ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ METODINIO BŪRELIO
PERSPEKTYVINIS DARBO PLANAS 2017 M.
Tikslas: nuolat palaikyti socialinių pedagogų tarpusavio bendradarbiavimą susiejant jį su įvairių
suinteresuotųjų institucijų partneryste, gerosios patirties pasidalinimu, sklaida.
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.
Veiklos prioritetai:
Profesinių žinių gilinimas ir naujinimas.
Savalaikė, atitinkanti aplinkos socialinius bei ekonominius pokyčius, pagalba vaikui, šeimai,
mokytojams.
Darbas su prevencinėmis programomis. Analizės pristatymas. Gerosios patirties sklaida
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