PATVIRTINTA
Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos
Direktoriaus 2018 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DV-14
2017 METŲVEIKLOS ANALIZĖ
Trumpa 2017 m. veiklos analizė pateikiama atskirai abiejų skyrių: Pedagoginio psichologinio ir Suaugusiųjų švietimo.
Pedagoginio psichologinio skyriaus tikslas 2017 m. buvo didinti švietimo pagalbos veiksmingumą šeimai ir vaikams, turintiems specialiųjų
ugdymosi poreikių ir psichologinių problemų. Siekis − kokybiškos paslaugos vaikui, mokytojui, šeimai.
Uždaviniai:
1. Plėtoti prevencinę ir visuomenės švietimo veiklą, stiprinant bendradarbiavimą su institucijomis, besirūpinančiomis vaiko gerove.
2 Vykdyti kompleksinės pagalbos ikimokyklinio ugdymo įstaigoms programą „Spalvota vaikystė“ ir teikti kitas švietimo paslaugas.
3. Tėvų švietimas, vykdant Pozityvios tėvystės ir kitus mokymus.
Pagrindinis 2017 m. veiklos prioritetas buvo kompleksinė pagalba ikimokyklinio ugdymo įstaigoms. Pagal specialistų parengtą programą
„Spalvota vaikystė“ buvo vykdytos veiklos Pasvalio lopšelio darželio „Eglutė“ ir Narteikių darželio mokyklos „Linelis“ bendruomenėms. 2017 m.
sausio - kovo mėnesiais 20 priešmokyklinio amžiaus vaikų iš l/d „Eglutė“ dalyvavo dailės terapijos užsiėmimuose (16 užsiėmimų po 2 val.), kuriuos
vedė psichologė ir 16 socialinių įgūdžių užsiėmimų po 2 val., kuriuose dalyvavo 21 priešmokyklinukas. Įstaigos pedagogai ir administracija dalyvavo
dailės terapijos užsiėmime „Bendravimas be žodžių“, klausė paskaitą „Pažintinių procesų lavinimas priešmokykliniame amžiuje“, turėjo galimybę
dalyvauti seminare „Kokybiška pedagogo sąveika su vaiko tėvais“. Individualiai buvo konsultuojami l/d „Eglutė“ tėveliai. 2017 m. rugsėjo - lapkričio
mėnesiais kompleksinė pagalba buvo teikiama Narteikių darželio mokyklos „Linelis“ vaikams, pedagogams, tėvams. 10 vaikų dalyvavo dailės terapijos
užsiėmimuose (7 užsiėmimai po 2 val.), taip pat 10 vaikų dalyvavo socialinių įgūdžių 7 užsiėmimuose po 2 val. Tėvams buvo organizuotos
individualios psichologo konsultacijos, paskaita Tėvų susirinkimo metu. Pedagogai klausėsi paskaitos „Pažintinių procesų lavinimas
priešmokykliniame amžiuje“, dalyvavo dailės terapijos užsiėmime „Bendravimas be žodžių“.
Vykdant tėvų švietimą organizuoti mokymai:
2017 m. sausio 12 – vasario 24 d. vyko Pozityvios (efektyvios) tėvystės grupiniai užsiėmimai socialinės rizikos šeimoms Vaškų seniūnijoje (20
val.). Įvyko 7 užsiėmimai. Dalyvavo 10 tėvelių, pilną programą pabaigė 7 dalyviai, iš jų 2 poros.
2017 m. kovo 2 – gegužės 4 d. vyko pozityvios tėvystės grupiniai užsiėmimai pagal STEP programą, skirtą 6-12 m. amžiaus vaikų tėvams (20
val.). Įvyko 9 užsiėmimai. Dalyvavo 9 mamų, programą baigė 8 dalyvės.
2017 m. vasario 28 – gegužės 2 d. vyko pozityvios tėvystės grupiniai užsiėmimai pagal STEP programą, skirtą 6-12 m. amžiaus vaikų tėvams
Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijoje (20 val.). Įvyko 9 užsiėmimai. Dalyvavo ir programą baigė 8 dalyvės.
2017 m. spalio 5 d. – lapkričio 30 d. vyko Pozityvios tėvystės grupiniai užsiėmimai pagal STEP programą, skirtą 0-5 m. amžiaus vaikų tėvams
(20 val.). Įvyko 9 užsiėmimai. Dalyvavo 12 mamų, programą baigė 8 dalyvės, 1 mama gavo padėką.
2017 m. kovo 30 d. − gegužės 10 d. vyko Pozityvios tėvystės (efektyvios) grupiniai užsiėmimai (7 užsiėmimai po 2 val.) Pasvalio miesto ir
