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2023 m. Centro veiklos plano tikslas ir uždaviniai formuojami  remiantis strateginiu planu, vidaus įsivertinimo rezultatais, stebėsenos sistemos rodikliais, 

tyrimų rezultatais. 

 

Plano tikslas ir uždaviniai: 

Mokymosi kultūros stiprinimas, kuriant besimokančią, įtraukią ir atvirą mokyklą. 

1.Užtikrinsime tikslingą mokyklų bendruomenių konsultavimo prieinamumą, švietimą, įgyvendinant įtraukųjį ugdymą. 

2.Tobulinti pamokos ir kitų ugdymo(si) formų kokybę, didinant ugdymo turinio formų pasirinkimų galimybes. 

 

2023  METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLO IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

Tikslas Uždavinys Priemonės 
Tvirtinimas, 

dokumentai 
Atsakingi Laikas 

Laukiamas rezultatas, 

įvertinimo kriterijus 

Mokymosi 

kultūros 

stiprinimas, 

kuriant 

besimokančią, 

įtraukią ir 

atvirą 

mokyklą. 

 

1.1.Užtikrinsime 

tikslingą 

mokyklų 

bendruomenių 

konsultavimo 

prieinamumą, 

švietimą, 

įgyvendinant 

įtraukųjį 

ugdymą. 

1.1.1. Gerosios darbo patirties 

pasidalijimas su mokyklų 

bendruomenėmis, siekiant 

įtraukios kultūros kūrimo  

mokyklose. 

Dalyvių sąrašai A.Kasparavičienė 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Visus 

mokslo 

metus 

Ne mažiau, kaip 5 ugdymo 

įstaigų pedagogai ar kitų 

institucijų  darbuotojai 

dalyvaus gerosios darbo 

patirties pasidalinime, 

pasisems žinių ir idėjų 

teikiant pagalbą mokiniams 

įtraukiojo ugdymo kontekste. 

1.1.2. Tęsiama programa 

jaunesniojo amžiaus vaikams ir 

mokiniams „Keliaukime po 

pojūčių šalį“  

Dalyvių sąrašai A.Kasparavičienė 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Visus 

mokslo 

metus 

Ne mažiau, kaip 90 

ikimokyklinio ir jaunesnio 

amžiaus mokinių dalyvaus 

programoje, turės galimybę 

pasinaudoti 

multisensorinėmis 

priemonėmis. Programos 

metu, specialiųjų ugdymo 

priemonių dėka, bus 

stimuliuojami vaikų pojūčiai, 

gerinami tarpusavo santykiai, 

mažinamas nerimas ir kt. 



Tikslas Uždavinys Priemonės 
Tvirtinimas, 

dokumentai 
Atsakingi Laikas 

Laukiamas rezultatas, 

įvertinimo kriterijus 

1.1.3. Seminarų organizavimas 

pedagogams, dirbantiems 

bendrojo lavinimo mokyklose, 

siekiant stiprinti pagalbą 

mokiniams, kurie turi elgesio ir 

(ar) emocijų sutrikimų. 

Akredituotos 

programos 

A.Kasparavičienė 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Visus 

mokslo 

metus 

Parengtos ir akredituotos 

nemažiau, kaip 5 programos, 

dalyvaus nemažiau, kaip 100 

pedagogų, švietimo pagalbos 

specialistų, kurie patobulins 

žinias apie specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių ugdymo ypatumus, 

galimybes ir pagalbos teikimo 

gaires. 

  1.1.4. Nuotolinis pedagoginis 

švietimo paskaitų mokinių 

įstatyminiams atstovams ciklas. 

„Pažinkime, supraskime  savo 

vaikus“ 

Veiklos planas A.Kasparavičienė 

A.Giržadienė 

A.Lukauskienė 

A.Norvilienė 

4 kartus per 

mokslo 

metus 

Paskaitų cikle dalyvaus ne 

mažiau, kaip 30 proc. 

mokinių tėvų. Paskaitų ciklo 

metu, bus kartu sprendžiamos 

problemos, susijusios su 

mokinių mokymosi 

pasiekimų ir pažangos 

gerinimu, ieškoma paveikių 

mokymo(si) formų ir būdų. 

Tai skatina daugumos tėvų 

į(si)traukimą ir prisideda prie 

kiekvieno mokinio 

ugdymo(si) sėkmės. 

  1.1.5. 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. 



Tikslas Uždavinys Priemonės 
Tvirtinimas, 

dokumentai 
Atsakingi Laikas 

Laukiamas rezultatas, 

įvertinimo kriterijus 

  1.1.6. Konsultacijos 

(individualių atvejų stebėjimas, 

aptarimas, rekomendacijų 

parengimas). 

