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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

(Trumpai aptariamos Svietimo jstaigos strateginio plano ir jstaigos metinio veiklos plano igyvendinimo
kryptys ir pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai)
TelSiq 5vietimo centro 2016 - 2018 m. strategini veiklos plane suformuluota vizija - Tel5iq lvietimo
centras - patikimas ivietimo bendruomen€s pagalbininkas, moderni pedagogq ir kiq suaugusitiq
mokymosi vis4 gyvenim4 institucija. Centro strateginiame veiklos plane numaq4i du tikslai ir uidaviniai,
kurie pagal tam tikras priemones, numatytas metiniame veiklos plane, buvo jgyvendinami 2018 metais.

l.Tikslas: pletoti ir tobulinti pedagogq ir kitq suaugusiqiq mokymosi galimybiq prieinamum4 ir ivairovg,
atitinkandi4 rajono ir Salies Svietimo politik4.
Siam tikslui jgl.vendinti numatl4i uZdaviniai: teikti kokybiSkas kvalifikacijos tobulinimo paslaugas

Svietimo ugdymo institucijq pedagogams ir kitq nepedagoginiq bendruomeniq nariams; organizuoti
metoding veikl4, kaupiant edukacines patirties bankq bei pletojant gerosios patirties sklaidq; ieSkoti

naujoviq, igalinandiq tobulinti pedagogq ir kitq suaugusiqjq neformalqjj 5vietim4, dalyvaujant
tarptautiniuose, Salies ir vietiniuose projektuose; pletoti neformaliojo suaugusiqlq Svietimo paslaugas; kuo
anksdiau ivertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines, asmenybds ir ugdymosi
problemas ir padetijas i5sprgsti; stiprinti mokyklos, mokyojq, tevq (globejq) gebejimus ugdlti specialiqiq
ugdymosi poreikiq turindius asmenis, formuoti teigiamas nuostatasjq atZvilgiu.
2018 m. ivyko 105 kvalifikacijos tobulinimo renginiai pagal 80 programq; juose mokesi 2603 dalyviai;
lektoriq skaidius - 153. 2487 pedagogai dalykines ir bendr4sias kompetencijas tobulino 100 kvalifikacijos
tobulinimo renginiq, iSjq 67 seminaruose. Ypatingas demesys buvo skiriamas ilgalaikiq programq rengimui
ir rrykdymui. Pagal ilgalaikes kvalifikacijos tobulinimo programas mokesi 4-ios mokyklq bendruomen€s,
ikimokyklinio ir prieimokyklinio ugdymo pedagogai, muzikos moky4ojai. Kitq istaigq darbuotojams (ne
pedagogams) Centras vykde 3 kvalifikacijos tobulinimo renginius pagal 3 programas, kuriuose dalyvavo 70
TelSiq bendruomends nariq. Pedagogai ir kiti rajono bendruomeniq nariai uZsienio kalbq lgrldZius (anglq ir
vokiediq) tobulino pagal atskirq lygiq 50 akad. val. programas.

