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                                                                                     PATVIRTINTA:  

                                                                                     Pagalbos mokytojui ir mokiniui centro 
                                                                                     direktorės 2016- 02-08 d. įsakymu Nr. V -22 

 

TAURAGĖS  PAGALBOS MOKYTOJUI IR   MOKINIUI CENTRO 
 

2016 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

MISIJA – teikti kokybiškas edukacines bei kvalifikacijos kėlimo paslaugas, kurios leistų gerinti 

ugdymo kokybę. Koordinuoti rajono metodinių būrelių veiklą. Tai pagalbos mokytojui, mokiniui 

bei jų tėvams įstaiga, siekianti teikti savalaikę pagalbą bei užtikrinti asmens gerovę.  

VIZIJA - modernizuota institucija, teikianti kokybiškas kvalifikacijos kėlimo, metodinės veiklos ir  

pedagoginę – psichologinę pagalbą mokytojams, mokiniams ir jų  tėvams. 

VEIKLOS PRIORITETAI –  kokybiškas dalykinių  profesinių kompetencijų stiprinimas. Teikti 

pedagoginę – psichologinę pagalbą mokiniams, jų tėvams ir mokytojams. Socialinės rizikos šeimų 

psichologinis švietimas. 

 

ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ 

S (STIPRYBĖS) S (SILPNYBĖS) 

1. Turime kvalifikacijos tobulinimo renginių 

organizavimo patirties. 

2.Naudojamos įvairesnės renginių organizavimo 

formos (metodinės dienos, metodinių darbų ir 

priemonių parodos ir kt.) 

3.Modernizuota PPT darbo aplinka, pakankamai 

esame apsirūpinę vaikų gebėjimų vertinimo 

instrumentais. 

 

1. Kaip patikrinti per mokymus įgijamų žinių 

pritaikymą ugdymo procese. 

2. Prasta pastato estetinė išvaizda. 

3. Projektinė veikla. 

G (GALIMYBĖS) 

1.Teikti edukacines paslaugas pedagogams ir 

kitoms socialinėms grupėms. 

2. Dalyvauti projektinėje veikloje. 

3. Pedagoginės psichologinės pagalbos tikslinių 

grupių plėtra. 

 

T(GRĖSMĖS) 

1.Aiškumo ir strategijos kvalifikacijos 

tobulinimo klausimu švietimo politikoje 

nebuvimas. 

2.Mažėjantis mokinių  ir mokytojų skaičius. 

3. Mokytojų motyvacijos sumažėjimas. 
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       TIKSLAI 

 

Sudaryti sąlygas pedagogams plėtoti profesines kompetencijas ir įvairinti  mokymosi 

formas. 

Koordinuoti rajono metodinių būrelių veiklą ir vykdyti gerosios patirties sklaidą. 

      Ugdyti mokinių, dalykinius, pažintinius, meninius kūrybinius gebėjimus.   

      Užtikrinti vidinį centro veiklos gerinimą. 

Didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių 

asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą, teikiant reikalingą informacinę, 

ekspertinę ir konsultacinę pagalbą, mokykloms, mokytojams bei tėvams. 

      Dalyvavimas projektinėje veikloje. 

 
 

UŽDAVINIAI 

                          

Tirti kvalifikacijos tobulinimo poreikius .    

Aktyvinti  rajono metodinę veiklą. 

Vykdyti olimpiadas, viktorinas, konkursus kt. renginius. 

Skatinti mokyklų bendruomenių ir mokytojų grupių keitimąsi gerąja darbo patirtimi.    

Kuo anksčiau įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines, asmenybės 

ir ugdymosi problemas, padėti jas išspręsti, surasti optimalią ugdymo vietą ir formą. 

Tėvų, pedagogų ir vaikų švietimas bei konsultavimas. Vaikams teikti individualias ir 

grupines psichologines konsultacijas.                                                                           

Padėti mokykloms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, 

asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą. 

Vidinis centro veiklos gerinimas. 

 

           VEIKLA 

 

Sudaryti sąlygas pedagogams plėtoti profesines kompetencijas  ir įvairinti mokymosi formas. 

 

Eil 
Nr. 

Uždaviniai  Priemonės Laikas 

1. Ištirti ir analizuoti kvalifikacijos 

tobulinimo poreikius. 

Kvalifikacijos tobulinimo 

poreikių apklausos  su 
metodiniais būreliais, 

metodinėmis tarybomis, 
ugdymo įstaigomis. 

Rugpjūtis , 

rugsėjis, 
gruodis. 

2. Rengti kvalifikacijos tobulinimo Pagal metodinių būrelių Visus metus 



 3 

programas ir vykdyti kvalifikacijos 

tobulinimo renginius. 
Organizuoti seminarus rajono mokyklų 
dalykų mokytojams ir mokyklų 

bendruomenėms. 

planus, mokyklų užsakymus, 

Švietimo skyriaus pasiūlymus 
organizuoti kvalifikacijos 
tobulinimo renginius 

numatoma apie 70 seminarų. 