apylinkių socialinės rizikos šeimoms. Dalyvavo 8 tėvai, baigė programą - 6.
2017 m. kovo 31 d. − gegužės 11 d. vyko Pozityvios tėvystės (efektyvios) grupiniai užsiėmimai (7 užsiėmimai po 2 val.) Krinčino seniūnijos
socialinės rizikos šeimoms. Dalyvavo 15 tėvų, baigė - 10.
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2017 m. spalio 5 d. – lapkričio 30 d. vyko pozityvios tėvystės grupiniai užsiėmimai pagal STEP programą, skirtą 12-17 m. amžiaus vaikų
tėvams (9 užsiėmimai po 2 val.). Dalyvavo 8, baigė - 7 tėvai.
2017 m. sausio − vasario mėn. vyko Pozityvios (efektyvios) tėvystės grupiniai užsiėmimai Pasvalyje (7 užsiėmimai po 2 val.). Dalyvavo 8
tėvai.
2017 m. rugsėjo − lapkričio mėn. vyko Pozityvios (efektyvios) tėvystės grupiniai užsiėmimai Pasvalyje (7 užsiėmimai po 2 val.). Saločių
seniūnijoje. Dalyvavo 10 tėvų.
2017 m. spalio 2 d. – lapkričio 27 d. vyko pozityvios tėvystės grupiniai užsiėmimai pagal STEP programą, 6-12 m. amžiaus vaikų tėvams (9
užsiėmimai po 2 val.). Dalyvavo 11, baigė - 8 tėvai.
2017 m. gruodžio mėn. vyko Pozityvios (efektyvios) tėvystės grupiniai užsiėmimai Pasvalyje (7 užsiėmimai po 2 val.) Pasvalio Specialiojoje
mokykloje. Dalyvavo 6 tėvai.
Stiprinant tėvus, auginančius raidos sutrikimų turinčius vaikus, nuo 2017 m. spalio pradėtos organizuoti savitarpio pagalbos ir emocinės
paramos grupės. Vyko 3 grupiniai užsiėmimai. Dalyvavo 4 tėvai. Numatoma veiklą tęsti ir 2018 m.
Suaugusiųjų švietimo skyrius, įgyvendindamas 2017 metų veiklos planą, vadovavosi Skyriaus veiklos strateginėmis kryptimis, Švietimo ir
mokslo ministerijos rekomenduojamais mokytojų, mokyklų vadovų, pagalbos mokytojams specialistų kvalifikacijos tobulinimo prioritetais, pedagogų
bendruomenių narių poreikiais ir pasiūlymais, tarptautinių ir nacionalinių tyrimų rezultatų analizėse, mokyklų išorės vertinimo išvadose pateiktomis
rekomendacijomis, Savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus specialistų siūlymais.
Siekis – kiekvieno vaiko/jaunuolio/suaugusiojo pažanga, galimybių įgyti naujų gebėjimų ir kompetencijų sudarymas kiekvienam.
Uždaviniai:
1. Stiprinti Pasvalio rajono švietimo bendruomenės narių profesionalumo (bendrųjų, profesinių ir dalykinių kompetencijų) lygį.
2. Skatinti ir plėtoti mokyklos lyderės – besimokančios organizacijos kultūros pokyčius.
3. Inicijuoti gerosios praktikos pavyzdžių paiešką ir sklaidą rajone, šalyje.
2017 metų rajono pedagogų bendruomenės kvalifikacijos tobulinimo tikslas buvo mokyklos kaip besimokančios organizacijos – lyderės
mokymuisi stiprinimas ir mokytojų profesionalumo didinimas veiksmingam mokymui(si) ir ugdymui(si).
Šio tikslo įgyvendinimui parengta 71 kvalifikacijos tobulinimo programa, iš jų 5 prilygintos akredituotoms (viena 40 akad. val., keturios 18
akad. val.). Organizuoti 134 kvalifikacijos tobulinimo renginiai. Iš jų 126 seminarai, paskaitos, kursai, edukacinės išvykos, gerosios patirties sklaidos,
metodinių būrelių užsiėmimai ir kiti renginiai pedagogų bendruomenei, 8 kvalifikacijos tobulinimo renginiai, kuriuose be pedagoginių darbuotojų
dalyvavo kitų institucijų specialistai. Bendras dalyvių skaičius - 2931. 132 dalyviams išduoti pažymėjimai už dalyvavimą tęstiniuose, 18-40 akad. val.
trukmės, kvalifikacijos tobulinimo renginiuose; 2435 pažymos išrašytos renginių dalyviams, dalyvavusiems 2-8 akad. val. trukmės kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose.
