
 Institucijų, vykdančių mokytojų  

   ir švietimo pagalbą teikiančių  

   specialistų kvalifikacijos  

   tobulinimą, veiklos vertinimo ir   

   akreditacijos taisyklių 

                                                                                                                      3 priedas 
 

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ 

TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ,  

VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS  

2017 m. 

 

1. Institucijos pavadinimas Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba 

2. Įsivertinimo data 2018 m. gegužės 21 d. 

3. Veiklos srities „Mokymosi aplinkos“ dalių įsivertinimas. 

 

 

 

Veiklos dalis Veiklos 

požymiai 

Kokybės 

lygis 

(įrašyti) 

Išvada 

 (įrašyti) 

3.3. Seminarai, 

kursai, paskaitos ir 

kiti renginiai 

Turinys  4  Institucija užsitikrinusi 

perspektyvą 

Veikėjai 3 Viskas gerai 

Vadyba 4 Institucija užsitikrinusi 

perspektyvą 

Statistika 3 Viskas gerai 

Grįžtamasis ryšys 3 Viskas gerai 

         Veiklos dalies įsivertinimo išvada: 3, viskas gerai 

Argumentai:  

Turinys: tarnybos specialistai, bendradarbiaudami su specialiųjų pedagogų 

bendruomene, gali pasiūlyti įvairių sričių seminarų, kursų, paskaitų, pranešimų – 

ugdymo turinys, tikslai, metodai; mokytojo vaidmuo ir mokinio veikla; mokymosi 

motyvacija ir vertinimas; socialinė aplinka  ir pagalbos mokiniui organizavimas; 

mokymosi pasiekimų vertinimas ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimas. 

Veikėjai ir statistika: tarnyba gali pasiūlyti 39 skirtingų pavadinimų seminarus. 

Bendradarbiaudama su kitomis organizacijomis, suorganizavo iš viso 37 seminarus; 

50 paskaitų/pranešimų įvairiuose susirinkimuose; 2 konferencijas; 4 metodines 

dienas. Tarnybos psichologės vedė ilgalaikius 80 val. (2 grupėms) pozityvios tėvystės 

kursus tėvams ,,Mokykla tėvams ir auklėtojams“ ir 20 val. Bendravimo su vaikais 

tobulinimo kursus teismo įpareigotiems tėvams. Didžioji dalis renginių vyko 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir mokyklose. Vyraujančios tikslinės seminarų 

grupės – pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų mokytojai, specialieji pedagogai, 

ikimokyklinio ugdymo mokytojai. Dažniausios paskaitų ir pranešimų tikslinės grupės 

– ikimokyklinio ir specialiojo ugdymo pedagogai, tėvai. Dažniausi lektoriai – 

tarnybos specialistai: psichologai, logopedai, o taip pat mokytojai, gebantys 

pasidalinti žiniomis ir savo darbo gerąja patirtimi.  
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Vadyba: lektorių pakvietimą lemia tematika, tarnybos ir mokyklų vadovų nuomonė. 

Svarbiausias reikalavimas – lektorius turi žinių, patirties ir sugeba tinkamai pateikti 

auditorijai: valdo auditoriją, sudomina, paskatina tolesniam mokymuisi ir domisi, kaip 

įgytos žinios taikomos.  

Grįžtamasis ryšys: informacija apie švietimo renginius renkama įvairiais (ir 

neformaliais) būdais ir iš programos vadovo, iš lektorių ir dalyvių.  Kai kuriuos 

seminarus stebi, vertina, vienas iš tarnybos vadovų, aptaria tarnybos pasitarime. 

Informacijos apie žmonių lūkesčius ir rezultatus gaunama iš pokalbių prieš renginį ir 

po jo, kai kuriais atvejais iš anketų. Tikėtina, kad didžioji dalis renginių dalyvių 

gautas žinias taiko savo darbe, nes aktyviai dalyvauja, pageidaudami tam tikrų temų;  

diskutuoja su mokyklų vadovais apie tarnyboje vykusius renginius; savo pastabas dėl 

renginių išsako ir mokyklų kvalifikacijos tobulinimą(si) kuruojantys mokyklų 

direktorių pavaduotojai, skyrių vedėjai įvairių pasitarimų metu. 