3. Inicijuoti mokytojų praktikų 
kvalifikacijos tobulinimo programų 

rengimą 

Sukurtos naujos kvalifikacijos 
tobulinimo programos arba 

patobulintos esamos , kurios 
atitiktų šiandienos 

reikalavimus. 

Visus metus 

4.  Mokymų  ugdymo įstaigų darbuotojams 
(bibliotekininkams, asmenims 
atsakingiems už viešųjų pirkimų 

organizavimą, darbų saugą ir kt.) 
organizavimas 

Surengti  po 1 mokymus 
grupei. 

Per metus 

5. Organizuoti leidyklų naujausios 

edukacinės literatūros pristatymus, 
seminarus mokytojų bendruomenei, 
susitikimai su knygų autoriais. 

Naujų leidinių, pedagoginės 

literatūros pristatymai rajono 
bendruomenei. 

Visus metus 

6. Įdiegti nuotolinį mokymąsi. Reikalingos techninės bazės 
įsigijimas. Sukurti nuotolinio 
mokymosi programas ir 

sudaryti galimybes jomis 
naudotis. 

Iki rugsėjo 
mėn. 

 

 

Koordinuoti rajono metodinių būrelių veiklą ir plėtoti gerosios patirties sklaidą. 

 

1. Rajono metodinių būrelių veiklos 

organizavimas ir koordinavimas 

Metodiniai pasitarimai, 

metodinės dienos, metodinių 
tarybų pasitarimai. 

Per mokslo 

metus 

2. Organizuoti gerosios patirties sklaidos 

seminarus, pristatymus, parodas, 
edukacines išvykas. 

Suorganizuoti  12 gerosios 

patirties seminarų, 5 atviras 
pamokas, 6 konferencijas, 3 
parodas. 

Per mokslo 

metus 

3. Informacijos viešinimas apie mokytojų 
gerąją patirtį. 

 Sukaupto edukacinio banko 
informacijos patalpinimas 
internetiniame puslapyje.  

Visus metus 

 

 

 

 
 
 

Ugdyti mokinių dalykinius, pažintinius, meninius, kūrybinius gebėjimus. 

 

Eil.Nr. Uždaviniai Priemonės  Laikas 

1. Organizuoti rajono mokinių dalykines 

olimpiadas, konkursus, viktorinas ir kt. 
rengininius. 

Respublikinės olimpiados- 14, 

rajoninės – 13. Konkursai- 8. 
Kiti renginiai (pleneras, 

paroda, šokio festivalis, 
turnyrai ir kt.)- 6. Sportinės 

Per mokslo 

metus. 
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varžybos -34 

2. Inicijuoti naujus konkursus ir rengti jų 

nuostatus. 

 Per mokslo 

metus 

3. Organizuoti renginių nugalėtojų ir jų 
mokytojų pagerbimą. 

Įvairių renginių suvestinių 
parengimas ir nugalėtojų 

paskelbimas bei 
apdovanojimas. 

Gegužė 

 

 

Užtikrinti vidinį centro veiklos gerinimą. 

 

Eil. 

Nr. 

Uždaviniai Priemonės  Laikas 

 

1.  
 

 
 
 

Analizuoti ir planuoti įstaigos veiklą. 
 

 
 
 

 
 

 
 
Organizuoti  darbuotojų profesinę 

kvalifikaciją, plėtoti bendradarbiavimo 
ryšius. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Inicijuoti darbo grupių užduočių 
rengimui bei  rezultatų vertinimui 

sudarymą. 
 
 

 
 

Plėtoti centro viešuosius ryšius. 

Parengti 2015 metų veiklos 
ataskaitą. 

 2015 metų veiklos 
įsivertinimas pagal centrų 
akreditacijos metodiką. 

Parengti 2016 metų veiklos 
programą. 

Biudžeto programų 2016 
metams parengimas. 
 

Mėnesio veiklos planų 
aptarimas ir tvirtinimas. 

 

 
Sudaryti sąlygas centro 

darbuotojams kelti savo 
kvalifikaciją. 

Bendradarbiauti su Švietimo 
skyriumi ir ugdymo įstaigomis, 
pateikiant centro mėnesio 

veiklos planus, organizuojant 
bendrus renginius, tenkinant 

pedagogų poreikius. 
Bendradarbiavimas su UPC, 
SPPC, kitais švietimo centrais, 

pedagoginėmis 
psichologinėmis tarnybomis. 

 
Rengti įsakymus, jų projektus 
 

 
Rašyti straipsnius į spaudą, 

socialinius tinklus, internetinį 
puslapį. Atnaujinti lankstinukus 
apie centrą, ieškoti naujų 

socialinių partnerių. 

Sausis 
 

Kovas 
 
 

Sausis 
 

Sausis, vasaris 
 
 

Kiekvieną 
mėnesį. 

 
 
Per metus. 
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Kuo anksčiau įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines, asmenybės ir 

ugdymosi problemas. 