29 kvalifikacijos tobulinimo renginiai organizuoti ugdymo įstaigų bendruomenių užsakymu, 769 dalyviai mokėsi kartu su savo kolegomis.
Išskirtinis dėmesys 2017 metais buvo skirtas lyderystės ir mokytojo profesionalumo poveikio mokinių pažangos ir pasiekimų stiprinimui,
mokytojų žinių ir kompetencijų, įgytų tobulinant kvalifikaciją, taikymo ugdymo procese grįžtamajam ryšiui. Šiuo tikslu organizuoti du respublikiniai
renginiai: konferencija ,,Įgalinta lyderystė mokykloje mokinių mokymui ir mokymuisi“ (2017-01-04), dalyvavo 109 mokytojai ir mokyklų vadovai.
Gerosios patirties sklaidos renginys – metodų ir idėjų mugė ,,Mokymasis veikiant“ (2017-12-28) subūrė 211 pedagogų, iš jų 58 pedagogai dalinosi
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gerąja patirtimi – kvalifikacijos tobulinimo renginių ir savaiminio mokymosi metu išmoktų/sužinotų mokymo nuostatų ir būdų taikymu ugdymo
procese.
2017 metais 193 neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos buvo siūlomos Pasvalio miesto ir rajono suaugusiesiems. Programų rengėjai ir
renginių organizatoriai: Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka, Pasvalio krašto muziejus, Visuomenės sveikatos biuras, Švietimo pagalbos
tarnyba, Trečiojo amžiaus universitetas.
2017 metais Trečiojo amžiaus universitete mokėsi 102 klausytojai. Jiems buvo pasiūlytos 63 programos, bendras jose dalyvavusiųjų klausytojų
skaičius – 1575. TAU klausytojai mokėsi penkiuose fakultetuose: sveikatos ir dvasinio tobulėjimo, kultūros ir meno, socialinės psichologijos, krašto
pažinimo ir turizmo, buities kultūros. Įgyvendinti du projektai: Pasvalio rajono Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis (1200
Eur) finansuotas projektas ,,Padėk pats/pati sau“ ir Pasvalio rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų lėšomis (600 Eur)
finansuotas projektas ,,Teisinis senjorų švietimas“.
2017 metais atlikta Pasvalio rajono gyventojų apklausa dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir mokymosi poreikių nustatymo. Apklausoje
dalyvavo 175 respondentai iš visų Pasvalio rajono seniūnijų. Išgryninti šie suaugusiųjų mokymosi poreikiai: sveikatinimo, psichologijos, užsienio
kalbos, skaitmeninio-kompiuterinio raštingumo, teisinių žinių, reikalingų kasdieniame gyvenime, verslumo žinių ir gebėjimų plėtojimui. Parengti ir
įgyvendinti keturi projektai neformaliajam suaugusiųjų švietimui, finansuoti (2000 Eur) iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto pagal priemonę
,,Neformaliojo švietimo priemonės įgyvendinimas ir infrastruktūros tobulinimas“.
Eil.
Nr.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Veiklos sritis
Kvalifikacijos tobulinimo renginiai mokytojams, pagalbos mokiniui
specialistams, mokyklų vadovams (seminarai, paskaitos, kursai,
konferencijos ir kt.)
Mokytojų, klasių auklėtojų, mokyklų vadovų, karjeros koordinatorių,
bibliotekininkų konsultavimas
Metodinių būrelių užsiėmimai (apskritojo stalo diskusijos-pasitarimai,
kūrybinės dirbtuvės, edukacinės išvykos)
Kvalifikacijos tobulinimo renginiai nepedagoginiams darbuotojams,
biudžetinių įstaigų specialistams (seminarai, paskaitos, kursai)
Neformaliojo švietimo užsiėmimai (paskaitos, seminarai, apskritojo
stalo diskusijos, praktiniai užsiėmimai, edukacinės kelionės, kultūriniai
renginiai, kursai ir kt.) Trečiojo amžiaus universiteto klausytojams
Edukaciniai renginiai vaikams/mokiniams
Olimpiados, konkursai
Iš viso:

Renginių
skaičius
89

Dalyvių
skaičius
2354

Valandų
skaičius
740

76

525

80

37

355

75

8

222

39

63

1575

226

10
29
312

363
788
6182

43
87
1290
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PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS
VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS
Pedagoginis psichologinis skyrius
Siekis ir veiklos prioritetai (tikslai) ir uždaviniai 2018 m.
Pedagoginio psichologinio skyriaus tikslas: didinti švietimo pagalbos veiksmingumą šeimai ir vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi
poreikių ir psichologinių problemų.
Siekis − kokybiškos paslaugos vaikui, mokytojui, šeimai.
Prioritetai:
1. Kompleksinės pagalbos ikimokyklinio ugdymo įstaigoms teikimas;
2. Smurto, patyčių, savižudybių prevencija.
Uždaviniai:
1. Vykdyti kompleksinės pagalbos ikimokyklinio ugdymo įstaigoms programą „Spalvota vaikystė“ ir teikti kitas švietimo paslaugas.
2. Plėtoti prevencinę ir visuomenės švietimo veiklą, stiprinant bendradarbiavimą su institucijomis, besirūpinančiomis vaiko gerove.
3. Tėvų švietimas, vykdant Pozityvios tėvystės ir kitus mokymus.
Priemonės tipas/pavadinimas

Vykdytojai
VERTINIMAS
J. Stipinienė,
1. Kompleksinis mokinio (vaiko) specialiųjų
S. Stapulionienė,
ugdymosi poreikių pedagoginiu, psichologiniu,
D. Čeponienė,
medicininiu ir socialiniu pedagoginius aspektais
įvertinimas:
I. Kaulinskienė,
- psichologinis įvertinimas WISC-III LT, WAIS-III,
A. Putriūtė, I.Prakopienė,
WASI, VRS ir kitomis metodikomis;
Ž. Vaidžiūnienė
- kalbėjimo ir kalbos sutrikimų vertinimas;
- specialusis pedagoginis įvertinimas;
- socialinis pedagoginis vertinimas;
- raidos įvertinimas DISC metodika.
J. Stipinienė,
2. Vaikų brandumo mokyklai įvertinimas.
S. Stapulionienė,
D. Čeponienė
J. Stipinienė,
3. Gabių mokinių vertinimas.
S. Stapulionienė
KONSULTAVIMAS
ŠPT PPS specialistai
1. Individualių konsultacijų teikimas mokiniams,

Vykdymo laikas
2018 m. sausio–
gruodžio mėn. pagal
tėvų ir mokyklų VGK
prašymus

Laukiamas rezultatas
Atlikti pirminiai, pakartotiniai asmens
specialiųjų ugdymosi poreikių
įvertinimai, pateiktos rekomendacijos
tolesniam ugdymui. Mokiniai mokosi
pagal gebėjimus.
Sumažės mokymosi nesėkmės
ankstyvame mokykliniame amžiuje
patiriančių vaikų.

2018 m. balandžio 1 d.
–rugpjūčio 31 d. pagal
tėvų prašymą
2018 m. mokyklų ir
tėvų prašymu iš
anksto suderinus
2018 m. nuolat

Konsultuoti visi tėvai (globėjai,
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tėvams/ globėjams, specialistams, VGK nariams,
pedagogams.
2. Išvadų pristatymas ir rekomendacijų teikimas
tėvams po kompleksinio mokinio (vaiko)
specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo.
3. Paramos grupė tėvams, auginantiems vaiką su
negalia.
4. Elgesio ir emocinių sunkumų turinčių vaikų
grupės „Psichologinio atsparumo ugdymas“.
5. Grupinės konsultacijos tėvams pagal programas
POZITYVI TĖVYSTĖ, STEP.

ŠPT PPS specialistai ir
direktorė

2018 m. nuolat

J. Stipinienė,
S. Stapulionienė
J. Stipinienė

2018 m. 1 kartą per
mėn. visus metus
2018 m. rugsėjis–
gruodis
2018 m. sausis–
vasaris Namišių
seniūnijoje;
kovas–balandis
Pasvalyje; spalis–
lapkritis Pasvalyje ir
pagal užsakymus.

