
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 

 

I.  Metodinės veiklos  turinys 
 

Data  Veiklos tyrinys Organizatoriai  Renginio 
vieta 

Numatomi 
rezultatai 

2017 m. Bendradarbiavimas su 
Nevyriausybinėmis organizacijomis 
„Gerumo“ akcijos 

Ugdymo įstaigų 
socialiniai pedagogai 

Ugdymo 
įstaigos 

Tarpinstitucinis 
bendradarbiavimas  

2017 
vasario 
mėn. 

Gerosios patirties pasidalinimas, 
tema „Socialinio pedagogo darbo 
ypatumai ikimokyklinėje įstaigoje“ 

Aliona Sasnauskienė Elektrėnų 
vaikų 
lopšelis-
darželis 
„Drugelis“ 

Gerosios darbo 
patirties sklaida 

2017  
kovo mėn.  

Patyčių prevencijos savaitė ugdymo 
įstaigose. 

Ugdymo įstaigų 
socialiniai pedagogai 

Ugdymo 
įstaigos 

Patyčių 
prevencija. 

2017 
balandžio 
mėn. 

Metodinis pasitarimas  
1. Patyčių prevencinės savaitės 

rezultatų aptarimas.  
2. Socialinių pedagogų gerosios 

patirties sklaida, išvyka į 
Vilniaus miesto PPT, (tema 
tikslinama). 

Vida Kandrotienė 
Aliona Sasnauskienė 
Aurelija 
Zacharevičienė 
 

Vilniaus 
miesto 
PPT 

Gerosios darbo 
patirties sklaida 

2017 m. Pagalba atliekant tyrimą „Mokytojų 
kompetencijų išaiškinimas“ 
 

Mokyklų socialiniai 
pedagogai 

Ugdymo 
įstaigos 

Tiriamasis 
analitinis darbas 

2017  
birželio 
mėn. 

Ugdymo įstaigų socialinių pedagogų 
praktinis užsiėmimas, tema: 
„Perdegimo sindromas 

Aistė Apyvalienė ŠPC Metodinė pagalba  
socialiniams 
pedagogams 



pedagoginiame darbe“ 
2017 
spalio 
mėn.  

Akcija „Vaiko teisės ir pareigos“ 
mokyklose 

Ugdymo įstaigų 
socialiniai pedagogai  

Ugdymo 
įstaigos 

Mokiniams bus 
primintos 
pareigos ir teisės 

2017 
lapkričio 
mėn. 

Tolerancijos savaitė mokyklose Ugdymo įstaigų 
socialiniai pedagogai 

Ugdymo 
įstaigos  

Vaikų ir mokinių 
dorovinių vertybių 
puoselėjimas 

2017 
lapkričio 
mėn. 

Metodinis pasitarimas. Elektrėnų 
PPT psichologės Ingridos Puronienės 
pranešimas „Socialinis atomas“ 

Vida Kandrotienė 
Aliona Sasnauskienė 
 

ŠPC Socialinių 
pedagogų 
kvalifikacijos 
tobulinimas 

2017 
gruodžio 
mėn. 

Metodinis pasitarimas „2017 m. 
veiklos aptarimas ir 2018 m. plano 
sudarymas“, prevencinių programų 
grįžtamasis ryšys. 

Vida Kandrotienė 
 

ŠPC Metodinio būrelio 
metinės veiklos 
įvertinimas ir 
tolimesnės veiklos 
planavimas, 
prevencinių 
programų 
grįžtamojo ryšio 
aptarimas. 

     
 
Metodinio būrelio pirmininkė                                            Aliona Sasnauskienė         

 
	


