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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
or nlzavlmo eb e I Itl tob u I l1') IT) ils IE m lal'l t S I t a I I OS
irtimi" 2 Salies ,,AS atsakin SUZ sichikos

