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   akreditacijos taisyklių 
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INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ 

TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ,  

VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS  

                                                         2019 m. 

 

1. Institucijos pavadinimas Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba 

2. Įsivertinimo data 2019 m. gruodžio 21 d. 

3. Veiklos srities „Mokymosi aplinkos“ dalių įsivertinimas. 

 

Veiklos dalis Veiklos 

požymiai 

Kokybės 

lygis 

(įrašyti) 

Išvada 

 (įrašyti) 

2. Internetas Vadyba 3  Viskas gerai 

Prieinamumas 4 Institucija užsitikrinusi 

perspektyvą 

Statistika 2 Galėtų būti geriau 

Grįžtamasis ryšys 3 Viskas gerai 

Veiklos dalies įsivertinimo išvada: „Viskas gerai“. 

Argumentai: 

Iš keturių veiklos požymių 1 charakteristika „Prieinamumas“ įvertinta 4 

(„Institucija užsitikrinusi perspektyvą“), 2 charakteristikos „Vadyba“, „Grįžtamais 

ryšys “ įvertintos 3 („Viskas gerai“), 1 charakteristika „Statistika“ – 2 („Galėtų būti 

geriau“).  

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau PPT) apsirūpinusi 

šiuolaikine kompiuterine technika, reikalinga kvalifikacijos tobulinimo renginiams 

organizuoti. Seminarų ir kitų kvalifikacijos tobulinimo renginių metu yra galimybė 

naudoti 6 kompiuterius, multimedija, konsultuojama. 

Institucijos interneto svetainė 2019 metais iš pagrindų atnaujinta (šiuolaikiška, 

funkcionali, veikia paieška, galima registruotis į renginius, medžiaga nuolat 

atnaujinama, yra nuorodos, atitinkančios šiandienos poreikius). Klientai 

motyvuojami naudotis IKT rengiant programas, akredituojant jas yra aptariami IKT 

naudojimo klausimai. 

Klientai domisi dėl seminarų nuotoliniu būdu perspektyvos. Įvertintas poreikis ir 

aptarti specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursų organizavimo galimybės 

nuotoliniu būdu 2020 metų pradžioje.  

2019 metais vyko 3 seminarai apie IKT pritaikymą įvairių dalykų pamokose. 

Vykdant renginius klientų įstaigose sudaromos sąlygos naudotis IKT taip pat. 

Kolkas nėra fiksuojamas apsilankiusių interneto svetainėje lankytojų skaičius, 

tačiau tai planuojama įgyvendinti. 

Domimasi, kaip IKT mokymai padeda mokytojams tobulėti profesinėje srityje.  
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Klientų nuomonė, poreikiai išsiaiškinami renginių metu, metodinių būrelių 

pasitarimuose, metodinėse dienose, tėvų grupių susitikimuose, dalyvaujant 

Facebook paskyros grupėse.  Klientai turi galimybę išreikšti nuomonę, klausti, 

vertinti, įrašydami žinutę interneto svetainėje.  

 

Veiklos dalis Veiklos 

požymiai 

Kokybės 

lygis 

(įrašyti) 

Išvada 

 (įrašyti) 

3.3.Seminarai, 

kursai, paskaitos ir 

kiti renginiai 

Turinys 4  Institucija užsitikrinusi 

perspektyvą 

Veikėjai 4 Institucija užsitikrinusi 

perspektyvą 

Vadyba 4 Institucija užsitikrinusi 

perspektyvą 

Statistika 3 Viskas gerai 

Grįžtamasis ryšys 3 Viskas gerai 

         Veiklos dalies įsivertinimo išvada: „Institucija užsitikrinusi perspektyvą“. 

Argumentai:  

Iš 5 veiklos požymių trys - „Turinys“, „Veikėjai“, „Vadyba“ įvertinti „4“( „Institucija 

užsitikrinusi perspektyvą“), du – „Statistika“ ir „Grįžtamasis ryšys“ – 3 („Viskas 

gerai“). 

