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1. ĮVADAS 

 

 Centras dirbo, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu Biržų 

rajono savivaldybės plėtros strateginio plano nuostatomis, Centro 2013-2015 m. strateginiu 

planu patvirtintu Centro direktoriaus 2013 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-6. 

 2015 m. kovo 9 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-191 Centras 

akredituotas penkeriems metams.     

  Centro funkcijoms atlikti yra skiriamos Savivaldybės biudžeto ir mokinio 

krepšelio lėšos. Organizuojant pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklų vadovų 

kvalifikacijos tobulinimą, pagrindinis finansavimo šaltinis – dalyvio mokestis, nustatytas 

Tarybos sprendime „Dėl Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro 

teikiamų paslaugų tarifų nustatymo“. Planuojamos spec. lėšos ir siekiama pasinaudoti 

atskirų fondų ar programų teikiamomis finansinėmis galimybėmis. Centro paslaugomis 

naudojasi visos Biržų rajono teritorijoje esančios švietimo įstaigos (22),  Biržų technologijų 

ir verslo mokymo centras, Kučgalio socializacijos  ugdymo centras „Širvėna“, VŠĮ  vaikų 

globos namai „Vaiko užuovėja“.  

Įgyvendindamas savo pagrindinę funkciją - teikti pagalbą mokiniui, mokytojui ir 

mokyklai,  Centras 2015 m. veiklą organizavo vadovaudamasis  numatytu prioritetu: 

pagalba kiekvienam besimokančiajam bei vykdyto plano veiksmingumas vertinamas pagal 

numatytus vertinimo kriterijus  ir Savivaldybės ugdymo kokybės užtikrinimo programą  

1. kvalifikaciją tobulinusių asmenų skaičius; 

2.  pagalbą gavusių mokinių ir mokytojų skaičius. 

 

2. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas 

 

2015 m.  pravesti kvalifikacijos tobulinimo renginiai pažymėti diagramoje Nr. 1.  

Palyginimas su 2014 m. rezultatais. 

 
Diagrama Nr. 1 

 



   

Procentinės išraiškos rodmenų  palyginimas.  2015 m. padidėjo: 

 3,17 proc. kvalifikacijos   tobulinimo renginių; 

4,7 proc.  patirties sklaidos renginių; 

90  proc.  bendras dalyvių skaičius ;  

31,5 proc.  pedagoginio psichologinio; 

14,4 proc.  pedagogų švietimo  sektorių   konsultacijų 

Atlikus kvalifikacijos tobulinimo renginių analizę galima teigti, kad Centras  2015 m. vykdė 

numatytus siekinius:  

 sudarė sąlygas pedagogams, pagalbos mokiniams specialistams, ugdymo įstaigų  vadovams 

plėtoti profesines  kompetencijas; 

Centras plėtojo gerosios patirties sklaidos formų pasiūlą ir paklausą; 

 skatino mokymosi visą gyvenimą iniciatyvas; 

 laiku suteikė kokybišką konsultacinę, tiriamąją pedagoginę psichologinę pagalbą: 

specialiųjų poreikių turintiems asmenims;   

pedagogams ir tėvams (globėjams); 

Stiprino Centro įvaizdžio formavimą, bei siekė užtikrinti vidinį Centro veiklos tobulinimą 

įgyvendinant numatytą prioritetą, pagalba kiekvienam besimokančiajam, per „Pokyčių 

grupės“ veiklą.  

 
Lentelėje Nr. 1 pateikiama kvalifikacijos tobulinimo renginių kiekybinė išraiška (2015, 2014  m.)  

 

Metai 
 

Seminarai Dalyviai Kursai Dalyviai Paskaitos Dalyviai Mokymai Dalyviai Konferencijos Dalyviai 

2015 48 1366 7 117 6 314 14 397 4 191 

2014  34 936 6 58 8 211 15 404 6 315 

Lentelė Nr. 1 

 

 Lyginant rodmenis 2015 m. su 2014 m. matome, kad kiekybine išraiška  kai kurių 

renginių skaičius išaugo, o kai kurių nežymiai pasikeitė, tačiau dalyvių skaičiumi 2015 m. rezultatas 

tikrai aukštas. 

 Kokybinė išraiška - tenkinami  mokytojų ir mokyklų poreikiai organizuojant ir ieškant naujų ir 

įvairesnių kvalifikacijos tobulinimo formų.  

 Užtikrinant kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę vertinamos ne tik kvalifikacijos 

tobulinimo programos, bet ir vedamų renginių kokybė vadovaujantis Biržų rajono pagalbos 

mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro kvalifikacijos tobulinimo renginių (seminarų, kursų, 

paskaitų, mokymų) stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašu patvirtintu 2011m. gruodžio 30 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. V-113. 

 Lentelėje Nr. 2  pateiktos kvalifikacijos tobulinimo programos kuriomis disponuoja 

Centras ir palyginta su 2014 m.  

 

Metai 

 

Centras disponuoja  

 

Akredituotos programos Prilygintos 

akredituotoms  

2015 m.  69 4 5 

2014 m. 55 2 5 

Lentelė Nr.2 

 



25,5 proc. išaugo centro disponuojamų kvalifikacijos tobulinimo programų ir 100 proc. akredituotų 

programų.  2015 m. Centras  ekspertavo  neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programas ir 

įvertino 33 programas.  

Biržų rajono pedagogai ir vadovai noriau lanko ir dalyvauja 1 dienos 6 ak. val. seminaruose 

(apklausos duomenys). 

