
  PRITARTA 

 „Diemedžio“ ugdymo centro 

  Centro tarybos 

  2021  m. gruodžio 27 d. 

  protokolu Nr. 09 

  

                              PATVIRTINTA 

                          „Diemedžio“ugdymo centro 

                           direktoriaus 

                           2021 m. gruodžio 29 d. 

                           įsakymu Nr.V1-56- (1.3.) 

 

 

 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                  

                                                                                                                            

 
„DIEMEDŽIO“ UGDYMO CENTRO  

 

 

VEIKLOS PLANAS 

 
 

2022 m. 
  

 

 

 

 



2 
 

2022 m. Centro veiklos plano tikslas ir uždaviniai formuojami  remiantis strateginiu planu, vidaus įsivertinimo rezultatais, stebėsenos sistemos rodikliais, 

tyrimų rezultatais. 

 

Plano tikslas ir uždaviniai: 

 

1. Siekti kokybiško ugdymo, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio galias, skatinant jo asmeninę ūgtį. 

 

 1.1. Ugdymo(si) ir popamokinės veiklos formų tobulinimas, diegiant edukacines inovacijas.      

 1.2. Skatinti bendruomenės profesinį tobulėjimą, siekiant tvaraus   mokinių ugdymo(si). 

 1.3. Teikti išorinę  metodinę ir konsultacinę pagalbą, stiprinant įtraukųjį ugdymą 

 

2022  METŲ VEIKLOS PLANO   TIKSLO IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO   PRIEMONĖS 

 

Tikslas Uždavinys Priemonės 
Tvirtinimas, 

dokumentai 
Atsakingi Laikas 

Laukiamas rezultatas, įvertinimo 

kriterijus 

Siekti 

kokybiško 

ugdymo, 

atsižvelgiant į 

kiekvieno 

mokinio 

galias, 

skatinant jo 

asmeninę 

ūgtį. 

 

1.1.Ugdymo(si) ir 

popamokinės 

veiklos formų 

tobulinimas, 

diegiant 

edukacines 

inovacijas.   

 

1.1.1. Kolegialus 

bendradarbiavimas stebint 

ir aptariant pamokas, 

popamokines veiklas 

organizuojamas 

netradicinėse aplinkose 

plėtojant patirtines 

tiriamąsias veiklas. 

Pamokų , 

popamokinės 

veiklos 

stebėjimo 

protokolai 

B.Šimkuvienė 

V. Didžiūnas 

D. Budvytienė 

Visus 

mokslo 

metus 

Kiekvienas mokytojas, auklėtojas stebės 

1-2 kolegų pamokas, popamokines 

veiklas ir  išskirs 1-2 sėkmes ir taikys jas 

savo pamokose ar organizuojamose 

veiklose. 

1.1.2. Gerosios patirties 

sklaida „Mano sėkmės 

istorija“ 

 

Metodinio 

pasitarimo 

protokolas 

 

V. Didžiūnas Birželis 

 

 

 

 

50 procentų mokytojų pasidalys savo 

sėkmės istorijom, taikant netradicinius 

ugdymo metodus ir būdus, kaip tai 

padėjo mokiniams siekti asmeninės 

pažangos. 

1.1.3. Pranešimas ,,Smart 

išmaniosios lentos 

naudojimosi galimybės”.  

 

Metodinio 

pasitarimo 

protokolas 

 

A. Lukauskienė Vasaris Visi mokymuose dalyvavę pedagogai 

sužinos apie Smart išmaniosios lentos 

naudojimo galimybes, išmoks ja 
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Tikslas Uždavinys Priemonės 
Tvirtinimas, 

dokumentai 
Atsakingi Laikas 

Laukiamas rezultatas, įvertinimo 

kriterijus 

naudotis, didės mokinių įtrauktis, gerės 

ugdymo kokybė. 

  1.1.4. Auklėtojų-

mokytojų 

forumas  ,,Edukacinė 

mokymosi aplinka, 

skatinanti tobulėti 

mokinius ir pedagogus”.  

Metodinio 

pasitarimo 

protokolas 

D. Budvytienė, 

V. Didžiūnas  

Rugpjūtis Forume dalyvaus ne mažiau, kaip 80 

proc. pedagogų. Forumo metu, bus 

aptarti mokinių motyvavimo būdai, 

išskirti veksmingiausi siekiant  mokinių 

individualios sėkmės. 

  1.1.5. Įgytų žinių apie 

edukacines inovacijas 

pasidalinimas, 

dalyvaujant 

tarptautiniame Erasmus 

+KA1 projekte 

„Informacinės 

komunikacinės 

technologijos ir 

kūrybiškumas klasėje 

specialius poreikius 

turintiems mokiniams“ 

Mobilumų 

ataskaitos 

Metodinio 

pasitarimo 

protokolas 

A.Kasparavičienė 

V. Didžiūnas 

Balandis 

Birželis 

Įvyks mobilumas į Olandiją. Stažuotėse 

dalyvavę pedagogai, pasidalins įgytomis 

žiniomis su kolegomis mokytojų 

metodiniame pasitarime. Pasitarimse 

dalyvaus ne mažiau kaip  80 procentų 

mokytojų.  

 

 1.2 Skatinti 

bendruomenės 

profesinį 

tobulėjimą, 

siekiant tvaraus   

mokinių 

ugdymo(si). 