Organizuojami šių sričių seminarai, paskaitos, kursai ir kt. renginiai: pedagoginės 

(ugdymo tikslai, ugdymo metodai, mokytojo vaidmuo, mokinio veikla, mokymo 

motyvacija, vertinimas), mokyklos (socialinė aplinka, vadyba, pagalba mokiniui, 

mokytojui, tėvams ir kitiems su vaiko ugdymu susijusiems asmenimis), švietimo 

sistema (švietimo politikos, ugdymo turinio, mokinių pasiekimų vertinimo). Seminarų 

tematika papildoma. 

PPT specialistai – psichologės, logopedė, specialioji pedagogė, metodininkė, 

direktoriaus pavaduotoja švietimui ir metodiniam darbui bendradarbiauja su ugdymo 

įstaigų švietimo pagalbos specialistais, įvairių dalykų mokytojais, vadovais, gali jiems 

pasiūlyti pagal poreikį ir įstaigos funkcijų specifiką įvairių sričių seminarų, kursų, 

paskaitų, pranešimų (ypač apie pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, 

įtraukųjį ugdymą, pagalbą mokytojų padėjėjoms, auklėtojų padėjėjoms, specialiosios 

psichologijos ir specialiosios pedagogikos tema ir kt.). Formos – seminarai, kursai, 

pranešimai, metodinės dienos, miesto, šalies, tarptautinės pedagogų konferencijos, 

susitikimai.  

Seminarus, kursus, paskaitas 2019 metais skaitė psichologai, logopedai, specialieji 

pedagogai, švietimo ir sporto skyriaus atstovai, mokytojai, švietimo įstaigų vadovai, 

lektorių grupės, ŠMSM specialistai, šalies tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinatoriai, mediatoriai, NVO atstovai, Vilniaus universiteto, Mykolo Romerio 

universiteto dėstytojai, suaugusiųjų švietimo ugdytojai iš Italijos, Jungtinės 

Karalystės.  Dirbama su įvairiomis klientų grupėmis (Alytaus miesto ir rajono 

lopšelių-darželių, pradinų mokyklų, progimnazijų, gimnazijų pedagogais, mokytojų, 

auklėtojų padėjėjais, neformaliojo švietimo mokytojais, tėvais), vis daugiau dėmesio 

skiriant ugdymo įstaigų komandoms ir bendruomenėms, ugdytinių tėvams. 
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 Įstaigų pageidavimu, užtikrinant galimybę dalyvauti mokymuose ir tinkamai atlikti 

pareigas, seminarai ir kiti renginiai organizuojami darbo vietose, klausytojams 

priimtiniausiu laiku. 81 procentas seminarų, kursų organizuota kliento darbo vietose, 

o 19 procentų – PPT patalpose. 

Lektoriai pasirenkami tikslingai – visų pirma pagal jų kompetenciją. Taip užtikrinama 

seminarų, kursų, paskaitų kokybė, naujų, aktualių žinių sklaida, jų refleksija, 

grįžtamasis ryšys, klausytojų tobulėjimo ir praktinio taikymo galimybės.. 

Džiugina, kad pageidaujama šalyje žinomų ir vertinamų lektorių - Alytaus ugdymo 

įstaigų atstovų, nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos narių, 

švietimo konsultantų, „Renkuosi mokyti“ programos alumnų, „Forvardas“ laisvosios 

mokyklos sumanios reflektavimo sistemos modelio vystymo grupės narių, 

reflektavimo sistemos „Reflektus“ kūrėjų, mediatorių, dėstytojų ir kt. 

 Seminarus, paskaitas, kursus nuolat veda PPT specialistai, mokytojai, vadovai, 

švietimo pagalbos specialistai, jų kolegos iš kitų Lietuvos miestų. 

PPT gali pasiūlyti 97 skirtingų temų seminarus. 2019 metais akredituotos 59 

programos, visos įgyvendintos. Klientų pageidavimu PPT specialistės skaitė 67 

pranešimus/paskaitas, vedė 2 mokymus.  