Centras siekdamas mokymų kokybės 2011 m. gruodžio 30 d. patvirtino „Centro kvalifikacijos 

tobulinimo renginių stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašą“ centro direktoriaus įsakymu Nr. V-113, 

kurio metu yra stebimi ir vertinami kvalifikacijos tobulinimo renginiai. Apibendrinus seminarų 

vertinimo anketas už 2015 m. Centras nusistatė, kad organizuotos veiklos – kokybiškos, aktualios ir 

naudingos.  Išaiškėjo  kokias kompetencijas toliau norėtų tobulinti ir kokių yra trūkumų.  

(Priedas. Nr. 1)  

 

     3. Metodinė veikla ir patirties sklaida 

 

        Centre dirba 2 metodininkai, kurie vykdo veiklą pagal 2012 m. gruodžio 31d.   Centro 

direktoriaus įsakymu  Nr. V-92  paskirstytas darbo sritis.  

        Metodinės veiklos tvarką rajone reglamentuoja „Metodinės veiklos nuostatai“ patvirtinti Biržų 

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. A-61. Rajone 

veikia visų mokomųjų dalykų mokytojų 24 metodiniai būreliai ir rajono  Mokyklų metodinė taryba.  

Centras koordinuodamas rajono mokytojų metodinę veiklą organizavo visų dalykų metodinių 

būrelių pasitarimus, kurių metu analizavo mokslo metais vykdytą veiką, kvalifikacijos tobulinimą, 

svarstė ir analizavo švietimo naujoves, pristatė  mokytojų veiklos patirtis. Ypač daug dėmesio skirta  

pamokos organizavimui ir vertinimui. Dėmesys koncentruotas į mokinių pažangos  vertinimą ir 

įsivertinimą.   

 Lentelėje Nr. 3  pristatoma mokytojų  metodinės veiklos kiekybinė išraiška lyginant su 

2014 metais. 

 

Metai 

Metod 

būrelių 

skč. 

Vyko 

metod 

užs.  

Mokytojų  

skč.  

Metodinės 

dienos 

Mokytojų 

skč.  

Metod. 

Išvykos 

Mokyt. 

Skč.  

Atviros 

pamokos 

Mokyt. 

Skč.   Parodos  

2014 25 37 415 5 184 10 129 16 110 6 

2015 24 36 372 8 172 4 58 9 62 13 

 

Lentelėje Nr.3  

 

Pagal lentelės duomenis matome, kad metodinių susirinkimų skaičius stabilus. Metodiniai renginiai 

organizuojami atsižvelgiant į mokytojų ir metodinių būrelių poreikius. Populiariomis tapo mokytojų 

rengiamos edukacinės programos, kurių 2015 m. įvyko 16 ir jose dalyvavo 1027 dalyviai.  

Metodinių būrelių skaičius 2015 m.- 24  plius  rajono Mokyklų metodinė taryba. Vyko du 

metodinės tarybos susirinkimai, kurių metu buvo pristatyta metodinė rajono veiklos efektyvinimo, 

metodinės veiklos kryptys, ieškota metodinių naujovių diegimo formų. Diskutuota dėl mokytojų 

metodininkų aktyvesnio dalyvavo patirties sklaidoje ir kaip įgytos žinios pritaikomos ugdymo 

procese.   

2015 m. vyko šiek tiek mažiau metodinės veiklos susirinkimų, tačiau jų turinys kokybiniu atžvilgiu 

labiau orientuotas į mokytojo profesionalumą.  Nemažai metodinės veiklos užsiėmimų susieta su 

pokyčių grupės veikla.  

„Pokyčių grupė“ įsteigta ir 2014 m. rugsėjo 18 d patvirtinti savivaldybės švietimo pokyčių grupės 

veiklos nuostatai, Centro direktoriaus įsakymu Nr. V-51.  Grupės veikla nukreipta siekiant pagalbos  

ir pažangos kiekvienam besimokančiajam. 2014-2015 m. dėmesys buvo skirtas „Pažanga 

kiekvienam“: vyko diskusijos su mokiniais ir tėvais, įvairūs kvalifikacijos tobulinimo renginiai. 

2015-2016 m. m. prioritetas „Kolegialus mokymasis profesiniam augimui“.   Organizuojant 



mokytojų kvalifikacijos tobulinimą buvo atkreiptas dėmesys  į mokytojo profesionalumą. 2015 m. 

rudenį  organizuotas forumas „Profesionalumas mokymosi sėkmei“, „Profesionalus mokytojas – 

sėkmingi mokiniai“ . Organizuota diskusija „Pažanga kiekvienam: kaip mums sekasi?“ 

Dalintasi veiksminga patirtimi siekiant kiekvieno pažangos, aptarti 1-ojo pusmečio 

rezultatai.  
 Koordinuojant metodinę veiklą 2015 m. buvo  tęsiamos individualios patirties 

diskusijos „Mokinių mokymosi gerinimas: ką galime padaryti?“  

Pokyčių grupė kvietė tvarumo darbams įtvirtinti ir Lyderių laikas-2 konsultantus, kurie 

stiprino asmens pasitikėjimą, laisvą mąstymą, nukreipė į tikslą, išmokė susitelkt.  
 Internetinėje  svetainėje  http://www.birzupmmmc.lt  pateikiama informacija apie 

vykdomą Centro veiklą. Lankytojų aktyvumas pastebimas mėnesio pradžioje kada pateikiama 

informacija apie naujus kvalifikacijos tobulinimo renginius ne tik Mūsų Centre, bet ir kitose 

kvalifikacijos tobulinimo centruose. Sukurtas puslapis „Augame kartu“  

http://www.birzupmmmc.lt/ikimokyklinis-ugdymas/, skirtas ikimokyklinio ugdymo pedagogams, 

skatinantys  rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogus dalintis patirtimi, idėjomis, naujovėmis. 