 

1. Asmens galių ir sunkumų, raidos 

ypatumų ir sutrikimų, pedagoginių, 
psichologinių asmenybės ir ugdymosi 

problemų  nustatymas. Ugdymo vietos 
ir formų parinkimas 

 Pritaikyti   ugdymo 

programas, atitinkančias vaiko 
gebėjimus. Remiantis tyrimo 

išvadomis, rekomenduoti 
specialią pagalbą. 

Visus metus 

2. Vaiko brandumo mokyklai vertinimas Vertinimai  Gegužės, 

rugpjūčio 
mėnesiais 

3. Įvertinti asmens specialiųjų ugdymosi 
poreikius.  

Įvertinimo išvadų aptarimas, 
ugdymo programos skyrimas ir 

rekomendacijų pristatymas 
klientams 

Visus metus 
pagal poreikį. 

4. Įvertinti ikimokyklinio amžiaus vaikų, 

nelankančių ikimokyklinio ugdymo 
įstaigų, sutrikimus. 

Įvertinimo išvadų paruošimas 

ir konsultacijos kaip jas 
pašalinti. 

Per mokslo 

metus, pagal 
poreikį. 

5. Įvertinti mokinio galias ir sunkumus, 

renkantis mokymosi profilį. 

 Per mokslo 

metus pagal 
poreikį 

 

Tėvų, pedagogų ir vaikų švietimas bei konsultavimas 

 

1. Tėvų, mokytojų ir vaikų švietimas bei 
konsultavimas dėl vaiko klinikinių, 

asmenybės, emocinių ir elgesio, 
bendravimo, mokymosi problemų, 
patirto smurto, krizių, savęs pažinimo, 

mokymosi profilio bei profesijos 
pasirinkimo. 

 

Teikti individualias bei 
grupines psichologines 

konsultacijas vaikams. 
 
Konsultuoti tėvus, mokytojus 

specialiosios pedagoginės 
pagalbos teikimo bei 

organizavimo klausimais. 
Pagalba mokytojams rengiant 
pritaikytas ir individualizuotas 

programas. 

Visus metus 

2. Organizuoti kursus tėvystės įgūdžių 
ugdymo klausimais  socialinės rizikos 

šeimoms. 

Mokymai 1 grupei. Vasario  
balandžio 

3. Bendravimo su vaikais kursai, teismo 
įpareigotiems tėvams. 

Kursai po 20 valandų grupei. Visus metus 
pagal poreikį. 

4. Dalyvauti rajono psichologų, 

specialiųjų pedagogų ir logopedų 
metodinės grupės veikloje 

Sužinomas  su kokiomis 

problemomis susiduria įstaigų 
specialistai, pasidalinta nauja 
informacija 

Pagal mėnesio 

planą 

5. Dalyvauti savivaldybės Vaiko gerovės 

komisijos veikloje 

 Pagal 

savivaldybės 
administracijos 

kvietimus 

6. Įgyvendinti prevencinę programą apie 
psichoaktyviąsias medžiagas. 

Ankstyvosios intervencijos 
grupė paaugliams, linkusiems 

vartoti alkoholį bei 
psichoaktyviąsias medžiagas 

Kovas - 
gegužė 
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7. Organizuoti renginį prieš patyčias „Veiksmo savaitės be patyčių“ 

organizavimas Dienos centro 
vaikams. 

Kovas 

8. Švietimo organizavimas ugdymo 

įstaigoms. 

Paskaita „Pedagogo etika 

bendraujant su tėvais“. 
Seminaras „Efektyvesnė 
logopedinė pagalba“,“ Naujoji 

mokinių karta-prarastoji ar dar 
neatrastoji?“, „Pozityvus 

bendravimas su vaikais“ 

Sausis, 

balandis, 
gegužė. 

Dalyvavimas projektinėje veikloje. 

 

1. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Ieškoti būdų įsijungti į  2016 m. 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

skelbiamus konkursus. 
 

Ieškoti galimybių tapti projektų 
vykdytojų partneriais. 

Visus metus 

2. Dalyvauti lokaliuose projektuose. Teikti paraiškas savivaldybės 

„Sveikatinimo rėmimo“ 
programai. 
Bendradarbiauti su 

nevyriausybine  „Maltos 
ordino“ organizacija, ruošiant 

projektus vaikams su 
specialiaisiais poreikiais. 

Kovas- 

balandis 

3. Pagal galimybes dalyvauti Ugdymo 

plėtotės centro skelbiamuose pedagogų 
kvalifikacijos tobulinimo konkursuose. 

Ieškoti  Visus metus 

 

 

VEIKLOS PLANO FINANSAVIMAS 

 

            Planas finansuojamas iš  Lietuvos  Respublikos valstybės biudžeto, ES struktūrinių fondų, 

Tauragės rajono  savivaldybės  biudžeto. Centro surinktų specialiųjų. lėšų. Numatyti renginiai 

finansuojami ir vykdomi atsižvelgiant į Centro veiklos nuostatus ir lėšas. 

 

  
Direktorė                                                                                                       Vida Mejerienė 

 
                                                                                                                                                                                

 
                                                                                      
 

 