J. Stipinienė,
D. Čeponienė,
S. Stapulionienė

PREVENCINĖ IR EDUKACINĖ VEIKLA
ŠPT PPS specialistai ir
1. Kompleksinės pagalbos ikimokyklinio ugdymo
direktorė
įstaigoms programos „Spalvota vaikystė“
vykdymas.

2. Prevenciniai užsiėmimai pradinių klasių
mokiniams „Psichologinio - socialinio atsparumo,
žalingiems aplinkos poveikiams, stiprinimas“.
3. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo
ankstyvosios intervencijos programa
4. Savaitės be patyčių veiklos
5. Darbas su švietimo įstaigų bendruomenėmis
savižudybių prevencijos klausimais
3. Projekto „KARTU SU VAIKU-6“ vykdymas.

D. Čeponienė,
S. Stapulionienė

2018 m. sausis–kovas
Pasvalio l/d „Žilvitis“
bendruomenei.
2018 m. rugsėjis–
lapkritis Pasvalio l/d
„Liepaitė“.
2018 m. vasaris-kovas

Ž. Vaidžiūnienė

2018 m. pagal poreikį.

ŠPT PPS specialistai ir
direktorė
ŠPT PPS specialistai ir
direktorė
Ž. Vaidžiūnienė

2018 m. kovas
2018 m.
2018 m. (jei

rūpintojai), mokytojai, kurie kreipėsi dėl
vaiko pedagoginių psichologinių
problemų, ugdymo programos ir būdų.
Praplėstos žinios apie specialiųjų
poreikių vaikų ugdymą, psichologinių
problemų turinčius vaikus, formuojamos
teigiamos nuostatos jų atžvilgiu. Tėvai
(globėjai, rūpintojai), mokytojai gebės
veiksmingiau tenkinti vaiko
specialiuosius ugdymosi poreikius.
Pagerės vaikų mokymosi rezultatai,
psichologinė savijauta.
Pozityvūs tėvų ir vaikų santykiai,
mažėjančios auklėjimo spragos.
Problemos, parama neįgalų vaiką
auginantiems tėvams.

Indėlis į vykdomą mokyklos nelankymo,
elgesio sunkumų, patyčių prevenciją.
Bus siekiama prevencinio darbo
veiksmingumo užtikrinant tarpinstitucinį
veiklos koordinavimą ir Vaiko
minimalios ir vidutinės priežiūros
įstatymo nuostatų įgyvendinimą.
Mokyklos bendruomenių mokymas
atpažinti, pastebėti patyčias, smurtą,
savižudybės ženklus ir tinkamai į juos
reaguoti.
Edukacine veikla skatinamas mokinių
užimtumas, savišvieta, kūrybiškumas.
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J. Gintautienė
4. Projekto „ATRASK SAVE“ vykdymas
Ž. Vaidžiūnienė
5. Ugdomosios valandėlės ikimokyklinio amžiaus
vaikams: „Kuo aš būsiu užaugęs“, „Mano
nuotaika“.
2018 m. nuo vasario 16 d.
6. Lietuvos 100-čiui skirta akcija „Linkėjimas
visus metus
Lietuvai“
Ž. Vaidžiūnienė
7. Kūrybinių darbų paroda „Besmegenių šalyje“
METODINĖ IR ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA
ŠPT PPS specialistai ir
1. Straipsnių spaudai, internetiniam puslapiui
direktorė
ruošimas.
2. Skrajučių, lankstinukų mokytojams, tėvams,
vaikams ruošimas.
3. Rekomendacijų ruošimas.
4. Seminarų, mokymų vedimas pedagogams,
tėvams, kt.
Planuojami seminarai:
„Ką turime žinoti apie vaikus, turinčius autizmo
spektro sutrikimą?“, ,,Kaip atpažinti vaiko seksualinį
išnaudojimą. Pirmoji intervencija“, „Pozityvios
tėvystės mokymai“.
5. Paskaitų, pranešimų pedagogams, švietimo
pagalbos teikėjams, tėvams ruošimas.
6. Konsultacijos mokyklų bendruomenėms
KITA ATLIEKAMA VEIKLA
1. Pagalbos mokykloms krizių valdyme teikimas.
ŠPT PPS specialistai
2018 m. sausio mėn.
2. Pažymų dėl egzaminų pritaikymo rengimas
I.Kaulinskienė, A.Putriūtė,
3. Švietimo pagalbos gavėjų sąrašų tikrinimas,
I.Prakopienė,A.Baršauskienė
koregavimas, derinimas.
ŠPT PPS specialistai ir
4. Dalyvavimas profesinio tobulinimosi,
direktorė
kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose,
mokymuose, konferencijose.
5. Dalyvavimas SPPC ir kt. įstaigų inicijuojamuose ŠPT PPS specialistai
tyrimuose