Informacija apie vykdomus renginius renkama įvairiais būdais: ir iš programos 

vadovo, iš lektorių, iš dalyvių. Žinia apie klientų lūkesčius ir rezultatus gaunama iš 

pokalbių prieš renginį ir po jo, kai kuriais atvejais ir iš anketų, bendraujant su 

metodinių būrelių vadovais, jų nariais metodinėse dienose, būrelių pasitarimuose, 

išvykose. 

Anketų pildymui kolkas dar neskirtas reikiamas dėmesys. Ne retai jis atliekamas 

atmestinai.  

Tikėtina, kad didžioji dalis renginių dalyvių gautas žinias taiko savo darbe, nes 

aktyviai dalyvauja, pageidaudami tam tikrų temų, diskutuoja metodiniuose būreliuose, 

projekto „Lyderių laikas 3“ grupėse. 

Įgyvendinus registracijos į renginius per Semi+ sistemą diegimą, nuo 2020 metų,  

anketas dalyviai pildys elektroniniu būdu. Taip galėsime užtikrinti grįžtamąjį ryšį ir jo 

kokybę. 

 

Veiklos dalis Veiklos 

požymiai 

Kokybės 

lygis 

(įrašyti) 

Išvada 

 (įrašyti) 

3.4.Gerosios 

patirties sklaida ir 

edukacinės patirties 

bankas 

Turinys 3 Viskas gerai 

Veikėjai 4 Institucija užsitikrinusi 

perspektyvą 

Vadyba 4 Institucija užsitikrinusi 

perspektyvą 

Statistika 3 Viskas gerai 

Grįžtamasis ryšys 2 Galėtų būti geriau 

         Veiklos dalies įsivertinimo išvada:„ Viskas gerai“. 

Argumentai: iš penkių veiklos požymių 2 - „Veikėjai“, „Vadyba“ įvertinti „4“ 

(„Institucija užsitikrinusi perspektyvą“), „Turinys‘, „Statistika“ - 3, „Grįžtamasis 

ryšys“ -2 („Viskas gerai“). 
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PPT organizuoja keitimąsi gerąja patirtimi įvairiomis formomis pedagoginės, 

ugdymo, švietimo kaitos temomis. 

PPT specialistai, telkdami švietimo pagalbos specialistų bendruomenę, skatina ir 

kviečia tobulintis bendradarbiaujant, dalijantis žiniomis ir patirtimi, skleidžiant 

informaciją pedagogams, tėvams (globėjams). Iniciuojamos dalijimosi gerąja patirtimi 

aktualiausiomis temomis veiklos (populiariausios sritys: ugdymo metodai, turinys, 

mokymosi motyvacija, organizacijos kultūra ir mikroklimatas, socialinė aplinka, 

specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymas).  

Įvairus gerosios patirties bankas dėl nepakankamų žmogiškųjų išteklių įstaigos 

interneto svetainėje nebuvo kaupiamas, tačiau informacija apie autorius ir pranešimų 

bei seminarų temas talpinama.  

Mokytojai, bendradarbiaudami su tarnybos specialistais, rengia programas, praktinius 

užsiėmimus, skaito paskaitas, pristato ugdymo metodų, priemonių taikymą. 

Gerąją patirtį skleidžia įvairių sričių pedagogai praktikai. Susitarta su PPT 

specialistais, švietimo įstaigų mokytojais, kad, klientams pageidaujant gerosios 

patirties medžiagos, jiems suteikiama galimybė bendrauti su lektoriais asmeniškai. 

Pagal naujai patvirtintus PPT nuostatus turėtume koordinuoti metodinių būrelių 

veiklą, tačiau su esamais menkais žmogiškaisiais resursais to padaryti maksimaliai 

kokybiškai – neįmanoma. Todėl bendradarbiaudami su Alytaus miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo ir sporto skyriumi stengiamės padėti organizuoti metodinių 

būrelių veiklą. Tarnybos psichologė vadovauja psichologų metodiniam būreliui, 

logopedė ir specialioji pedagogė aktyviai dalyvauja Alytaus miesto logopedų ir 

specialiųjų pedagogų metodinio būrelio veikloje, kiti darbuotojai nuolat tariasi, 

konsultuoja socialinių pedagogų metodinio būrelio narius. Akivaizdūs kokybiniai 

pokyčiai bendradarbiaujant su Alytaus miesto ugdymo įstaigų bendruomenėmis. 

