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ISKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIICLOS PLANO IGYVENDINIPIIAS

Telsiq Svietimo centro (toliau - Centro) 2019102r metq strateginio plano tikslai buvo
igyvendinami sutelkus intelektualinius i5teklius, efektyviai naudoj# matirialinius resursus.
2019 m' buvo nuosekliai pletojamos pedagogq ir kiq suaugusiqjq mokymosi vis4 gyrenim4
paslaugos, jq prieinamumas ir patrauklumas, skatinamur-porityrios patirties perdmimas,
dalijimasis, telkiama reflektuojanti rajono pedagogine bendruome"., ut"urlntos-edukacines
aplinkos' Suteiktos kokybi5kos pedagoginio pJichologinio ivertinimo ir konsultavimo
paslaugos, stiprinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, siekiant vaiko ir Seimos geroves.
{gyvendinant strateginio plano tikslus ir uZdavinius 2019 m. pasiekti Sie Centro veiklos
rezultatai.

l'Tikslas - pletoti mokymosi vis4. gyvenim4 kokybiSkq paslaugq ivairovg, skatinant
besimokandiqiq nuolatini.mokym4si, lyderystg bei poziryvios patirties pE L-l-a.
Bendradarbiaujant su vadovais, mokytojais attitta *otyltq b"rd.ro*"niq profesinio tobulejimoporeikiq analize,taip pat iSanalizuoti Nacionalinio^mgkiniq pasiekimq patikrinimo, mokyklq iSoriniovertinimo rczultatai, kurie panaudoti rengiant profesinio t#ue;imo p.og.*ur.- 

-'
Kartu su mokyklq vadovais, atsakingals. uz pedagogq profesini tobulejim4, metodiniq bgreliqpirmininkais, pedagogais, aukstqjq mokyklq. r"rioiiuir parengtos 96 profesinio tobulejimoprogramos, igyvendinta 111 

_kvalifikacijos tobulinimo renginiq, k*uriuose vadovai, pedagogai, kitimokyklq darbuotojai, Telsiq bendruomenes. atstovai pletojo-profesines ir bendr4sias kompetencijas.Ypatingas demesys buvo skiriamas ilgalaikiq programq.Jrgi*ui, parengtos I f.og.r*os. per 2019m. Centro renginiuose mokesi 2746 dalyviai.
Koordinuojant Telsiq.rajono pedagogq.metoding veiklq buvo skatinam lyderyste, inicijuoti irsurengti 86 metodiniai renginiai, vyko 47 gerosios patiriies renginiai: ataskaitiniq susirlntimfmetu buvo vykdoma tradicine apklausa apie pedagogq kvalifikicijos tobulinimo ir metodines

_v_eiklos 
renginiq kokybg, griZram4ii ry5i.

NemaZai demesio skina tarptautinems inovacijoms, skatinandioms lyderystg ir pedagogines patirtiessklaidai' Mgkyklq bendruomeniq nariq Lompetencijoms tobulinti pletotas tarptautinis irtarpinstitucinis bendradarbiavimas su Portugalijos, Le#ijos, Ispanijos, Italijos svietejais, vykdant,,Erasmust" strateginiq partnerysdiq -proi.t t4 ,,3t...otipui 
'mots6nJie 

fantastikoje.,(StereoSciFi). Kiti du ,,Erasmui+" strateginiq"partnerysdiq projektai ,,itvira ir liberalibendruomene: iSSiikiai ir galimybes suauguslqq ivieti-ri', lopLICo), ,,Rekomendacijos delsuaugusiqiq mokyme.igytq kompetencijq pafviltlri*o Europoje" (REVALUE) buvo skirti Tel5iqrajono bendruomeniq suaugusiqiq 
--bendfqiq 

kompeiencijq tobulinimui. Toliau buvo
igyvendinamas Salies. projektas ,,Saugios upfnlo, ku'rimas II,,, finansuojamas Europos
SEj ungos fondq investicij omis.
2019 m' parengti 3 

^tarptautiniai 
projektai (2 gavo finansavim 4) ir 2 vietiniai projektai, kurietaip pat finansuoti. Centras paskatino-ipro3.t t,ir isijungti 30 organizacijq ir 50g asmenis.