  Bibliotekos fonde yra 773 leidiniai, iš jų 390 skirtingų pavadinimų. Centro bibliotekos 

fondo apskaita vykdoma ir apskaitoma techninėmis priemonėmis. Yra abėcėlinis ir sisteminis 

katalogai. Bibliotekos darbuotojo pareigas atlieka Centro metodininkė. Bibliotekos medžiaga 

skolinama išsinešti ir kopijuoti visiems Centro klientams. Įrengta spaudinių skaitykla su 

kompiuterizuotomis darbo vietomis, nemokamas internetas. Nuolat atnaujinama informacija apie 

naujai gautus leidinius, skelbiama interneto svetainėje, siunčiama informacija mokyklų 

bibliotekoms, keičiama naujų leidinių ekspozicija skelbimų lentoje. Skaitytojų skaičius bibliotekoje 

galėtų būti didesnis. Šiais metais bibliotekos fondą papildė 35 naujų leidinių. Bibliotekoje kaupiama 

vykusių renginių padalomoji medžiaga, seminarų bei kitų renginių informacija elektroninėse  

laikmenose. 

 Įsivertinus veiklą 2015 m. edukacinį patirties banką  nutarta perkelti į duomenų 

saugyklą internete. Patirties sklaidos medžiagą klientams patogiau naudotis ir saugoti skaitmeninėse 

laikmenose.  Kaip mokytojai pasinaudojo sukaupta edukacinės patirties banko medžiaga praktikoje    

nustatome anketuojant ir registracijos būdu. Vykdant išorės vertinimo  rekomendaciją tobulinti ir 

efektyvinti edukacinį patirties banką  2015 m. atlikta: pasinaudojome dokumentų ir failų saugykla 

„Debesyje“ . Renginių medžiagas – 15 aplankų - talpinome sukurtoje duomenų saugykloje, kuria  

gali naudotis visi klientai besinaudojantys asmenine prieiga. Tai patogi ir efektyvi saugojimo ir 

dalijimosi paslauga.  

   

4. Projektinė veikla, neformalaus mokymosi visą gyvenimą suaugusiųjų švietimo 

įgyvendinimo strategija 

 

 Centras 2015 m. dalyvavo 9 projektuose. 

Tipas Centro 

funkcijos  

Projekto 

pavadinimas 

Gautos 

lėšos 

Dalyviai Pridėtinė vertė 

Regioninis Vykdytojas „Gyvenk 

kitaip“ 

Projektas 

tęstinis 

500 Lt. Mokyklos  

ir kiti soc. partneriai: 

seniūnijos, 

savivaldybės 

administracijos 

Vaiko teisių apsaugos 

skyrius, Sveikatos 

biuras 

Užsiėmimuose 

dalyvavo 830 

dalyvių  (457, 

mokiniai, 373 

suaugę) 

 Partneriai 
Biržų rajono 

savivaldybės 
100 Eur 

Biržų rajono 

savivaldybės 

Centras stiprino 

mokymosi visą 

http://www.birzupmmmc.lt/
http://www.birzupmmmc.lt/ikimokyklinis-ugdymas/


visuomenės 

sveikatos 

rėmimo 

specialiosios 

programos 

projektas „Už 

sveiką 

senėjimą“ 

suaugusieji gyvenimą 

įgyvendinimo 

strategiją. 

Užsiėmimuose 

dalyvavo 50 

dalyvių.  

Diegė holistinį 

sveikatos 

supratimą.  

 Partneriai 

Biržų rajono 

savivaldybės 

nevyriausybi

nių 

organizacijų 

2015-2018 

m.  veiklos 

programos 

projektas 

„Garbus 

amžius – ne 

kliūtis“ 

100 Eur. 

Biržų rajono 

savivaldybės 

suaugusieji 

Centras stiprino 

mokymosi visą 

gyvenimą 

įgyvendinimo 

strategiją. 

Šalies  Partneriai 

Mažojo 

princo 

labdaros ir 

paramos 

fondo 

projektas 

„Visa Lietuva 

skaito 

vaikams“ 

- 

Centras ir savivaldybės 

mokyklos bei 

ikimokyklinių įstaigų 

metodinis būrelis 

Centras paskyrė   

projekto 

koordinatorių. 

Įtrauktos 6 

rajono mokyklos 

ir 4 vaikų 

lopšeliai 

darželiai. 

Vyko akcija  

„Pradinių klasių 

mokiniai skaito 

darželinukams“ 

(410 dalyvių) 

Šalies Partneriai 

„Kelias į 

visavertį ir 

kokybišką 

gyvenimą“ 

290 eur 

Biržų rajono 

savivaldybės 

bendruomenė 

Centras stiprino 

mokymosi visą 

gyvenimą 

įgyvendinimo 

strategiją. 

121 dalyvis.  

Šalies Vykdytojai 
„Pažinkim 

savų kraštų“ 
00 

Biržų rajono 

savivaldybės 

bendruomenė (5+)  

Finansavimas 

negautas 

LR  ir 

Norvegijos 

finansinio 

mechanizm

o paramos  

programos 

lėšos 

Partneriai  

„Sveikesnis ir 

saugesnis 

Biržų 

jaunimo 

gyvenimas“ 

Lėšomis 

disponuoja 

vykdytojas 

Biržų rajono 

savivaldybės jaunimui, 

tėvams ir specialistams  

skirtas projektas  

Gerės 

tarpinstitucinis 

bendradarbiavim

as, organizuoti 

mokymai 

komandinio 

darbo tematika, 



sveikos 

gyvenimo 

klausimais.  