Parengtas, pristatytas ir koordinuojamas psichologinės pagalbos teikimo 

ikimokyklinėse įstaigose algoritmas, 2019 metais tradicija tapo susitikimai – 

diskusijos su įvairių įstaigų atstovais „Kaip mums sekasi bendradarbiauti?“, kurių 

metu geroji patirtis įgalino pokyčiams siekinat individualios vaiko pažangos. 

Nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ pokyčio rezultatas – Alytaus miesto 

švietimo įstaigų Bendradarbiavimo modelis, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės 

tarybos sprendimu, kuriame švietimo įstaigos kartu su PPT vykdo gerosios patirties 

sklaidą. Nemažai renginių vyko modelio iniciatyvų dėka, kūrybinės komandos 

nariams rekomenduojant ar patiems imantis iniciatyvos organizuoti. Sėkminga viso 

miesto Metodinė diena, šalies konferencija „Noriu į mokyklą“ – bendradarbiavimo 

rezultatas. Gerosios patirties sklaida vykdoma išsiaiškinus miesto pedagogų poreikius, 

atsirenkant tai, kas aktualiausia.  Aptarus su Alytaus miesto Švietimo ir sporto 

skytiumi, galbūt, atsiradus daugiau žmogiškųjų išteklių įstaigoje, planuojame kurti ir 

nuolat turtinti gerosios patirties banką, talpinamą PPT interneto svetainėje. 

Apie dalijimąsi gerąja patirtimi sprendžiama iš dalyvių neformalių atsiliepimų, 

užpildant anketas, metodiniuose būreliuose aptariant rezultatus, parengtą medžiagą. 

2019 metais sistemingai aptariama metodinės ir gerosios patirties sklaidos kokybė 

projekto rezultato tvarumo užtikrinimo darbo grupėje (dalyvauja PPT direktoriaus 

pavaduotoja švietimui ir metodiniam darbui). 
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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: „Institucija užsitikrinusi perspektyvą“. 

3 veiklos požymiai – „Turinys“, ‚Vadyba“, „Statistika“ įvertinti 4, o 2 – „Veikėjai“, 

„Grįžtamasis ryšys“ - 3. 

Argumentai: 

Organizuojamos įvairios konsultacijos: švietimo, pedagoginės, specifinės PPT  

veiklos sričių: specialiojo ugdymo, psichologinių problemų (emocijų ir elgesio, 

bendravimo, krizių, smurto, nepriežiūros, asmenybės, savęs pažinimo  ir augimo, 

klinikinių), prevencijos, programų rengimo ir įgyvendinimo, įtraukiojo ugdymo 

įgyvendinimo, profesijos pasirinkimo ir profesinio tinkamumo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo. 

Konsultuoja PPT specialistai. Konsultacijos vyksta tėvams/globėjams, mokytojams ir 

kitiems su vaikais dirbantiems specialistams. Dalyvaujama Atvejo vadybos, Vaiko 

gerovės komisijų posėdžiuose, bendradarbiaujama su Alytaus miesto savivaldybės 

administracija, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Socialinių paslaugų centru, Šeimos 

centru, Visuomenės sveikatos biuru, policijos pareigūnais, medicinos darbuotojais. 

Bendruomenės grupėms vyksta teminės konsultacijos. 