 

Veiklos dalis Veiklos 

požymiai 

Kokybės lygis 

(įrašyti) 

Išvada 

 (įrašyti) 

3.4. Gerosios 

patirties sklaida ir 

edukacinės patirties 

bankas 

Turinys 3 Viskas gerai 

Veikėjai 3 Viskas gerai 

Vadyba 3 Viskas gerai 

Statistika 2 Galėtų būti geriau 

Grįžtamasis ryšys 2 Galėtų būti geriau 

         Veiklos dalies įsivertinimo išvada: 3 , viskas gerai 

         Argumentai: Pedagoginė psichologinė tarnyba, burdama specialiųjų pedagogų 

bendruomenę, skatina ir kviečia tobulintis bendradarbiaujant, dalijantis žiniomis ir 

patirtimi, skleidžiant informaciją mokytojams, tėvams (globėjams). Keitimosi gerąja 

patirtimi populiariausios sritys: ugdymo metodai, turinys, mokymosi motyvacija, 

organizacijos kultūra ir mikroklimatas, socialinė aplinka, suteikiant kolegoms žinių 

apie specialiųjų poreikių asmenų atpažinimą ir ugdymą. Mokyklos siūlo temas, patys 

mokytojai, bendradarbiaudami su tarnybos specialistėmis, rengia seminarų programas, 

skaito paskaitas, demonstruoja užsiėmimus ir ugdymo metodų, priemonių taikymą.  

Tarnybai nėra deleguota funkcija koordinuoti metodikos būrelių veiklą, tarnyba 

edukacinės patirties bankui kaupti neturi palankių galimybių. Tačiau yra ir kitų 

gerosios patirties sklaidos galimybių – tarnyba savo internetiniame tinklalapyje 

skelbia sąrašą asmenų (ir jų kontaktinius duomenis), kurie gali skaityti paskaitas, 

pranešimus, demonstruoti veiklą ar kt. tam tikromis temomis. 2017 m. šis sąrašas 

nebuvo papildytas.  Keitimosi patirtimi tarnyba nereglamentuoja jokiais dokumentais. 

Tai yra bendra kvalifikacijos tobulinimo(si) veikla, parengtas ir patvirtintas jos 

organizavimo tvarkos aprašas. Per 2017 metus buvo parengtos programos ir 

suorganizuota 14 gerosios patirties sklaidos seminarų bendraujant ir 

bendradarbiaujant tarnybos vadovams, specialistams, mokyklų vadovams, 

mokytojams ir Švietimo skyriaus specialistams. Tebevyksta judėjimas ,,Mokytojas 

moko mokytoją“. 
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Veiklos dalis Veiklos 

požymiai 

Kokybės 

lygis 

(įrašyti) 

Išvada 

 (įrašyti) 

3.5. Konsultavimas Turinys 4 Institucija užsitikrinusi 

perspektyvą 

Veikėjai 3 Viskas gerai 

Vadyba 4 Institucija užsitikrinusi 

perspektyvą 

Statistika 4 Institucija užsitikrinusi 

perspektyvą 

Grįžtamasis 

ryšys 

3 Viskas gerai 

        Veiklos dalies įsivertinimo išvada: 4 , institucija užsitikrinusi perspektyvą 

 

        Argumentai: Pedagoginės psichologinės tarnybos viena iš pagrindinių funkcijų 

yra ,,konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir 

ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų tėvus (globėjus), mokytojus, specialistus...“ 

Tarnyba per 2017 m. suteikė 1451 pedagogines psichologines  konsultacijas (tėvams, 

mokytojams ir kitiems su vaikais dirbantiems specialistams) ir konsultavo 449 

asmenis dėl vaiko ugdymo problemų. Konsultacijų skaičiai mažesni, nes mokyklose 

mažėja mokinių. Konsultuoja tarnybos darbuotojai, esant reikalui buvo pasitelkiami 

VTAT specialistai, policijos ir medicinos darbuotojai. Vyksta ir teminės konsultacijos 

įstaigose, tos įstaigos bendruomenės grupėms. Svarbiausias reikalavimas konsultantui 

– aptikti problemos priežastis ir įgalinti jas spręsti, laiku ir kvalifikuotai suteikiant 

reikiamą pagalbą. Konsultacijos registruojamos, vyksta suderinus tarnybos ir kliento 

pageidavimus ir galimybes. Konsultacijų efektyvumas specialiai netiriamas, tačiau iš 

neformalaus bendravimo su klientais, iš palankių švietimo įstaigų vadovų ir švietimo 

skyriaus specialistų atsiliepimų galima spręsti, kad klientų poreikiai yra tenkinami ir 

tarnybos specialistų konsultacijos yra naudingos. 