patvirtins)
2018 m.
Pagal poreikį
A. Baršauskienė
Ž. Vaidžiūnienė
2018 m. gruodis
2018 m. nuolat
2018 m. nuolat
2018 m. nuolat
Pagal poreikį

Efektyvesnis visuomenės ir mokyklų
bendruomenių informavimas apie
Tarnybos veiklą. Bus vykdoma
sisteminga sklaida apie ŠPT veiklą,
bendravimą ir bendradarbiavimą su
mokyklų bendruomenėmis. Teigiama
linkme pakitęs požiūris į specialiųjų
poreikių, psichologinių problemų
turinčius asmenis.

Pagal poreikį
Pagal poreikį
Esant poreikiui
A. Baršauskienė
2018 m. sausis ir
rugsėjis
2018 m. nuolat
Kai kviečia

Specialistų tobulėjimas būtinas, siekiant
kokybiškos paslaugos klientui.
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Suaugusiųjų švietimo skyrius
Siekis ir veiklos prioritetai (tikslai) ir uždaviniai 2018 m.
Suaugusiųjų švietimo skyrius, įgyvendindamas 2018 metų veiklos planą, vadovausis Skyriaus veiklos strateginėmis kryptimis, Švietimo ir
mokslo ministerijos rekomenduojamais mokytojų, mokyklų vadovų, pagalbos mokytojams specialistų 2017–2019 metų kvalifikacijos tobulinimo
prioritetais, Pasvalio rajono pedagogų bendruomenių narių poreikiais ir pasiūlymais, tarptautinių ir nacionalinių tyrimų rezultatų, mokyklų įsivertinimo
analizėse, išorės vertinimo išvadose pateiktomis rekomendacijomis, Savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus specialistų siūlymais.
Siekis – kiekvieno vaiko/jaunuolio/suaugusiojo pažanga, galimybių įgyti naujų gebėjimų ir kompetencijų, tobulinti turimas kompetencijas
sudarymas kiekvienam.
Prioritetai:
1. Pagalba mokyklos, mokytojo, mokinio pažangai.
2. Mokymosi visą gyvenimą nuostatos plėtojimas.
Uždaviniai:
1. Tenkinti švietimo bendruomenių narių (mokytojų, nepedagoginių darbuotojų, tėvų) kvalifikacijos tobulinimo ir/ar saviugdos poreikius.
2. Skatinti ir plėtoti mokyklos lyderės – besimokančios organizacijos kultūros pokyčius.
3. Inicijuoti gerosios praktikos pavyzdžių paiešką ir sklaidą rajone, šalyje.
4. Užtikrinti kokybišką ir šiuolaikišką švietimo paslaugų teikimą.
Eil.
Nr.
1.

2.

Priemonės tipas/pavadinimas

Vykdytojai

Kryptingas mokytojų kompetencijų tobulinimas,
atsižvelgiant į mokyklų bendruomenių, mokytojų
dalykininkų poreikius.

ŠPT SŠS vedėja ir
metodininkės.
Lektoriai: šalies
mokslininkai, pedagogai,
ugdymo įstaigų vadovai,
įvaldę ir veiksmingai
taikantys inovatyvius
ugdymo metodus, vadybos
praktiką.

Pedagoginės patirties sklaidos skatinimas, turinio
ir formų tobulinimas.

ŠPT SŠS vedėja ir
metodininkės

Įvykdymo
laikas
2018 m.
nuolat

2018 m.
nuolat

Laukiamas rezultatas
Tenkinami pedagoginių darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimo ir saviugdos poreikiai,
ugdomas reflektuojantis pedagogas, gebantis
apmąstyti įgytas žinias ir išgyventą patirtį,
darantis gilų, nepaviršutinišką veiklos
įsivertinimą, siekiantis savo darbo kokybės.
Iniciuojamos ir diegiamos veiksmingesnės
kvalifikacijos tobulinimo formos. Mokytojai
labiau vertina tęstinį (ne trumpesnį nei 18
akademinių valandų) mokymąsi.
Metodinių būrelių veikla orientuojama į
reflektuojančio mokytojo ugdymą, metodinės
veiklos veiksmingesnių formų paiešką.
Pedagogų bendruomenei ŠPT internetosvetainėje skelbiamas edukacinės patirties bankas
tarnauja gerosios patirties paieškai ir sklaidai.
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3.