Tarptautinis

(Erazmus+

ŠMPF) 

Vykdytojai 

„Veik kartu, 

atrask ir 

pasirink“  

00 

Biržų rajono 

savivaldybės 

bendruomenė 

Mokykla+verslas 

Prašyta suma 

5800 Eur 

Finansavimas 

negautas 

Tarptautinis  partneriai 

„Baltijos 

vasaros 

akademija: 

vietos 

partnerystė 

skirta 

žmogaus 

teisių 

istorinei 

raidai“ 

Finansais 

disponuoja 

vykdytojas 

Mokytojams  

Atliktas tyrimas 

prevencijos 

klausimais, 

institucinis 

bendradarbiavi-

mas ugdant 

mokinių 

pilietiškumą. 

 

  

 

Įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą strategiją Centras dalyvauja organizuodamas mokymus ne 

tik pedagoginei, bet ir  rajono bendruomenei. Veikia trečiojo amžiaus universitetas ( toliau –TAU), 

kurio veiklose dalyvauja nuo 75 iki 150 savivaldybės senjorų. Centro organizuojamuose 

mokymuose dalyvauja 22+ amžiaus asmenys. Tai rodo, kad tokia veikla reikalinga ne tik senjorinio 

amžiaus žmonėms.  Veikia (9) sveikatos, kultūros ir meno, turizmo, anglų kalbos, teatro meno 

išraiškos, informacinių technologijų, etnokultūros, dvasinio pažinimo fakultetai.  Užsiėmimai 

vyksta pagal tvarkaraštį ir veiklos pobūdį įvairiose miesto vietose:  Biržų rajono pagalbos mokiniui, 

mokytojui ir mokyklai centre, Sporto mokyklos salėje, Pagyvenusių žmonių seklyčioje, Biržų 

parapijos namuose, Biržų krašto muziejuje „Sėla“. Nemunėlio Radviliškio etnokultūros fakultetas  - 

miestelio pagrindinėje mokykloje. Darbas TAU pagrįstas savanoryste ir iniciatyvumu. Sukurtas 

filmas “Pasaulis sukasi apie senjorus”. Tradiciškai organizuojamos  suaugusiųjų švietimo savaitės. 

2015 m. vyko “Aktyvus mokymasis aktyviam gyvenimui” mokymosi savaitė, kurios metu buvo 

plečiamas Biržų bendruomenės suaugusiųjų akiratis, stiprinama psichinė ir fizinė sveikata. 

Parengtas almanachas apie TAU veiklą Biržuose,  lankstinukai.  

 

5.  Pedagoginė psichologinė pagalba 

 

  Centro pedagoginiame psichologiniame sektoriuje (toliau –PPS) dirba 2 psichologai 

(1,5 et.), 1 logopedas, 1 specialusis  pedagogas. Specialistai - įgiję  kvalifikacines kategorijas: 

vyresniojo logopedo, specialiojo pedagogo metodininko, 1 psichologo metodininko. Pedagoginio 

psichologinio sektoriaus specialistai atliko pedagoginius psichologinius įvertinimus, pedagoginius 

konsultavimus,  teikė psichologinę pagalbą (konsultavimą), aktyviai dalyvavo metodinėje veikloje 

ir pedagoginiame bei psichologiniame mokinių, tėvų ir mokytojų švietime, prevencinėje veikloje, 

krizių valdyme. 2015 m.  PPS specialistai atliko  1364 pedagogines psichologines konsultacijas. 

188 specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimus (177 - 2014 m.)  ir 52  psichologinius kito pobūdžio 

psichologinius vertinimus (46 vertinimai   -2014 m.) 

 Psichologė II kvalifikacinės  kategorijos Žaneta  Skupaitė  atliko 554 psichologines konsultacijas, 

vyresnioji logopedė Vaiva Baranauskienė - 276, specialusis  pedagogas metodininkas  Stasys 

Valiukas –205 pedagogines konsultacijas. Centro sektoriai atlieka ir prevencinę veiklą (seminarai, 

mokymai, renginiai, tyrimai, projektinė veikla), dalyvaujama savivaldybės ir mokyklų  vaiko 



gerovės komisijų veiklose. Analizė atliekama vadovaujantis Specialiosios pedagogikos  ir 

psichologijos Centro pateiktu klausimynu . 

6. Tyrimai 

 

 Centras, įgyvendindamas numatytus tikslus ir siekdamas tenkinti teikiamų paslaugų 

kokybę bei  mokytojų kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikius,  planuojant ateinančių metų veiklas, 

atliko tyrimus:  

1. „Biržų rajono mokytojų kvalifikacijos tobulinimas 2011 -2015 m. „ Tyrimai 

rodo, kad kvalifikacijos tobulinimas(sis) – svarbus ir labai aktualus. Mokytojams svarbiau –

neformalus švietimas. Mokytojams aktualu toleranciją ir bendradarbiavimą skatinančios aplinkos. 

Švietimo ir kokybės gerinimo poreikiai, pokyčių valdymas bei ugdymo(si) aplinkų kūrimas. 

Tikslingo žinių atnaujinimo  kompetencijų labiausiai trūksta  didžiausią patirtį turintiems 

mokytojams, kadangi jie daugiau remiasi savo įgyta patirtimi. Mokytojams aktualus – mokymosi 

visą gyvenimą poreikis.  Turintiems  3-10 m., 11 – 20 m.,  21 m. darbo stažą: mokinių motyvavimo 

ir metodų įvairovė, naujovių diegimo; iki 2 metų darbo stažą: naujų ugdymo strategijų diegimas ir 

mokinių motyvavimas. Aktualiausi profesinio tobulėjimo būdai: refleksyvus mokymasis ir 

mokymasis bendradarbiaujant. 

2. „Biržų rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų požiūris į kvalifikacijos 

tobulinimą“ Anketų grįžtamumas 95,5 proc. Išdalintos 43 anketos. Pedagogai atsako, kad 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvauti skatina – siekimas naujų profesinių žinių ir noras 

taikyti naujoves savo darbo vietoje.  