Atliepiant Tel5iq rajono savivaldybes strategijos poreikius Centre steigiamas ,,Tel5iq regiono
STEAM atviros prieigos centras'.. 2019 m. buvo organizuoti susitikimai su suinteresuotomis
grupemis, aktyviai bendradarbiaujama su LR SMMS Svietimo aprlpinimo centru.
2019 metais TelSiq Svietimo centras, bfldamas Tel5iq rajono savivaldybes neformaliojo
suaugusiqjq Svietimo ir tgstinio mokymosi koordinatoriumi, toliau lykde Tel5iq rajono
savivaldybes neformaliojo suaugusiqjq Svietimo ir tgstinio mokymosi 2017-2019 meu4

veiksmq plan4. Centras administravo neformaliojo suaugusiqjq Svietimo ir tgstinio mokymosi
programq, finansuojamq Tel5iq rajono savivaldybes biudZeto le5omis konkurs4. Taip pat

organizavo neformalqji suaugusiqjq Svietim4 teikiandiq institucijq bei organizacijq TelSiq

rajono savivaldybeje dalyvavim4 Tel5iq miesto mugeje.
2. Tikslas - stiprinti specialiqjq poreikiq, psichologiniq, asmenybes ir ugdymosi problemq

turindiq asmenq ugdymosi veiksmingum4, psichologini atsparum4 teikiant reikaling4
informacing ir konsultacing pagalbE mokykloms, mokytojams ir tevams (globejams).

Centro skyrius Pedagogines psichologines tarnyba per 2019 m. organizavo 238 kompleksinius
(pedagoginio psichologinio mokinio (vaiko) specialiqjq ugdymosi poreikiq ivertinimus, kuriq
rezultatus pristate 238 susitikimuose su tevais. 158 asmenims (82 tevams, 76 vaikams) suteiktos

594 psichologines konsultacijos. I-II ketvirtyje teikta specialioji pedagogine pagalba

ikimokyklinese istaigose. Organizuoti2T5 uZsiemimai. 30-iai mokiniq organizuoti24 grupiniar
uZsiemimai pagal paaugliq socialiniq lgUdZiq ugdymo programq ,,Tiltai", 12-ai mokiniq
organizuoti 8 uZsiemimai pagal Ankstyvosios intervencijos program4. Pletojant mokytojq ir
Svietimo pagalbos specialistq profesines kompetencijas, gilintasi i mokinio savijautos gerinimo
aspektus. Inicijuota ir organizuoti2g susitikimai su Tel5iq rajono ugdymo lstaigq specialiaisiais,
socialiniais pedagogais ir psichologais.
Gerinant istaigos materialing bazg buvo nupirkti 2 ne5iojami kompiuteriai, spalvotas

spausdintuvas.
Nuo 2019-05-15 iki 2019-10-07 buvo atliktas TelSiq Svietimo centro veiklos, valdymo ir vidaus

administravimo vidaus auditas. Tel5iq rajono savivaldybes administracijos Centralizuoto vidaus

audito skyriaus ataskaitoje teigiama, kad Tel5iq Svietimo centro vidaus kontroles sistema sukurta
taip, kad uZtikrintq pagrindinius jai keliamus tikslus, tadiau audito metu nustatyti nedideli vidaus
kontroles trlkumai istaigos veiklos organizavimo srityse, todel ji vertinama gerai.

2019-11-14 Nacionalines Svietimo agenturos direktoriaus isakymu sudaryta veiklos i5orinio
vertinimo ekspertq grupe atliko Centro i5orin! vertinim4. Atlikg vertinim4 ekspertai
rekomendavo f-R SUUS ministrui Centr4 akredituoti 5 metams (ilgiausias laikotarpis).