Organizuojant metoding veiklq, kaupiant edukacines patirties bank4 bei pletojant gerosios patirties sklaid4
per metus organizuoti 35 gerosios patirties renginiai iSjq: 4 konferencijos, 5 gerosios patirties seminarai,3
atviros pamokos, 5 atviros veiklos,4 metodines dienos, 11 praktikumq, I viktorina, I apskrito stalo
diskusija; taip pat irryko 95 lvairaus pob[dZio renginiai (pasitarimai, posedZiai, susirinkimai, akcijos ir kt.).
2018 m. rajone veike 28 metodiniai bEreliai. Metodiniuose renginiuose dalyvavo 697 pedagogai.
Ataskaitiniq-rinkiminiq susirinkimq metu buvo apibendrinta pedagogq kvalifikacijos tobulinimo ir
metodines veiklos renginiq kokybe, grjZtamasis ry5ys. Pateikti pasiIlymai, vertinimai, motyvacija dalyrauti
renginiuose, dalijimasis gerqja darbo patirtimi. SeSiolika rajono pedagogq parenge kvalifikacijos tobulinimo
programas ir pagal jas vedd gerosios patirties seminarus. Per 2018 metus 6 metodiniai blreliai tLmezgd
glaudesnius rySius su kolegomis i5 kitq rajonq, kaip pvz. Jurbarko, Skuodo, 5akiq, Kelmes, MaZeikiq.
2018 m. ypatingas demesys skirtas tiriamajai veiklai. Panaudojant ,,GrjZtamojo ryIio mokymq vertinimo
lranki", kuris nuo 2017 m. veikia elektronineje platformoje (http:/iwww.semiplius.lt/) atlikti tyrimai apie
Telsiq Svietimo centro vykdyq ilgalaikiq moky,tojq kvalifikacijos tobulinimo programq efektyvumq, taip
pat tirtas centro veiklos efekryvumas.
IeSkant naujoviq, igalinandiq tobulinti pedagogrl irkitq suaugusiqiq neformalqj! Svietim4,20l8m. Centras
dalyravo 4 talptautiniuose (,,Atvira ir liberali bendruomen€: iSSikiai ir galimybes suaugusiqjq 5vietimui"
(OPLICO);. "Stereotipai mokslineje fantastikoje" (StereoSciFi); ,,Rekomendacijos del suaugusiqjq
mokyme igyq kompetencijq Europoje" (REVALUE); ,,Konsorciumo nariq neformalaus Svietimo
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sveikat4"; ,,Saugios aplinkos mokykloje k[rimas ll") n 2 vietiniuose (,,Edukacine programa vaikq
emocines sveikatos stiprinimui"; ,,Sveiki dantys, gerkld ir nosis - taisyklinga vaiko kalba") projekhrose.
Centro dalyvavimas projektuose buvo naudingas finansiSkai ir darbuotojams (pvz., patobulino bendravimo
ir bendradarbiavirro bei uZsienio kalbq kornpetencijas, atsirado galimybe Centro darbuotojoms ir rajono
bendruomends nariams, aktyviai jsitraukusiems j projektq veiklas, daly.vauti projektiniuose seminaruose bei
partneriq susitikimuose TelSiuose ir uZsienyje), ir institucijai (padidejo renginiq apimtys, pletojami bei
uLmegzti nauj i partnerystes rySiai su kitomis institucijomis Lietuvoje ir uZsienyje, isigyta reprezentaciniq
prekiq).
2018 metais TelSiq Svietimo centras, b0damas TelSiq rajono savivaldybes neformaliojo suaugusiqjq
Svietimo ir tgstinio mokymosi koordinatoriumi, toliau vykde Tel5iq rajono savivaldybes neformaliojo
suaugusiqjq Svietimo ir tgstinio mokymosi 20 I 7-2019 metq veiksmq plan4. Vyko andragogq kvalifikacijos
tobulinimas (3 renginiai).2018 m. Tel5iq rajono savivaldybes taryba skelbe neformaliojo suaugusidq
Svietimo ir tgstinio mokymosi programq, finansuojamq Tel5iq rajono savivaldybes biudZeto le5omis,
konkurs4. TelSiq Svietimo centras administravo programq konkurs4. Centras rykde suaugusiqjq mokymosi
motyvacijos didinimo informacines kampanijas.
Vienas i5 Centro uZdaviniq - kuo anksdiau jvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius,
psichologines, asmenybes ir ugdymosi problemas ir padetijas iSsprgsti. Siam uZdaviniui igyvendinti buvo
atlikta: 47 specialiqjq ugdymosi poreikiq; 258 kompleksinio pedagoginio psichologinio vaikq; lvaiko
mokyklinio brandumo lvertinimq. Per 2018 m. ivyko 474 konsultacijos, konsultuoti 142 klientai. PPT
vykde specialiosios pedagogines ir socialines pedagogines pagalbos teikimo funkcijq Tel5iq r. ugdymo
jstaigose, jgyvendinandiose ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo programas, kuriose ndra Sios