Labiausiai tenkinančios kvalifikacijos tobulinimo formos – kursai, seminarai, patyriminiai bei 

dalijimosi patirtimi užsiėmimai. 

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai –priimtiniausi – vienos dienos . 

Labiausiai stokojo 2015 m.: pedagoginių ir psichologinių žinių mokymo- 17; 

Gebėjimo bendradarbiauti su šeima – 16; 

IKT taikymo ugdymo procese – 16; 

Ugdymo turinio diferencijavimo ir individualizavimo – 8 respondentams. Išvada: Planuoti veiklas , 

kad būtų tenkinami ikimokyklinio ugdymo pedagogų poreikiai.  

 3. “Biržų rajono švietimo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir  

poreikių tenkinimo tyrimas 2015 metams“. Pateikta  269 anketų el. paštu. Anketų grįžtamumo 

rodiklis – 97 proc. Respondentų vidutinis amžius 49 metai. Aktyviausi mokytojai turintys 

vyresniojo mokytojo kvalifikaciją ir vadovai turintys II vadybinę kategoriją. Organizuotas 

kvalifikacijos tobulinimas tenkina  profesinius poreikius  - virš 83 proc, iš dalies-15 proc., neatsakė 

– 2 proc. 

                     4. „Mokinių motyvacija ir savijauta klasėje“ siekta  išsiaiškinti mokinių 

savijautą klasėje, sužinoti, ar klasės mikroklimatas palankus mokymuisi ir draugiškiems 

tarpusavio santykiams. Apklausta - 409 respondentai: „Saulės“ ir Vabalninko Balio Sruogos 

gimnazijų, Biržų technologijos ir verslo mokymo centro, „Aušros“ ir „Atžalyno“ vidurinių 

mokyklų, Pačeriaukštės Petro Poškaus, Medeikių, Papilio, Nemunėlio Radviliškio, 

Kratiškių, Pabiržės ir Kaštonų pagrindinių mokyklų mokiniai. 

Pateiktos rekomendacijas  klasių auklėtojams ugdymo gerinimui bei emocinio intelekto 

lavėjimui. 

 5. Anketinė tėvų (globėjų) apklausa kurios tikslas- sužinoti tėvų (globėjų) 

požiūrį į specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo(si) problemas. Apklausti Biržų 

rajono specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvai (globėjai) – 10.  

Aiškintasi specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių  vaikų ugdymo problemos. Susitikimo 

metu aptartos  problemos ir  tikimasi,  pagerės metodinė pagalba ugdytojams, pateiktos 

išvados ir pateiktos rekomendacijos.   



6.Vyresnio amžiaus tarpsnio žmonių socialinio aktyvumo ir psichologinės 

savijautos svarba „Psichologinė- dvasinė sveikata“ Tyrime dalyvavo 33 respondentai nuo 

40 m. amžiaus. Aptarti klausimai, kaip turi jaustis psichologiškai sveikas žmogus, nuo ko 

priklauso žmogaus sveikata. Pateikti pasiūlymai kaip gerinti psichologinę individo būseną. 
7.Vykdant tarptautinio projekto „Baltijos vasaros akademija: vietos partnerystė 

skirta žmogaus teisių istorinei raidai“ veiklas Centras atliko mokinių  prevencijos klausimais  

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos pirmų, penktų ir devintų klasių anketines  apklausas. 

Apklausos  rezultatai  apibendrinti, pateiktos išvados ir rekomendacijos. Tyrimas pristatytas 

mokyklos bendruomenei.  

8. Tyrimas „Biržų rajono vaikų turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, 

specialiosios pagalbos teikimo analizė“. išvados Biržų rajone. Duomenis pateikė visos 

ugdymo įstaigos. Pateiktos logopedinės ir specialiosios pedagoginės  pagalbos teikimo 

išvados, kurios buvo pristatytos, aptartos rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų, ugdymo 

įstaigų direktorių pavaduotojų metodinių būrelių pasitarimų  metu, susitikime su Panevėžio 

rajono pagalbos vaikui specialistais. Vienam trečdaliui vaikų mokslo metų bėgyje 

pašalinami kalbėjimo ir kalbos sutrikimai. Dar ne visi vaikai turi galimybę gauti pagalbą 2 

kartus į savaitę.  

    9. 2015 m. veiksmo savaitėje be patyčių „Draugiškumas -  priešnuodis 

patyčioms“ buvo atlikta anketinė apklausa. Buvo apklausti 9-12 kl. ir gimnazijos 1-4 klasių 

mokiniai, iš viso: 409 respondentai. Išvados: mokyklose vis dar trūksta prevencinių 

programų orientuotų į paauglių  bendravimo įgūdžių formavimą. Į programų vykdymą  

būtina įtraukti mokinius, tėvus, administraciją. 76 proc. mokinių jaučiasi saugūs, 28 proc. 

nurodo, kad nesijaučia saugūs klasėje. Tyrimo išvados publikuotos rajono spaudoje.  
              10. Metodinės veiklos būklė ir efektyvinimo galimybės Biržų rajono 

savivaldybėje 2015 m.  Tyrimas atliktas pateikiant anketas  rajono metodinių būrelių pirmininkams 

ir metodinių būrelių nariams.  

 Metodinių būrelių pirmininkai. Pateikta 20 anketų ir grįžtamumo rodiklis -100 proc. 

Išvados: 

  50 proc. dėstomų dalykinių būrelių užsiėmimai buvo organizuojami daugiau nei du kartus į 

metus; 

 Metodinės veiklos: 

  privalumai:  100 proc. – gali pabendrauti su kolegomis; 80 proc. pasisemia naujų idėjų ir 

patirties; 80 proc. gali skleisti savo patirtį. 

  trūkumai:  trūksta diskusijų -60 proc. , perdaug dokumentavimo – 20 proc. trūksta kolegų 

pozityvumo ir noro dalintis patirtimi  -50 proc.  

  metodinio būrelio veiklos organizavimą vertina: 

  teigiamai – 60 proc. , 40 proc. atsakė daugiau teigiamai negu neigiamai. 