Konsultuojantys psichologai, logopedas, specialusis pedagogas geba įgalinti 

konsultuojamą asmenį (organziaciją) savrankiškai spręsti iškilusią problemą, aptikti 

problemos priežastis ir jas spręsti, laiku ir kvalifikuotai suteikiant reikiamą pagalbą, 

klientui aktyviai dalyvaujant jos sprendime. Konsultacijos registruojamos, derinami  

įstaigos ir kliento pageidavimai ir galimybės. Konsultavimo būdai įvairūs: tai ir 

tiesioginis pokalbis, ir pokalbis telefonu, elektroniniu būdu. PPT specialistai 

atsižvelgia į kliento laiko galimybes. Įsisavintos ir pradėtos psichologų konsultacijose 

taikyti naujos metodikos: biologinio grįžtamojo ryšio metodas,  naudojant 

Biofeedback Verim įrangą (mokyklinių baimių, nerimo sutrikimų, dėmesio 

koncentracijos ir elgesio sunkumų mokykloje  turintiems vaikams);   emocinio 

kognityvinio konsultavimo (koučingo metodas), skirtas dirbti su tėvais, auginančiais 

dėmesio ir aktyvumo, elgesio sunkumų turinčius vaikus bei tinkantis darbui su bet 

kuriais tėvais); vaikų ir paauglių vizualinių - motorinių gebėjimų vertinimas, taikant 

Bender Gestalt II metodiką; individualaus psichologinio konsultavimo metu 

taikytas  emocinio kognityvinio konsultavimo metodas "Vesk savo vaiką į sėkmę“. Iš 

vedamos konsultacijų apskaitos galima spręsti, kad institucijos teikiamų konsultacijų 

skaičius didėja. Konsultuojamos įvairios klientų grupės ir organizacijos. 
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2019 metais dėl vaiko problemų psichologai konsultavo: 

362 vaikus ( 1045 konsultacijos);  

391 tėvą (844 konsultacijos); 

56 pedagogus ir kitus specialistus (76 konsultacijos). 
Iš viso 2019 metais psichologų konsultuoti 809 klientai ( 1965 konsultacijų), o 

dalyvaujant NŠA projekte papildomai - 679 klientai 1862 (konsultacijų). Iš viso 

konsultuoti 1488 klientai (3827 konsultacijų). Į 419 konsultacijas klientai neatvyko 

(dėl ligos, kitų priežasčių arba nepranešę). 

Dėl profesinio tinkamumo 2019 m. konsultuota 212 mokinių (74 ir 138 pagal NŠA 

projektą). 

Suteiktos 2459 pedagoginės konsultacijkos, iš jų – 1202 PPT patalpose, 1004 

telefonu, 253 elekrtoniniu paštu. 

Konsultacijų efektyvumas specialiai netiriamas, tačiau iš neformalaus bendravimo su 

klientais, iš palankių švietimo įstaigų vadovų ir steigėjo institucijos atsiliepimų galima 

spręsti, kad klientų poreikiai yra tenkinami, PPT specialistų konsultacijos yra 

naudingos ir veiksmingos. 

 

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 

3 Viskas gerai 

          

Veiklos dalies įsivertinimo išvada: „Viskas gerai“ 

Argumentai:  

Dėl nepakankamų žmogiškųjų išteklių PPT stokoja galimybių savarankiškai rengti ir 

vykdyti ES struktūrinių fondų projektus, tačiau stengiasi  pagal galimybes dalyvauti 

juose ir įvairiuose partnerystės tinkluose. 

2019 metais tęsiamas ŠMSM, NŠA administruojamų projektų vykdymas,  

informacijos sklaida, numatytos ilgalaikės veiklos:  

Olweus programoje, kuri finansuojama Europos socialinio fondo ir Lietuvos 

Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, įgyvendinant valstybės planavimo 

projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas" (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-005), 

kaip instruktoriai. Šią programą nuo 2011 metų Lietuvoje koordinuoja ir įgyvendina 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (dabar NŠA).  

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro  (dabar NŠA) projektas „Saugios 

aplinkos mokykloje kūrimas" (Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001), kuriame dirbo 

(dirba) 4 psichologės. Projekto tikslas – kurti ir palaikyti saugią mokyklos aplinką, 

sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi,  akademinių pasiekimų 

gerinimui, mažinant socialinę atskirtį bei sprendžiant iškritimo iš mokyklos problemą. 

http://www.sppc.lt/l.php?tmpl_into%5b0%5d=index&tmpl_name%5b0%5d=m_site_index2&tmpl_into%5b1%5d=middle&tmpl_id%5b1%5d=428
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2019 metais konsultuota 679 klientai, jiems suteiktos 1862 kosnsultacijos. Tai ženkli 

papildoma pagalba Alytaus miesto vaikams. 