 

Veiklos dalis Veiklos 

požymiai 

Kokybės 

lygis 

(įrašyti) 

Išvada 

 (įrašyti) 

3.6. Projektinė 

veikla ir 

partnerystės tinklai 

Turinys 4 Institucija užsitikrinusi 

perspektyvą 

Vadyba 3  Viskas gerai 

Statistika 3 Viskas gerai 

Grįžtamasis 

ryšys 

4 Institucija užsitikrinusi 

perspektyvą 

         Veiklos dalies įsivertinimo išvada: 3 , viskas gerai 

 Argumentai: Tarnyba ir 2017 m. stokoja galimybių (žmogiškųjų resursų) rengti ir 

savarankiškai vykdyti projektus. Tarnyba tęsia SPPC ir ŠMM administruotų projektų 

(Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra; Saugios aplinkos mokykloje 

kūrimas; Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra; Gabių mokinių 
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atpažinimas: psichologinių instrumentų standartizavimas ir taikymas), informacijos 

sklaidą ir numatytas ilgalaikes veiklas. Veda seminarus/mokymus mokytojams pagal 

Saugios aplinkos mokykloje kūrimo projekto programas Olweus, Obuolio draugai, 

Zipio draugai, Vyresnieji draugai. Alytaus miesto savivaldybės 2017 m. Suaugusiųjų 

neformaliojo švietimo programos projektų konkursui pateiktos 3 paraiškos finansuoti 

mokymus tėvams ir su specialiųjų poreikių vaikais dirbantiems mokytojams gavo 

savivaldybės biudžeto lėšų. Projektų vadovės savarankiškai sprendė projektui skirtų 

lėšų panaudojimo, atsiskaitymo klausimus. Tarnybos kai kurioms specialistėms tai 

buvo nauja patirtis. Tarnyba kaip partnerė dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ 

bendradarbiavimo mokytojų kvalifikacijos tobulinimo srityje projekte su Lenkijos 

Gižycko savivaldybės švietimo įstaigomis, ilgalaikiuose mokymuose Gižycke ir 

Alytuje dalyvvo ir vadovavo besimokančiųjų grupėms 5 tarnybos darbuotojos. 

Tarnyba, analizuodama veiklą, konstatuoja, kad dalyvavimas projektinėje veikloje 

tobulina darbuotojų kompetencijas ir aktyvina įstaigos veiklą, žmonės mokosi dirbti 

komandoje, planuoti savo veiklą ir ją derinti su bendrais interesais.  

                  

         4. Veiklos srities „Vadyba ir administravimas“ ir jos dalių įsivertinimas. 

 

Veiklos dalis Kokybės 

lygis 

(įrašyti) 

Išvada 

 (įrašyti) 

4.1. Vadovavimas, personalo vadyba ir 

įvaizdžio kūrimas 

3 Viskas gerai 

        Argumentai: Tarnybai iki 2017 m. lapkričio mėn. vadovavo direktorė, turinti 

aukštąjį universitetinį išsilavinimą, II kvalifikacinę psichologo kategoriją ir 20 metų 

vadybinės patirties.  Strateginiai sprendimai priimami priklausomai nuo jų lygmens - 

aukštesnėje institucijoje, dalyvaujant visiems institucijos darbuotojams arba tik 

įstaigos vadovų. Įstaigoje daugiausia individualaus darbo, tačiau bent kartą per mėnesį 

vyksta pasitarimai, konsultacijos vienų su kitais, bendri reikalų ir numatomų 

sprendimų aptarimai. Darbuotojai pagal galimybes tobulina kompetencijas. 