Pageidavimai ir poreikiai:  

 60 proc. norėtų diskusijų, 40 proc. kūrybinių laboratorijų; 

Orėtų seminarų bei mokymų dėl metodinės veiklos tobulinimo – vis dar svarbūs yra aktyviųjų 

mokymo(si) metodų taikymas bei seminarų apie vertinimą ir įsivertinimą.  

 11.Metodinės veiklos būklė ir efektyvinimo galimybės Biržų rajono savivaldybėje 2015 

m. 

Metodinių būrelių nariams. Išdalintos 178 anketos, 91 proc. grįžtamumas.  

 90. respondentų atsakė, kad metodinių būrelių užsiėmimus lanko visada; 

Privalumai: 

 146 respondentai atsakė, lanko metodinių būrelių užsiėmus tam, kad nori tobulėti; 

 130 respondentų atsakė, kad metod. būrelių veiklų kiekis pakankamas; 



 139 atsakė, kad metodinės veiklos privalumai -  nauja patirtis, kompetencijų pasitikrinimas, 

galimybė bendrauti su kolegomis.  

Trūkumai: 

 95 respondentai – nėra trūkumų; 

 28 atsakė, kad yra inovacijų stoka ir trūksta diskusijų. 

 Patys mokytojai pateikė sąrašą kokią asmeninę veiklą ar priemonę gali pasiūlyti 2015-2016 m.m. ir 

išsakė pageidavimus dėl mokymų, seminarų jų kompetencijoms patobulinti.  

 

7. Tradiciniai renginiai 

 

   Centras dalyvauja kasmetinėse Suaugusiųjų švietimo savaitėse, kurių metu vyksta 

renginiai susitikimai, paskaitos ir Trečiojo mažiaus universiteto mokslo metų pradžios atidarymo 

šventė.  Išleista brošiūra Suaugusųjų švietimas Biržų rajono savivaldybėje,  1 dalis „ Biržų trečiojo 

amžiaus universitetas“ (mokymasis visą gyvenimą) 

   Įsteigta  Biržų Rotary klubo ir Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai 

centro  nominacija - „Metų Senjoras švietėjas‘. Išrinkti 2012, 2013,2014, 2015 m. Senjorai švietėjai. 

             Metodinės  dienos – metų mokytojams aktyviausiai dalyvaujantiems  rajono 

metodinėje veikloje pagerbti „Bendraukime, kad bendradarbiautume“ 

   Eilę metų vyksta tradiciniai „Savaitė be patyčių“ renginiai apjungiantys rajono 

ugdymo įstaigas ir socialinius partnerius. 2015 m.  veiksmo savaitėje be patyčių „Draugiškumas -  

priešnuodis patyčioms“ buvo atlikta anketinė apklausa, kurios išvados buvo pristatytos metodinių 

būrelių užsiėmimuose, rajono spaudoje.        

      Prieš   Kalėdų  ar Velykų šventes organizuojamos  kūrybinės dirbtuvės mokytojams. 

2015 m. mokytojai savanoriai dalyvavo puošiant miesto erdves.   

           Pradinių klasių mokytojų  ir mokinių parodos skirtos   Lietuvos valstybės  

gimtadieniui , Vasario 16-ajai.  

   Istorijos mokytojų metodinio būrelio kasmetinės pažintinės kelionės „LDK pėdsakais“ 

. 2015 m. edukacija kelionė neįvyko.  

   Dailės ir technologijų olimpiadų darbų parodos.  

    

8. Centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas 

 

 Centre dirba 11  darbuotojų, iš jų: 10  yra įgiję aukštąjį universitetinį (8 iš jų 

pedagoginį) išsilavinimą. 1 spec. vidurinį .  

       Keturi   Centro darbuotojai turi įgiję daugiau nei po 1 universitetinį išsilavinimą.  

2015 m. Centro  darbuotojai dalyvavo  62 mokymuos, seminaruose (37 -2014 m.) 40,3 

proc. daugiau negu pernai.  (Priedas. Nr. 3). 

   Dėmesys skiriamas kokybiškai vadybai: rūpinamasi ne tik pedagoginių Centro 

darbuotojų būtinų  kompetencijų tobulinimu, bet ir administracijos darbuotojų kvalifikaciniu 

profesiniu tobulėjimu (Lentelė Nr. 4) 

 

 

vadyba andragogika pedag.psichol. prevencija dalyko Iš viso: 

       Audronė 7 2 3 0 0 12 

Egle 2 0 0 0 0 2 

Jolanta 1 2 0 0 0 3 

Genovaitė 6 4 3 2 0 15 

Gražina 4 1 1 0 1 7 

Stasys 3 0 2 1 0 6 



Vaiva 3 0 2 1 1 7 

Žaneta 3 0 2 2 2 9 

 

   Lentelė Nr. 4 

Centro  psichologė - įgijus psichologo magistro laipsnį,  specialiojo ugdymo 

pedagogas – metodininko kvalifikacinę kategoriją. Psichologė Žaneta Skupaitė  įgijo II kategorijos 

psichologo kvalifikacinę kategoriją. 

 Kvalifikacijos tobulinimas vyksta vadovaujantis direktoriaus  2013 m. sausio 6d. 

„Centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos ir Centro personalo veiklos į(si)vertinimo 

aprašais“ patvirtintais įsakymu Nr. V-2. Centro darbuotojai planuoja  ir kasmet įsivertina savo 

veiklą kaupdami kompetencijų aplankus, koordinuojant Centro direktoriui. Kvalifikacijos 

tobulinimo planai koreguojami ir įsivertinami iki sekančių metų sausio 10 d. asmeninio pokalbio su 

Centro direktoriumi metu.        