Svietimo pagalbos specialistq. PPT specialusis ir socialinis pedagogai aptamavo 8 rajono ugdymo istaigas
ir suteike reikalingq Svietimo pagalbq 48 vaikams, turintiems vidutiniq ir dideliq specialiqjq ugdymosi
poreikiq. Siam uZdaviniui jgyvendinti buvo rykdomas ir pedagoginis psichologinis Svietimas. Teikiama
mobili 5vietimo pagalba 7-oms TelSiq rajono ugdymo jstaigoms. Mokiniams vykdyti mokymai pagal
paauglitl socialiniq igudZiq ugdymo programq ,,Tiltai".
2 Tikslas: tobulinti Centro mokymo(si) aplinkas, pasitelkiant finansinius ir ZmogiSkuosius iSteklius.
Gerinant istaigos materialing bazg buvo jrengta ir pritaikyta PPT esama bendro naudojimo patalpa
(holas), nupirktas kopijavimo aparatas ir kitos reikalingos priemones.
Pagrindine direktores darbo kryptis - burti darbuotojus kokybiSkai ir rezultatyviai centro veiklai. Direktore
yra Lietuvos suaugusiqjq Svietimo asociacijos nare, Europos suaugusiqjq Svietimo elektroninds platformos
eksperte. 2018 m. direktor6 buvo apdovanota: Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro ir Svietimo
mainq paramos fondo padekos raStais.

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

l. Pa rindiniai rae usl met veiklos rezultatai

Metq uzduorys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaqjantis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdf.tos)

Pasiekti rezultatai
irjq rodikliai

Centro veikl4
reglamentuojantys
dokumentai atitiks
5iuo metu galiojandiq

f statymq
reikalavimus.

Iki birZelio ld. atnaujintas
tvarkos apra5as del darbuotojo
nuosavo automobilio
naudojimo komandiruotds ir
darbo tikslams.

Iki rugsejo I d. atnaujintas
tvarkos apraias del darbuotojq
kvalifi kacijos tobulinimo.

I .l.Centro veikl4
reglamentuojandiq
dokumentq
atnauj inimas ir
efektyvus valdymas.

2018 m. birZelio
14d. isalrymu Nr.V-
30 patvirtintas
parengtas

,,Netamybiniq
automobiliq
naudojimo darbo
reikm6ms ir iSlaidq
kompensavimo
tvarkos apraSas",
2018m. gruodZio
18 d. lsakymu
Nr.V- 90
patviftintas
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Iki spalio ld. atnaujintas
tvarkos aprasas ddl centro
kval ifi kacijos tobulinimo
renginiq ir kitq teikiamq
paslaugq organizavimo.

atnaujintas TelSitl
Svietimo centro
kvalifikacijos
tobulinimo renginiq
organizavimo
tvarkos apraSas.

20l8m.gruodZio
l8d. jsakymu Nr.V-
92 pawirtintas
atnaujintas TelSiq
Svietimo centro
darbuotojq
kvalifikacijos
tobulinimo apra5as.

1.2. Uztikrinti sklandq
TelSiq Svietimo centro
programq

igyvendinim4,
uztikrinti j iems
reikalingq finansin iq ir
zmogiSkrUq iSteklirl
veiksming4
naudolim4.

Laiku ir tinkamai

igyvendintos
programas.

Iki spalio I d. parenglos,
akredituotos ir pradetos
jgyvendinti ne maLiau 2

kvalifi kacijos tobulinimo
programos.

2018 m. rugsejo 3

d. lsakymu Nr. V-
40 akredituotos

ivertintos 2
parengtos
programos, Nr.
211000642,
2l 1000639.

I .3. Aktyvinti TelSiq
ivietimo centro
tirian.rqj4 veikl4,

Laiku ir tinkamai
atlikti tyrimai apie
centro vykdomas
veiklas, numaty4os
tobulintinos Centro
kryprys.

Iki lapkidio I d. atliktas
tyrimas apie realizuojamq
i I galai kiq kval i fi kacij os

tobulinimo programq
efektyvumq ir naudingum4.
Iki gruodZio 1d. atliktas
tyrimas apie Centro veiklos
efektynuum4 ir naudingum4.

Naudojant
,,Grlitamojo rySio
mokymq vertinimo

iranki", kuris veikia
elektronin6je
platformoje
h I

i11s-,lt/) atlikti
tyrimai apie Tel5iq
Svietimo centro
vykdyq ilgalaikiq
mokyojq
kvalifikacijos
tobulinimo
pro$amq
efekty.vum4 ir
centro veiklos
efekty'.uum4
organizuojant
mokymus.

