ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ METODINIO BŪRELIO
PERSPEKTYVINIS DARBO PLANAS 2016 M.
Tikslas: Nuolat palaikyti socialinių pedagogų tarpusavio bendradarbiavimą susiejant jį su įvairių
suinteresuotųjų institucijų partneryste.
Uždaviniai:
Skatinti socialinių pedagogų iniciatyvumą bei kūrybiškumą vykdant darbo patirties sklaidą.
Telkti socialinius pedagogus bendrai darbinių iššūkių veiklai ir inicijuoti metodines socialinių
pedagogų išvykas keičiantis darbo patirtimi su kitų regionų kolegomis.
Veikos prioritetai:
Profesinių žinių gilinimas ir naujinimas.
Savalaikė, atitinkanti aplinkos socialinius bei ekonominius pokyčius, pagalba vaikui, šeimai,
mokytojams.
I.
Data

Metodinės veiklos turinys
Veiklos tyrinys

Organizatoriai

2016 m. Metodinis pasitarimas dėl veiklos Vida Kandrotienė
sausio
plano sudarymo 2016 m.
Aušra Dimšaitė
mėn.
2016 m. Nelegalių narkotikų prevencinis
sausiokonkursas "Sustok, kol gali".
birželio
mėn.
2016 m. Teisinių žinių konkursas „Temidė“
kovo mėn.
2016 m.
kovo 1420 d.
2016 m.
balandžio
mėn.

Mokyklų
socialiniai
pedagogai

Elektrėnų PK ir
mokyklų socialiniai
pedagogai
Patyčių
prevencijos
savaitė Ugdymo
įstaigų
„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ socialiniai
2016“ ugdymo įstaigose.
pedagogai
Metodinis pasitarimas
Vida Kandrotienė
1. Patyčių prevencinės savaitės Aušra Dimšaitė
rezultatų aptarimas.
2. Socialinės
pedagoginės
pagalbos poreikio anketos
parengimas.
Akcija „Žinutė mokytojui“
Vida Kandrotienė
Socialiniai
pedagogai

2016 m.
balandžio,
gegužės
mėn.
2016 m. Vilniaus PPT soc. pedagogės A. Vida Kandrotienė
gegužės
Zacharevičienės ir L. Dikevič Aliona
mėn.
susitikimas
su
Elektrėnų Sasnauskienė

Renginio
vieta
ŠPC

Ugdymo
įstaigos

Numatomi
rezultatai
Metodinė
pagalba
socialiniams
pedagogams
Nelegalių
narkotikų
prevencija

Ugdymo
įstaigos

Teisinių
ugdymas

žinių

Ugdymo
įstaigos

Patyčių
prevencija

ŠPC

Gerosios darbo
patirties
pasidalijimas

Ugdymo
įstaigos

Tiriamasis
analitinis darbas

ŠPC

Gerosios darbo
patirties
pasidalijimas.

2016 m.
2016 m.
spalio
mėn.
2016
lapkričio
mėn.
2016
gruodžio
mėn.

savivaldybės ugdymo įstaigų soc.
pedagogais.
Gerosios
patirties
sklaida tema „Bendravimo ir
bendradarbiavimo
su
tėvais
galimybės“.
Metodinis
pasitarimas.
Ankstyvosios
intervencijos
programos pristatymas.
Metodinis
pasitarimas
su
psichologais dėl akcijos „Žinutė
mokytojui“ aptarimo ir priemonių
taikymo.

Vida Kandrotienė
Aliona
Sasnauskienė
Vida Kandrotienė
Aušra Dimšaitė

ŠPC
ŠPC

Tolerancijos savaitė mokyklose

Ugdymo
įstaigų Ugdymo
socialiniai
įstaigos
pedagogai
Metodinis pasitarimas „2016 m. Vida Kandrotienė
ŠPC
veiklos aptarimas ir 2017 m. veiklos Aušra Dimšaitė
plano sudarymas“.
Metodinio būrelio pirmininkė

Aušra Dimšaitė

Geresni
ir
šiltesni
mokytojų
ir
mokinių
santykiai
Socialinių
įgūdžių
ugdymas
Gerosios darbo
patirties
pasidalijimas