Centro funkcijoms vykdyti yra parengti Centro direktoriaus ir darbuotojų pareigybių 

aprašymai, darbo tvarkos taisyklės, atskiras veiklos sritis reglamentuojančios tvarkos. Su šiais 

dokumentais darbuotojai yra susipažinę ir jais vadovaujasi.  

 Darbuotojai rengia savo vykdytos veiklos ataskaitas, kurių svarbiausias tikslas – 

veiklos savianalizė, problemų identifikavimas ir veiklos gerinimas. Kartą į savaitę dėl veiklų 

specifikos  vyksta atskiri Centro  sektorių  pasitarimai.  Specialistai ir metodininkai teikia (aptaria) 

ataskaitas apie atliktą veiklą  kartą į pusmetį. Kiekvieno mėnesio pabaigoje vyksta  konsultacijos 

įstaigos vadybos klausimais.   

 

9. Išoriniai ryšiai 

 

 2015 m. Centras yra pasirašęs  šešias  partnerystės sutartis su: Biržų rajono  

savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka, Biržų rajono savivaldybės sveikatos biuru, Baltijos 

„Gyvenimo meno“ labdaros ir paramos fondu, Labdaros ir paramos fondu „Algojimas“. Sudarytos 

sutartys su 

 Lietuvos Edukologijos universitetu, Ugdymo plėtotės centru, UAB „Microsoft Lietuva“, 

bendradarbiaujama su Mykolo Romerio universiteto politikos ir vadybos fakultetu.   

 Informacija apie  Centro veiklą, teikiamas paslaugas -  pateikiama  žiniasklaidoje: 

„Biržiečių žodis“, „Šiaurės rytai“, TV Balticum, Centro bei  savivaldybės tinklapiuose,  

informaciniuose lankstinukuose, leidiniuose, stenduose, susitikimuose su klientais. 

  Centro paslaugomis bei savivaldybės pavaldume esančių švietimo įstaigų  naudojasi: 

Kultūros ir sporto skyrius  bei jam priklausančios institucijos (3), Visuomenės sveikatos biuras, 

Vaiko teisių apsaugos skyrius, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Biržų rajono 

policijos komisariatas, Darbo birža, Savivaldybės Poliklinika, Biržų muziejus „Sėla“. 

 

10. Centro įvaizdžio formavimas 

 

- spaudoje ( publikuoti 4 straipsniai informuojantys apie Centro veiklą);  

- Balticum  TV  (2 laidose  Biržų žinios 2015-11-23,    2015-12-02);  

- per vykdomą aktyvią šalyje ir  tarptautinę projektinę veiklą;  

- edukacinių – išvykų  metu; 

- Centre viešint  kitų rajonų  delegacijoms; 

- parengti lankstinukai pristatantys ir reprezentuojantys švietimo bei pedagoginio 

psichologinio sektoriaus veiklas;  

- parengti Centro pristatymai (Power Point programa „Lyderystė vardan kiekvieno 

besimokančiojo pažangos“ , „Lyderystė siekiant mokymosi pažangos“, metodinė diens 

„Bendraukime, kad bendradarbiautume“):  



 rajono ir ugdymo įstaigų pristatymas (anglų klb., latvių klb.), 

 pedagoginio psichologinio sektoriaus veiklos pristatymas;  

 rajono mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikis.  

- Dalyvaujant savivaldybės komisijose (Savivaldybės narkotikų kontrolės komisija (G. 

Norvidienė ,) Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija (V. Baranauskienė,),  

- Savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo komandos veikloje – (psich. Žaneta 

Skupaitė)  

- Savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijoje –(metod. 

Audronė Januševičiutė) 

- organizuojant rajono suaugusiųjų švietimą yra įgyvendinama mokymosi visą 

gyvenimą strategiją rajone. 

- Vykdant pedagoginę, psichologinę ir kt. konsultacijas. 

 Centras  tęsia  tarpusavio bendradarbiavimo ryšius su kitų rajonų švietimo centrais,  

pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis. Vyksta seminarai, dalijimasis gerąja patirtimi. 

Aktyviai bendradarbiaujama su Biržų rajono savivaldybės socialiniais partneriais. 

- Bendradarbiaujant su Lietuvos  Respublikos aukštojo mokslo institucijomis.  

 

11. Centro materialiniai ištekliai 

 

 Centras  turi pakankamai gerą techninę ir programinę įrangą, įrengta 14 stacionarių 

darbo vietų (esant reikalui pajungiami dar 2 nešiojami  kompiuteriai) klasė. Teikiamos interneto 

skaityklos paslaugos. Visi darbuotojai aprūpinti personaliniais kompiuteriais, kurie  turi prieigą prie 

šviesolaidinio interneto. Iš viso Centre yra 24 stacionariniai kompiuteriai – todėl reikalinga 

kompiuterių priežiūros specialisto pareigybė. 

  Centro  patalpos atitinka higienos reikalavimus, tačiau įėjimas į patalpas nėra 

pritaikytas žmonėms su negalia. Nuotoliniams mokymams organizuoti reikalinga konferencinė 

įranga, transporto priemonė teikiant kvalifikuotą pedagoginę ir psichologinę pagalbą rajono 

ugdymo įstaigoms.  

  Pedagoginis psichologinis sektorius neturi neurologo, socialinio pedagogo, trūksta 

patvirtintų metodikų spec. poreikių vyresnių klasių mokinių tyrimams.  