2. Uiduo ne os ar

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos

s kd kd tos i5 dalies dtl numa rizik ei tokit buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1.

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3. 1 . Teliiq regioninio STEAM centro kaip Tel5iq
5vietimo centro struktnrinio padalinio k[rimo darbai
(TelSiq Svietimo centro nuostatq atnauj inimas,
dallvavimas pasitarimuose, dokumentq analize)

Naujos Centro funkcijos, kurias

!gyvendinant rajono mokiniai, mokytojai
tures galimybes daly"vauti STEAM
veiklose, rykdant formaliojo ir
neformaliojo ugdymo veiklas.

ildo ei buvo atlikta a Idom , svan stai os veiklos rezultatams
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3.2. Erasmus+ KA201 inovacijq k[rimo ir keitimosi
gerqja patirtimi projekto "Stereotipai moksl ineje
fantastikoje" (StereoSciFi) administravimo darbai: darbo
sutardiq priedq, jsakymq ruoSimas; leiq planavimas;
dokumentq analize.

ldejos kaip ugdyti moksleiviq socialinius

lgEdzius. susijusius su stereotipais per

mokslines fantastikos knygas ir filmus,
naudojantis IT. Darbuotojai patobulino
bendravimo ir bendradarbiavimo bei
uZsienio kalbq kompetencijas, atsirado
galimybe ..Germanto- progimnazijos ir
Zemaites gimnazijos mokytojams akt) /iai
jsitraukti j projekto veiklas. Papildomas
centro finansavimo Saltinis (leSos skirtos
kanceliarinems prekdms, reprezentacinems
iSlaidoms) Pl€tojami bei uZmegai nauji
parlnerystes rySiai su kitomis institucijomis
Lietuvole ir uZsienyje.

4. Pakore otos rae usl me veiklos uzduo ei toki buvo ir rezultatais

III SKYRIUS
PASIEKTU RXZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

5. Pasi rezulta kdant uZduotis ivertinimas

6. Kom etenc os, kurias noro tobulinti

f 1rw-l/o<t 4lo rlonry.Q/t Jt/9 0/-Ol
(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

7. fvertinimas, jo pagrindimas ir sitilymai:

(";tdai paw;tre|/ (data)

IV SKYRJUS
VERTINI}IO PAGRJNDINTAS IR SIUL}'NIAI

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliaiUZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

verlinama, ar nustatytos
uzduotys ivykdytos)

4.1.

4.3.
4.4.

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

langelis
5.1. UZduotys jvykdytos ir virSijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai E
5.2. UZduotys iS esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai X
5.3. lrykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutanus vertinimo rodiklius Patenkinamai E
5.4. UZduotys nejvykdyos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai !

6.1 . Pokydiq vallymas
6.2. Komunikavimas uZsienio (anglq) kalba

(mokykloje - mokyklos tarybos (paraSas) (vardas ir pavard€) (data)

/A*2
Y 

lparalas)

4.5.
f ]



jgaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo
/ darbuotojq atstovavimq jgyvendinantis asmuo)

8. [vertinimas, jo pagrindimas ir siolymai:

(Svietimo jstaigos savininko teises ir
pareigas igyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

(paraSas) (vardas ir pavarde) (data)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

IV SKYRIUS
KITU METV VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

9. Kitq metq uZduotys
nustatomos ne maziau kai 3 ir ne dau iau kai 5 uZduot S

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali btiti neivykdytos (aplinkybds, kurios gali tur6ti
neigiamos itakos irrykdyti Sias uZduotis)

ildoma suderinus su Svietimo stai os vadovu

(Svietimo istaigos savininko teises ir
pareigas igyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) lgalioto asmens
pareigos)

(paraSas) (vardas ir pavard€) (data)

SusipaZinau.

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (paraSas) (vardas ir pavarde) (data)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nustaty'tos
uZduotys ivykdytos)

UZduotys

9.1 .

9.2.

9.3

9.5.

10.1 .

10.2.

10.3.

5

9.4.