Įsakymas A.Kasparavičienė 

A.Giržadienė 

A.Lukauskienė 

Visus 

mokslo 

metus 

Mobilios komandos vizitai ne 

mažiau, kaip į 6 ugdymo 

įstaigas, siekiant padėti 

mokykloms spręsti 

sudėtingus atvejus, juos 

išanalizuoti  ir parengti 

rekomendacijas mokyklai, 

teisėtiems atstovams mokinio 

psichologinėms, asmenybės ir 

ugdymo(si) problemoms 

spręsti. 

  1.1.7. Virtualios tarptautinės 

metodinės praktinės 

konferencijos, skirtos 

pasidalinti darbo patirtimi 

organizavimas. 

Įsakymas B.Šimkuvienė 

A.Kasparavičienė 

 

Spalis-

lapkritis 

Parengta ir akredituota 

konferencijos programa.  

Virtualioje tarptautinėje 

metodinėje praktinėje 

konferencijoje dalyvaus 

nemažiau, kaip 100 

pedagogų, švietimo pagalbos 

specialistų iš įvairių Lietuvos 

mokyklų, kurie patobulins 

žinias apie specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių ugdymo ypatumus. 

  1.1.8. Specialiųjų pedagogų-

logopedų metodinė dieną 

„Mokytis - kurti –– (ne)klysti – 

džiaugtis“. 

 

Veiklos planai 

Įsakymas 

A.Pielikienė 

K.Martinkienė 

2023 m. 

balandis 

Dalyvaus, ne mažiau, kaip 20 

Klaipėdos ir Šilutės rajonų 

specialiųjų pedagogų-

logopedų, kurie tobulinant 

pagalbos mokiniui teikimą,  

siekiant kiekvieno mokinio 

įtraukties. Bus dalijamasi 



Tikslas Uždavinys Priemonės 
Tvirtinimas, 

dokumentai 
Atsakingi Laikas 

Laukiamas rezultatas, 

įvertinimo kriterijus 

patirtimi, diskutuojama, 

planuojama, kaip aktualizuoti 

ugdymo(si) turinį įvairių 

poreikių ir gebėjimų 

mokiniams, kaip švietimo 

pagalbos specialistai gali 

padėti mokytojams, 

mokiniams, jų tėvams ir kt. 

  1.1.9.Dalyvavimas  

tarptautiniuose Erasmus+ 

projektuose.  Įgyvendinamas 

„Erasmus“ akreditacijos 

paraiškoje numatytas 1 metų 

tikslas: gerinti švietimo 

pagalbos teikimo kokybę 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams.  

Mobilumų 

ataskaitos 

Metodinio 

pasitarimo 

protokolas 

A.Kasparavičienė 

B.Šimkuvienė 

Visus 

metus 

Įvyks trys numatyti 

mobilumai.  Keturi švietimo 

pagalbos specialistai ir 4 

pedagogai stažuosis 

užsienyje. Stažuotėse 

dalyvavę pedagogai, 

pasidalins įgytomis žiniomis 

su kolegomis mokytojų 

metodiniuose pasitarimuose. 

Pasitarimuose dalyvaus ne 

mažiau kaip  80 procentų 

mokytojų.  

 1.2.  

Tobulinti 

pamokos ir kitų 

ugdymo(si) 

formų kokybę, 

didinant 

ugdymo turinio 

formų 

pasirinkimų 

galimybes. 

1.2.1. Vykdomos edukacinės, 

patyriminės veiklos, projektai . 

Metodinio 

pasitarimo 

protokolas 

Įsakymai 

B.Šimkuvienė 

V. Didžiūnas 

D. Budvytienė 

Visus 

mokslo 

metus 

Bus organizuota ne mažiau 

kaip 10 edukacinės, 

patyriminės veiklos 

užsiėmimų, projektų. 

Veiklose dalyvaus Centro 

mokiniai. Projekto metu 

mokiniai, mokytojai, 

auklėtojai, švietimo pagalbos 

specialistai patobulins 

kūrybinio darbo gebėjimus ir 



Tikslas Uždavinys Priemonės 
Tvirtinimas, 

dokumentai 
Atsakingi Laikas 

Laukiamas rezultatas, 

įvertinimo kriterijus 

 

 

bendradarbiavimo su kūrėjais 

įgūdžius. 

1.2.2. Pranešimas pedagogams 

ir auklėtojams siekiant tobulinti 

pamokos ir kitų ugdymo formų 

kokybę.  