  Centro funkcijoms atlikti yra skiriamos Savivaldybės biudžeto ir mokinio krepšelio 

lėšos. Organizuojant pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklų vadovų kvalifikacijos 

tobulinimą, pagrindinis finansavimo šaltinis – dalyvio mokestis nustatytas Biržų rajono 2014 m. 

rugsėjo 25 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-186 „Dėl Biržų rajono pagalbos mokiniui, 

mokytojui ir mokyklai centro atlygintinai teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo  

Planuojamos spec. lėšos ir siekiama pasinaudoti atskirų fondų ar programų teikiamomis 

finansinėmis galimybėmis.   

     

Moksleivio krepšelio lėšos skirtos atlyginimams pedagoginio psichologinio sektoriaus 

specialistams.   Biudžeto lėšos – pedagogų švietimo ir aptarnavimo sektorių darbuotojams.  

  

 

 

12. Išvados apie 2015 metų veiklą 

 

  Centras dirbo kryptingai, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 

Švietimo ir mokslo ministerijos strateginiais dokumentais, Biržų rajono savivaldybės plėtros 

strateginio plano nuostatomis, Centro strateginiu planu ir orientuojasi į naujoves besikeičiančiomis 

sąlygomis.  



 2015 m. patirties sklaidoje dalyvaujančiųjų  skaičius, anketinės apklausos, neformalios 

apklausos, pokalbiai  rodo,  kad: 

 Centro klientus tenkina organizuojamų renginių kokybė; yra poreikis dalyvauti rajono 

patirties    sklaidos renginiuose; pakankamai plati renginių  formų įvairovė. 

Atlikus išorinį vertinimą Centras akredituotas 5-riems metams. Visos atliekamos Centro veiklos: 

vidinis, išorinis vertinimas, metinės veiklos plano ir ataskaitų svarstymai, Centro įvaizdžio 

formavimas: tradicijos, tyrimai, konsultacijos, kvalifikacijos tobulinimo planavimas ir 

koordinavimas, neformalus suaugusiųjų švietimas   užtikrina centro veiklos gerinimą.  

 Centras dirba siekdamas ne tik kiekybinės, bet ir kokybinės išraiškos. Atlikus 

įsivertinimus galima teigti,  kad Centro vadyba yra šiuolaikiška, prisitaiko prie naujų sąlygų,  iššūkių  

ir   tenkina  didžiosios daugumos klientų poreikius. 

 

 

13. Stipriosios, tobulintinos institucijos veiklos pusės ir grėsmės. 

 

13.1.  Stipriosios:  

 

 atliktas Centro išorinis vertinimas.  Centras – akredituotas  5-riems metams 

 teikiamos edukacinės paslaugos tenkinančios visų amžiaus ir socialinių grupių 

mokymosi visą gyvenimą poreikius; 

 tinkamai aprūpintos visos Centro darbo vietos moderniomis šiuolaikinėmis IKT 

priemonėmis; 

 kompetentinga Centro specialistų  komanda, gebanti telkti savivaldybės švietimo 

bendruomenę bendriems tikslams; 

 suaktyvėjusi metodinių būrelių veikla siekiant kokybės; 

 plėtojami partnerystės tinklai su švietimo įstaigomis, grindžiami pasitikėjimu, 

geranoriškumu ir pagarba; 

 projektinė veikla; 

 mokymosi visą gyvenimą strategijos įgyvendinimas. 

 Pokyčių grupės veikla 

 

13. 2. Tobulintinos:  

 

 metodinių priemonių leidyba; 

 naujovių paieška koordinuojant metodinę veiklą; 

 patirties sklaidos plėtra; 

 pedagoginės konsultacinės veiklos plėtra; 

 ieškoti inovatyvių kvalifikacijos tobulinimo formų.; 

 kryptingiau išnaudoti partnerystę su mokslo ir studijų institucijomis, tobulinant 

poreikių ir grįžtamojo ryšio tyrimus; 

 plačiau panaudoti informacinių technologijų teikiamas galimybes mokymosi aplinkos 

plėtrai; 

 ieškoti galimybių įsteigti nuolatinio darbuotojo etatą darbui su Informacinėmis 

technologijomis.  

 aktyvinti rajono Mokyklų metodinės tarybos veiklą. 

 

13.3.  Grėsmės: 

 

 mažėjantis mokytojų ir mokinių skaičius; 

 mokinio „krepšelio“ stoka  mokytojų kvalifikacijos   tobulinimui. 



 

          13.4. Silpnybės 

 

 nepakankamai išnaudotos IKT galimybės mokymosi ir aplinkos plėtrai; 

 tik neformaliai domimasi,  kaip panaudojama patirtis esanti edukaciniam banke;  

 nėra pakankamai lėšų atnaujinti bibliotekos fondą; 

 stoka tęstinio mokymosi  (ne mažiau kaip 18 akad. val.) kvalifikacijos tobulinimo 

programų mokytojams pasiūla. 

 

14. Numatytos tobulintinos veiklos 2016 m. 

 

 Pagalba mokytojui siekiant profesionalumo (prioritetas):  

 mokytojų patirties sklaida ir pasitikėjimo savimi didinimas,  

 metodinė veikla, 

 pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas,  

 partnerystė su mokslo ir studijų institucijomis, 

 aktyvinti IKT naudojimą organizuojant kvalifikacijos tobulinimą, pamokos kokybę; 

 rengti tęstinio mokymosi  (ne mažiau kaip 18akad. val.) kvalifikacijos tobulinimo 

programų mokytojams pasiūla siekiant gerinti mokymosi pasiekimus 

 plačiau panaudoti informacinių technologijų teikiamas galimybes mokymosi aplinkos 

plėtrai; 

 ieškoti galimybių įsteigti nuolatinio darbuotojo etatą darbui su Informacinėmis 

technologijomis.  

 

    _____________ 

 

 

 

 

 

 

 