II SKYRIUS
PIIETu VEIKLOS UZDUOTYS,REZULTATAIIR RODIKLIAI

Pagrlndinlal usiu metu veiklos rezu tata

Metq uZduotys
(toliau -

uZduotys)
Sicktini rczultatai

Rezultatq
vertinimo rodikliai

(kuriais
vadovaujantis
vertinama, ar

nustatytos uZduotys
iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

2.1. Atlikti tyrim4
apie vykdomq
ilgalaikiq
kvalifikacijos
tobulinimo
programq

Laiku ir tinkamai
atlikti tyrim4 apie
ilgalaikiq
kvalifikacijos
tobulinimo vykdomq
programq efektyvumE
ir naudineuma.

iki gruodZio 30d.
atliktas tyrimas
apie vykdomq
ilgalaikiq
kvalifikacijos
tobulinimo
programu

Naudoj ant,,GriZtamoj o

rySio mokymq vertinimo

iranki", kuris veikia
elektroninej e platformoj e

www. semiplius. lt. atliktas
tyrimas apie vykdomq
ilealaikiu kvalifikacii o s

1.



efektywm4 ir
naudingumq.

numatytos
tobulintinos kryptys.

efektyvum4 ir
naudingum4.

tobulinimo programq
efektyvum4 ir
naudinguma.

2.2.Yykdyti
projekt4
,,STEAM" atviros
prieigos centry
kurimas.

Paruo5til straipsni
apie STEAM. Suburti
projekto darbo grupg
ir suorganizuoti3
susitikimus.
Organizuoti seminarE
apie STEAM.

Iki birZelio 1 d.. Iki
geguZes 1d. suburta
projekto darbo
grupe, paruo5tas
darbo planas
suorganizuoti II-N
ketvirtyje
susitikimai. Iki
gruodZio 1d.

suorganizuotas
seminaras.

Paruo5tas informacinis
straipsnis apie STEAM.
Organizuotas seminaras,,{
STEAM kompetencijas
orientuotas ugdymo
procesas ikimokyklinio
ugdymo istaigose ir
pradinese klasese".
Suburta neformali grupe,
tadiau del pristabdytq
STEAM projekto veiklq,
grupes darbo planas
nebuvo patvirtintas.
Tadiau buvo vykdomi kiti
su STEAM susijg darbai:
sutardiq sudarymas del
patalpq perdavimo ir jq
Sildymo, dalyvavimas
susitikimuose su projekto
koordinatoriais, PaneveZio
miesto atsakingq
instituciiu komanda.

2.3. Vykdyti
programos

,,Erasmus*" KAI
suaugusiqjq
Svietimo
darbuotojq
mobilumo
projekt4

,,Suaugusiqjq
Svietejq bendrqiq
gebejimq
tobulinimas,
remiantis
Vokietijos
patirtimi".

Sudarytas ir aptartas
projekto vykdymo
planas. Paruoita
bendradarbiavimo su
partneriais sutartis.
Sudarytas
mokymo/mobilumo
programos detalus
planas su projekto
partneriu Vokietij oj e.

Projekto
dokumentacijos ir
finansiniq dokumentq
valdymas.

Gavus projekto
finansavim4: iki
rugsejo 1d.,

sudarytas ir su
konsorciumo
nariais aptartas
projekto vykdymo
planas. PasiraSytos
bendradarbiavimo
su partneriais
sutartys. Sudarytas
mokymo/mobilumo
programos detalus
planas su projekto
partneriu
Vokietijoje.
Savalaikis projekto
dokumentacijos ir
finansiniq'
dokumentq
valdymas.

Sudarytas ir su
konsorciumo nariais
aptartas proj ekto r,ykdymo
planas. Pasira5ytos
bendradarbiavimo su
partneriais Vokietij oj e

sutartys. Sudarytos ir
pasiraSytos 15

mokymo/mobilumo
sutartys.

2.4. Atlikti Tel5iq
rajono
suaugusiqjq
Svietejq
kvalifikacijos
tobulinimo
poreikio tyrima.

Laiku ir tinkamai
atliktas tyrimas,
numatytos
suaugusiqjq Svietejq
kvalifikacijos
tobulinimo kryptys.

Iki gruodLio 25 d.
atliktas tyrimas
apie rajono
suaugusiqjq
Svietejq
kvalifikacijos
tobulinimo poreiki.