          

Veiklos dalis Kokybės 

lygis 

(įrašyti) 

Išvada 

 (įrašyti) 

4.2. Planavimas ir administravimas 4 Institucija užsitikrinusi 

perspektyvą 

        Argumentai: Tarnyba, vadovaudamasi visoms Alytaus miesto švietimo įstaigoms 

nustatyta bendra tvarka, rengia strateginius – 3 m., metinius ir mėnesio veiklos planus. 

Įstaigos tikslai suformuoti atsižvelgiant į švietimo veiklą reglamentuojančių 

dokumentų nuostatas. Įstaiga plečia veiklą, organizuodama įvairius švietimo renginius 

(seminarus, paskaitas, mokymus, metodines išvykas, metodines dienas ir kt.) 

mokytojams, auklėtojams, kitiems su vaikais dirbantiems specialistams, tėvams 

(globėjams). Įstaigos veikla domisi politikai ir miesto savivaldybės vadovai, jiems 

rengiami veiklos pristatymai. Finansines ir veiklos ataskaitas tvirtina Alytaus miesto 

savivaldybės taryba. Savo švietėjiškoje veikloje tarnyba akcentuoja šias kryptis: 
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specialiųjų poreikių vaikų ugdymas; gabiųjų vaikų atpažinimas ir ugdymas; mąstymo 

lavinimas ir emocinio intelekto ugdymas; žalingų įpročių ir patyčių prevencija; 

krizinių situacijų valdymas mokykloje. 

 

Veiklos dalis Kokybės 

lygis 

(įrašyti) 

Išvada 

 (įrašyti) 

4.3. Mokytojų ir švietimo pagalbą 

teikiančių specialistų kvalifikacijos 

tobulinimo renginių programų vadyba 

3 Viskas gerai 

         Argumentai: Programų kūrimą inicijuoja tarnyba, švietimo įstaigos – jų vadovai, 

atskiri pedagogai ar kiti su vaikais dirbantys specialistai. Programos rengiamos, 

lektoriai parenkami bendraujant ir bendradarbiaujant visoms suinteresuotoms šalims. 

Programose akcentuojama pagalba specialiųjų poreikių vaikams ir jų ugdytojams,  

siekiant kuo geresnių ugdymo(si) rezultatų. Programas (seminarų) iki 2017 m. vasario 

mėn. vertino ,,Šviesos“ Mokymo centras. Nuo 2017 m. vasario 21 d. tarnyba yra 

akredituota teikti kvalifikacijos tobulinimo paslaugas. Apie seminarų reikalingumą 

sprendžiama iš dalyvių skaičiaus, atsiliepimų, programų vadovų atliekamo 

įsivertinimo. 

 

  5. Esamos padėties įsivertinimas (kaip Institucija atlieka savo misiją, siekia tikslų ir 

vykdo funkcijas). 

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba yra savivaldybės pagalbos 

mokiniui, mokytojui ir mokyklai biudžetinė įstaiga. Tarnyba įsteigta 1997-01-01.  

Tarnybos tikslas – didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir 

ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, padedant jiems įveikti 

socialinę atskirtį, atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, atskleisti ir 

realizuoti savo žmogiškuosius resursus, teikiant konsultacinę, informacinę  ir kitą 

pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) bei mokytojams dėl šių vaikų problemų. 

Tarnybos uždaviniai: 

 1. įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines, asmenybės 

ir ugdymosi problemas, padėti jas išspręsti, surasti jam optimalią ugdymo vietą ir 

formą;  

2. stiprinti mokyklos, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimus ugdyti 

specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų 

turinčius asmenis, formuoti teigiamas nuostatas jų atžvilgiu;  

Tarnybos funkcijos:  

1. įvertinti asmens galias ir sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, 

pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius 

ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai, prireikus skirti specialųjį ugdymą;  

2. siūlyti ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoti teikti 

specialiąją pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę ir specialiąją pagalbą, 

rekomenduoti vaikui mokyklą;  

3. konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir 

ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, 
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specialistus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, 

psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo 

klausimais, mokinius – jų polinkių ir gabumų klausimais; 

4. organizuoti neformalųjį švietimą, teikti metodinę ir kitą švietimo pagalbą 

mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko pažinimo, 

specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų 

turinčių asmenų ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių, 

psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais, skleisti ir 

diegti specialiojo ugdymo ir psichologijos mokslo naujoves;  