 

 

1.2.1. Pranešimas 

„Specialiosios mokymo 

priemonės. Jų 

pritaikymas, atsižvelgiant 

į mokinių specialiuosius 

ugdymo(si) poreikius“  

Veiklos planai A.Giržadienė, 

A.Lukauskienė 

Visus 

mokslo 

metus 

Auklėtojų metodiniame  pasitarime 

dalyvaus ne mažiau, kaip 80 proc. 

Auklėtojų. Pasitarimo metu, pedagogai 

bus supažindinami su specialiųjų 

ugdymo priemonių nauda ir mokomi 

praktiškai kaip naudotis specialiosiomis 

ugdymo priemonėmis. 

1.2.2. Auklėtojų ir 

mokytojų metodinių 

grupių atstovų 

Auklėtojų ir 

mokytojų 

metodinės 

D. Budvytienė Balandis 

Spalis 

Ne mažiau, kaip su 2 ugdymo įstaigomis 

organizuojamos apskrito stalo diskusijos, 

kurių metu auklėtojai, dalinasi gerąja 
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Tikslas Uždavinys Priemonės 
Tvirtinimas, 

dokumentai 
Atsakingi Laikas 

Laukiamas rezultatas, įvertinimo 

kriterijus 

dalyvavimas 

tarpmokykliniuose 

patirties  diskusijose.  

 

grupės veiklos 

planas 

darbo patirtimi, siekiant profesinio 

tobulėjimo. 

1.2.3. Dalyvavimas 40 

val. programoje  

„Mokytojų bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų 

tobulinimas siekiant 

skatinti mokinių asmeninę 

ūgtį” 

Šilutės 

švietimo 

pagalbos 

tarnybos 

parengta 

programa 

A.Kasparavičienė 

 

Visus 

mokslo 

metus 

Programoje dalyvauja ne mažiau, kaip 80 

proc. mokytojų, aulėtojų, švietimo 

pagalbos specialist. Pedagogai įgis 

teorinių žinių ir praktinių-metodinių 

įrankių, kurie padės tobulinti ugdymą,  

taikyti diferencijuoto, personalizuoto, 

suasmeninto mokymo/si principus, 

atsižvelgiant į kiekvieno mokinio galias, 

skatinant jo asmeninę ūgtį. 

 1.3.Teikti išorinę  

metodinę ir 

konsultacinę 

pagalbą, 

stiprinant 

įtraukųjį ugdymą. 

 

1.3.1. Įsitraukimo į 

įlgalaikių akredituotų 

programų rengimo ir 

teikimo pedagoginei 

bendruomenei skaičius. 

Veiklos planai, 

akredituotos 

programos 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Visus 

mokslo 

metus 

Ne mažiau, kaip 70 pedagogų dalyvaus 

ilgalaikių akredituotų programų 

renginiuose skirtuose tobulinti pedagogų 

žinias ir įgūdžius dirbant su mokiniais, 

kuriems nustatytas elgesio ir (ar) emocijų 

sutrikimas. 

  1.3.2. Gerosios darbo 

patirties su specialiojo 

ugdymo centrais 

pasidalijimas, teikiant 

metodinę pagalbą šalies 

mokykloms. 

Įsakymas A.Kasparavičienė Balandis Ne mažiau, kaip 4 specialiojo ugdymo 

centrų pedagogai dalyvaus gerosios 

darbo patirties pasidalinime, pasisems 

žinių ir idėjų teikiant pagalbą įtraukiojo 

ugdymo kontekste. 

  1.3.3. Programos 

jaunesniojo amžiaus 

vaikams ir mokiniams 

„Keliaukime po pojūčių 

Įsakymas A.Kasparavičienė Vasaris Ne mažiau, kaip 100 ikimokyklinio ir 

jaunesnio amžiaus mokinių dalyvaus 

programoje, turės galimybę pasinaudoti 

multisensorinėmis priemonėmis. 
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Tikslas Uždavinys Priemonės 
Tvirtinimas, 

dokumentai 
Atsakingi Laikas 

Laukiamas rezultatas, įvertinimo 

kriterijus 

šalį“ parengimas ir 

įgyvendinimas. 

Programos metu, specialiųjų ugdymo 

priemonių deka, bus stimuliuojami vaikų 

pojūčiai, gerinami tarpusavo santykiai, 

mažinamas nerimas ir kt. 

  1.3.4. Seminarų 

organizavimas 

pedagogams, dirbantiems 

bendrojo lavinimo 

mokyklose, siekiant 

stiprinti pagalbą 

mokiniams, kurie turi 

elgesio ir (ar) emocijų 

sutrikimų. 

Akredituotos 

programos 

A.Kasparavičienė Visus 

mokslo 

metus 

Parengtos ir akredituotos nemažiau, kaip 

4 programos, dalyvus nemažiau, kaip 

100 pedagogų, švietimo pagalbos 

specialistų, kurie patobulins žinias apie 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių ugdymo ypatumus, galimybes ir 

pagalbos teikimo gaires. 

  1.3.5. Pedagoginis 

švietimo paskaitų tėvams 

(globėjams) ciklas „Tėvų 

(globėjų) ABC“. 

Veiklos planas A.Kasparavičienė 

A.Giržadienė 

4 kartus 

per 

mokslo 

metus 

Paskaitų cikle dalyvaus ne mažiau, kaip 

30 proc. mokinių tėvų. Paskaitų ciklo 

metu, bus aptarti paaauglystės metu 

kylantys iššūkiai, kaip galima padėti 

vaikui su žema saviverte, kaip padėti 

mokiniui mokytis ir siekti išsikeltų tikslų 

ir kt. 

 
________________________ 

 

 

 

  