Tyrimas atliktas,
nustatytos galimos rajono
sDaugusiqjq Svietejq
kvalifikacij os tobulinimo
kryptys.

3



3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
ldom buvo atlikta sta veiklos rezultatams'

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3.1. Paruo5ta ir birZelio men. ivykdyta tarptautine
kvalifikacij os tobulinimo programa,,Zemaitij os

kra5to kultflros paveldo pritaikymas ugdant lietuviq
kalb4 ir etning kult[r4", kurioje dalyvavo
Kaliningrado srities lietuviq kalbos mokytojai.

UZmegzti su tarptautiniai ryiiai, Centro
paslaugq pletra, naujq tiksliniq grupiq
pritraukimas. 3 dienq kvalifikacijos
tobulinimo programa dalyviams suteike
galimybg pladiau susipaZinti su

Zemaitijos kra5to istorija, Tel5iq
kulturiniu paveldu, paprodiais,
tradicijomis, diskutuota apie lietuvybes
ouoseleiima.

3.2.,,Erasms5*" programos strateginiq
partnerysdiq projekto,,Svietimas + skaitmeninis
ra5tingumas?!" rengimo ir vykdymo darbai.

Naudinga patirtis kaip vykdyti atviro
Svietimo politik4: bendradarbiaujant
tarptautiniame tinkle keistis
skaitmeninio Svietimo idejomis,
metodais ir gerqapatirtimi, skatinti
novatori5kus pedagogq mokymo,
mokymosi ir vertinimo metodus ir,
mokytoj ams bei besimokantiesiems
bendradarbiauj ant, kflrybiSkai ir
efektyviai naudoti skaitmenines
technologijas.

3.3. Pasiruo5imas Tel5iq Svietimo centro veiklos
i5oriniam vertinimui - Centro veiklos isivertinimo
ataskaitu tL20l4-2018 m. pateikimas.

Centras akredituotas 5 metams -
teikiamos paslaugos atitinka kokybes
reikalavimus.

2. Uttdu tos ar iwkdytos i5 dalies d6l numatvtu riziku (iei tokiu buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1.NOra

III SKYRIUS
PASIEKTv REZULTATv VYKDANT UZDUOTISISIVERTINIPIASIR

KO■71PETENCIJv TOBULINIⅣIAS

uZduotis isivertinimas

Pakoresuotos pra6iusiu metu veiklos uZduotys (iei tokiu buvo) ir rezultatai

UZduotys Sicktini rczultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys iwkdytos)

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

4.1.Nera

Pasie rezultatu vvkdant uot

Uttduoё i■ iVykdymo apraSymas
PaZymimas atitinkamas

laneelis
5.1.Uを duows vykdytos ir vir5iio kai kuriuos sutafius veftinimo rodiklius Labai eerai X
く
υ 2.UЙduotys S.esmes lvykdytos pagal sutarlus vertinimo rodiklius Gerai I
5.3. Ivvkdvtos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus veftinimo rodiklius Patenkinamai E
5.4. UZduotys neiwkdltos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

4
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6.2. Komunikavimas uZsienio ( anelq kalbi

力′%α″
(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

7. fvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai:

イク,o/‐ ″
(data)

IV SKYRIUS
VERTINIPIIO PAGRINDIPIAS IR S10LYⅣ IAI

(vardas ir pavafde'

@s [arasag
igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo

(vardas ir pavarde) (data)

i darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

8. fvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:

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

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

IV SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZNUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

10。 RIzika,kuriai esant nusta句 /10S uЙ duO句/s gali biti neivykdytOS(aplinkybё s,kuriOs gali turOti
neigiamos itakOs i、γkdyti Sias uttduotis)

(paraSas) (vardas ir pavarde) (data)

9. Kitq metq uiduotys
(nustatomos ne maZiau

Sicktini rczultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos

ildoma sudcrinus su sⅥ e,imo iStaigos ttdovu

5

6.1.

3 irne



ffi,i,
pareigas igyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) jgalioto uirrr.r,
pareigos)

SusipaZinau.

@igo9 (paraSas)

(vardas ir pavarde.) (d"t")

(data)(vardas ir pavarde)

--(p*"Sm)