5. inicijuoti naujų ugdymo vietų steigimą, specialiosios pedagoginės ir/ar 

psichologinės pagalbos teikimą, aplinkos pritaikymą specialiųjų poreikių asmenims;  

6. formuoti mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų 

poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis ir jų 

ugdymą kartu su bendraamžiais;  

7. rengti ir įgyvendinti prevencijos, neformaliojo švietimo ir kitas programas, 

padedančias veiksmingiau ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, 

asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis;  

8. kaupti ir analizuoti informaciją apie Tarnybos aptarnaujamoje teritorijoje 

gyvenančius specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi 

problemų turinčius asmenis, jų problemas. 

Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos vizija – švietimo pagalbos 

įstaiga, kurioje kiekvienam kvalifikuotai suteikiama jo poreikius atitinkanti pagalba: 

įvertinimas, konsultacija, informacija, gebėjimų tobulinimas.  Iš aukštesnių institucijų 

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba nėra gavusi neigiamų įvertinimų ar 

pastabų dėl nepasiektų tikslų ar funkcijų nevykdymo. Kasmetinėje įstaigos 

direktoriaus ataskaitoje Savivaldybės tarybai pateikiama informacija ir matyti, kad 

tarnyba sau išsikeltus kriterijus, vertinant veiklos rezultatus, pasiekia, tačiau situacija 

dėl mažėjančio mokinių skaičiaus ir kitų socialinių pokyčių 

   

 5.1. Stipriosios Institucijos veiklos pusės: 

 

kvalifikuoti darbuotojai, stipri psichologų komanda; 

kaupiama pedagoginė psichologinė literatūra; 

 darbuotojų entuziazmas, šviečiant mokinių tėvus; 

tarnybos vadovų ilgalaikė ir įvairiapusė vadybinė patirtis; 

 tarnyba (5 darbuotojai) aktyviai dalyvauja ir tobulina/įgyja kompetencijas 

partnerystės projekte su Lenkijos Gižycko švietimo įstaigomis; 

teigiamas politikų požiūris į tarnybos vykdomą veiklą; 

atliktas vienos iš funkcijų – švietimas ir metodinė veikla - išorinis vertinimas ir 

suteikta akreditacija  3 metams. 

 

   5.2. Silpnosios Institucijos veiklos pusės:  

 

Mokinio krepšelio lėšų trūkumas; 
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ribotos finansinės ir žmogiškųjų resursų galimybės kurti ir palaikyti įstaigą 

reprezentuojantį internetinį tinklalapį; 

neskiriamos lėšos pedagoginės psichologinės bibliotekos kūrimui; 

tarnybos sale naudojasi ir kitos organizacijos; 

tarnyba nekoordinuoja metodikos būrelių veiklos; 

tarnybos patalpos nepritaikytos specialiųjų poreikių turintiems lankytojams; 

nuo 2017 m. lapkričio mėn. tarnybai vadovauja laikinasis direktorius. 

 

6. Institucijos veiklos tobulinimo galimybės 

Tarnybos, kaip kvalifikacijos tobulinimo įstaigos, veiklos plėtros galimybės ribotos 

dėl žmogiškųjų resursų stokos, dėl pokyčių Alytaus švietimo sistemoje ir socialinės, 

politinės aplinkos, kurioje mokytojų kvalifikacijos tobulinimas nėra rūpima sritis. 

Švietimo įstaigos siūlo organizuoti kompetencijų plėtojimo/įgijimo/perkvalifikavimo 

renginius, susitikti su žymiais pedagogais, psichologais, įvairių ugdymo metodų 

taikymo praktikais. Suprantamas mokytojų ir tėvų poreikis turėti kuo geresnes sąlygas 

ir galimybes specialiųjų poreikių vaikams ugdyti, Pedagoginės psichologinės tarnybos 

uždavinys – šviesti visuomenę ir tobulinti ugdytojų gebėjimus – įgyvendinamas pagal 

galimybes.   

 

 

  L.e. direktoriaus pareigas                                                                    Birutė Salickienė 

 

 

                                                           ______________________ 

                         

 