Švietimo ir konsultavimo paslaugų teikimas
mokyklai, mokytojui ir mokiniams aktualiais
klausimais.

ŠPT SŠS vedėja ir
metodininkės

2018 m.
pagal poreikį

4.

Mokytojų ekspertų ir mokytojų metodininkų, vyr.
mokytojų, mokytojų, pretenduojančių įgyti
aukštesnę kvalifikacinę kategoriją, atvirų
pamokų/veiklų inicijavimas.

ŠPT SŠS vedėja ir
metodininkės, mokyklų
metodinė taryba

2018 m.
pagal
susitarimą

5.

Projektų rengimas, dalyvavimas kitų švietimo ŠPT SŠS vedėja ir
įstaigų rengiamuose projektuose.
metodininkės

2018 m.
nuolat

6.

Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų
renginių, pagal patvirtintą Pasvalio rajono
Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2017 m.
lapkričio 20 d. įsakymu Nr. DV-77 grafiką,
organizavimas.
Pasvalio rajono švietimo institucijų
bendradarbiavimo ir socialinės partnerystės
aktyvinimas ir plėtojimas.

ŠPT SŠS vedėja ir
metodininkės pagal
kuruojamus dalykus

2018 m.
pagal grafiką

Skatinamas mokinių domėjimasis mokslu, žinių
gilinimas ir plėtojimas. Gabių ir talentingų
mokinių ugdymas.

ŠPT SŠS vedėja ir
metodininkės

2018 m.
nuolat

Įstaigos įvaizdžio rajone ir Lietuvoje
populiarinimas.

ŠPT SŠS vedėja ir
metodininkės, mokyklų

2018 m.
nuolat

Koordinuojant švietimo institucijų
bendradarbiavimą inicijuojami ir įgyvendinami
projektai, įvairūs renginiai, atliepiantys Pasvalio
rajono suaugusiųjų pažinimo, lavinimosi bei
saviraiškos poreikius ir šių dienų aktualijas.
Plėtojama Trečiojo amžiaus universiteto veikla:
vykdomos programos ir projektai, įtraukiant į
juos ne tik TAU klausytojus, bet ir kaimų
bendruomenių vyresnio amžiaus žmones.
Įstaigos interneto svetainė, Facebook paskyra
informatyvi visuomenei, pedagogų

7.

8.

Teikiamos kokybiškos švietimo ir konsultavimo
paslaugos.
2018 metais didelis dėmesys skiriamas mokyklų
bendruomenių narių mokymams ir
konsultavimui kaip iš vaiko elgesio, kitų
požymių atpažinti fizinio, psichologinio,
seksualinio smurto požymius, nepriežiūrą,
patyčias, kaip reaguoti, įtarus smurto atvejį.
Švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai ugdymui,
mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai
tobulins kvalifikaciją mokymosi paradigmos,
mokymosi strategijų, pagalbos mokiniui teikimo,
individualios mokinio pažangos stebėjimo ir
vertinimo srityse.
Parengti ir įgyvendinti ne mažiau kaip 2
projektai. Vykdoma paslaugų plėtra, didinama
teikiamų paslaugų kokybė.
Bendradarbiaujama su kitomis edukacinę veiklą
vykdančiomis institucijomis įvairiuose
projektuose partnerio statusu.
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metodinė taryba

9.

Pokyčių planavimo komandos apskritojo stalo
diskusijos organizavimas.

ŠPT SŠS vedėja ir mokyklų
metodinė taryba

2018 m.
gruodžio
mėn.

________________________________________

bendruomenei ir tikslinėms grupėms.
Formuojama pozityvi viešoji nuomonė apie
galimybę pasinaudoti švietimo paslaugomis,
mokytis visą gyvenimą.
Atlikta veiklų, pasiektų/nepasiektų rezultatų
analizė, numatyti 2019 m. veiklos prioritetai,
veiksmai.