Metodinio 

pasitarimo 

protokolas 

V. Didžiūnas 

D. Budvytienė 

J.Girskis 

 

 

Visus 

mokslo 

metus 

 

 

Pedagogai išklausys ne 

mažiau kaip 5 kolegų 

pranešimus, dalyvaus ne 

mažiau, kaip 80 proc. 

pedagogų. Mokytojai  ir 

auklėtojai įgys daugiau žinių 

apie ugdymo(si) formų 

kokybę ir įvairovę, kokią  

naudą mokiniams duoda 

dalyvavimas veiklose. 

1.2.3. Organizuojamos 

auklėtojų ir mokytojų gerosios 

darbo patirties sklaidos 

apskritojo stalo diskusijos. 

Metodinio 

pasitarimo 

protokolas 

Įsakymai 

V. Didžiūnas 

D. Budvytienė 

Visus 

mokslo 

metus 

Bus pasidalinta gerąja darbo 

patirtimi su ne mažiau kaip su  

3 mokyklų pedagogais. 

Aptartos (ne)tradicinės 

ugdymo(si) aplinkos, metodai 

ir būdai naudojami mokant 

specialiųjų  ugdymo(si) 

poreikius turinčius mokinius. 

1.2.4. Pranešimas ,,Class VR 

virtualios realybės sistemos 

naudojimo galimybės 

pamokose”.  

 

Metodinio 

pasitarimo 

protokolas 

 

J.Girskis Sausis Visi mokymuose dalyvavę 

pedagogai sužinos apie Class 

VR virtualios realybės 

sistemos naudojimo 

galimybes, išmoks ja 

naudotis, didės mokinių 

įtrauktis, gerės ugdymo 

kokybė. 

  1.2.5. Auklėtojų-mokytojų 

forumas  ,,Ugdymo turinio 

kūrimas ir idėjų paieškų 

patirtys Centre”.  

Metodinio 

pasitarimo 

protokolas 

D. Budvytienė,  

V. Didžiūnas  

Rugpjūtis Forume dalyvaus ne mažiau, 

kaip 80 proc. pedagogų. 

Forumo metu, bus aptartos 

ugdymo turinio formų 



Tikslas Uždavinys Priemonės 
Tvirtinimas, 

dokumentai 
Atsakingi Laikas 

Laukiamas rezultatas, 

įvertinimo kriterijus 

pasirinkimo galimybės, 

patirtys, išskirtos 

veksmingiausios formos, 

kurios padeda mokymo 

procesą padaryti inovatyvų ir 

motyvuoti mokinius veiklai. 

  1.2.6. Erasmus + projekto 

KA2-SCH „Išmani mokymosi 

aplinka kūrybiškumui ir 

įvairovei“ (Intelligent Learning 

Environment for Creativity and 

Diversity) įgyvendinimas. 

 

Dalyvavimas tarptautinėje 

nuotolinėje konferencijoje „ 

eLearning-eSafety-eCreativity“ 

ir pranešimo pristatymas. 

Įsakymas A.Kasparavičienė, 
A.Pielikienė, 

A.Lukauskienė, 

A.Riterienė, 

A.Kruvelis, 

J.Girskis, 

V.Bartuška, 

V.Didžiūnas, 

V.Girčius, 

K.Martinkienė. 

 

 

Visus 

mokslo 

metus 

 

 

 

 

Gegužė 

Projekte dalyvaus ne mažiau 

kiap 10 pedagogų, švietimo 

pagalbos specialistų, kurie 

įtrauks mokinius į įvairias 

veiklas su partneriais iš kitų 

užsienio šalių. Įgyvendins 

inovatyvų projektą, panaudojant 

nuotolinio mokymo(si) 

galimybes, kuriant interaktyvias 

mokymo(si) aplinkas 

mokiniams, tobulins anglų 

kalbos žinias, dalinsis gerąja 

darbo patirtimi. Mokytojais įgis 

ne tik dalykinių, bet ir kultūrinių 

žinių ir patirties, mokydamiesi iš 

kolegų ir keisdamiesi patirtimi 

Europos lygiu, įgyvendinant 

bendras veiklas ir idėjas. 

  1.2.7. Nuotoliniai mokymai, 

ilgalaikių ir trumpalaikių 

akredituotų programų, 

mokytojams video mokymų 

platformoje 

https://www.ugdymomeistrai.lt/ 

 

Kvalifikacijos 

tobulinimo 

pažymėjimai 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

B.Šimkuvienė 

A.Kasparavičienė 

Visus 

mokslo 

metus 

Visi (33) mokymuose 

dalyvavę pedagogai 

patobulins savo dalykines 

kompetencijas siekiant gerinti 

ugdymo kokybę, siekiant 

mokinių kūrybiškumo, 

orientuoto į kiekvieno 

mokinio kaip asmenybės 

augimą. 

https://www.ugdymomeistrai.lt/


 

 


