus Ugdymo plėtotės centras
(UPC). Apskritai, planuojama, kad kvalifikacijos kėlimo sistema taps ne tik labai centralizuota, bet ir visiškai
kontroliuojama mokyklos administracijos. Trečia, pedagogo kvalifikacijos tobulino procesas planuojamas
ketveriems metams (metų skaičius keistai siejamas su ketverių metų bendrojo ugdymo koncentrais). Po
ketverių metų norintis tęsti savo darbinę veiklą pedagogas faktiškai turi įrodyti, kad jis įgyvendino savo
kvalifikacijos tobulinimo planą, o tai primena kadaise buvusį sumanymą įvesti visuotinę, priverstinę ir
reguliarią atestaciją.
Kas šioje koncepcijoje gali padėti pedagogui sėkmingiau tobulinti kvalifikaciją?
Visų pirma, aiškiai pripažįstama, kad pedagogas tobulėja ne tik tobulindamas dalyko dėstymo bei kitus
pedagoginius įgūdžius, tačiau svarbu yra tobulinti tiesiogiai su darbine veikla nesusijusius dalykus, tarp kurių
įvardintos ir socialinės kompetencijos. Antra, pedagogui žadama išsami informacija apie jo kvalifikacijos
tobulinimui skirtus pinigus ir apie galimybę juos daugmaž laisvai naudoti. Trečia, neabejotinai kvalifikacijos
tobulinimui turėtų pasitarnauti ir kas aštuonerius metus planuojama metų trukmės stažuotė.
Kokie klausimai kyla perskaičius dokumentą?
Didžiausias klausimas – kaip bus nustatoma, kiek pedagogas per ketverius metus pakėlė savo kvalifikaciją ir ar
jis pasiekė planuotus tikslus? Kitas neaiškumas – kas bus daroma su dabar egzistuojančia kvalifikacinių
kategorijų sistema ir jos apspręstais atlyginimų skirtumais?
P.S. Gerbiamieji kolegos profsąjungiečiai, Jums pateiktos tik pirmosios ir labai paviršutiniškos pastabos
apie labai svarbų mums dokumentą. Kviečiu visus ne tik įdėmiai išstudijuoti Pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo sistemos koncepcijos projektą, bet ir
LIETUVOS ŠVIETIMO PROFESINĖ
operatyviai pateikti savo pastabas, kritiką bei
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