Ankstyvosios prevencijos programų „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“, „Vyresnieji 

draugai“ vykdyme taip pat aktyviai dalyvauja PPT psichologai (parengiant ir 

konsultuojant pedagogus įgyvendinti šias programas ugdymo įstaigose).  

Parengtas projektas „Aukime ir auginkime“, kuris pateiktas Alytaus miesto 

savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų 

atrankos konkursui. Projekto tikslas - sudaryti sąlygas ugdymo įstaigų pedagogams 

tobulinti bendrąją ir profesinę kompetenciją, lavinti kūrybines galias ir gebėjimus, 

didinant ugdytinių, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, kitų emocijų ir elgesio 

problemų, ugdymo (si) veiksmingumą, kuriant mokyklą kiekvienam. 

Tarnybos atstovai dalyvavo Alytaus miesto Verslo konsultacinio centro 

„Erasmus+“KA2“Strateginės partnerystės programos projekto „Reintegracijos 

įrankiai – tiltas į naują gyvenimą savo gimatjame mieste“ (sutrumpintai „Re-In -

Bridge“) veiklose. 

2018 m. PPT kaip partnerė dalyvavo Interreg programos Lietuva–Lenkija projekte 

„Prisijaukinti autizmą“, į šio projekto veiklą ir gerosios patirties sklaidą įtraukė 8 

Alytaus miesto ugdymo įstaigas. Įsigyta programinė įranga, 3 psichologės įgijo 

teorinių ir praktinių žinių darbui su „Biofeedback Verim“ įrangos kompiuterinėmis 

programomis, taiko naują metodą, kaip papildomą psichologinio konsultavimo 

priemonę. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis 5 metams, kurioje numatoma plėsti 

dalijimąsi patirtimi, bendradarbiavimą ugdant specialiųjų poreikių vaikus ir teikiant 

pagalbą jų ugdytojams, tėvams įgalina nuosekliai vykdyti projekto įsipareigojimus. 

2019 metais įsigyta įranga naudojama psichologiniame konsultavime, vyksta aktyvus 

bendradarbiavimas su tėvais, drauge ketiname steigti Alytaus autizmo asociaciją 

„Lietaus vaikai“.  

 PPT, analizuodama ir vertindama veiklą konstatuoja, kad dalyvavimas pagal įstaigos 

žmogiškųjų resursų galimybes projektinėje veikloje suteikia galimybes  tobulinti  

darbuotojų kompetencijas, aktyvina, specialistai lavina darbo komandoje įgūdžius, 

planuoja savo veiklą ir ją derina su bendrais interesais, aktyviau į veiklas įtraukiama 

ugdymo įstaigų bendruomenė, siunčiama žinutė pasiekia miesto visuomenę. 

 

 

 

                

         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 

4 Institucija užsitikrinusi 

perspektyvą 

           

Veiklos dalies įsivertinimo išvada: „Institucija užsitikrinusi perspektyvą“ 
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Argumentai:  

Iki 2019 m. kovo 28 d. laikinai direktoriaus pareigas ėjo psichologė. Nuo 2019 m. 

kovo 29 d. direktoriaus pareigas vykdė, o nuo 2019 m. rugpjūčio 30 d. iki dabar 

direktoriaus pareigas laikinai eina direktoriaus pavaduotoja švietimui ir metodiniam 

darbui (1etatas), turinti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, vadybinės bei ekspertinės 

patirties, II vadybinę kategoriją, nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės 

komandos narė, švietimo konsultantė, vadybos ekspertė, turinti darbo patirtį miesto 

savivaldoje, Alytaus miesto savivaldybės administracijos vadovų komandoje. L.e. 

direktoriaus pareigas – Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų 

įstaigų švietimo kaitos procesų ir pokyčių valdymo sinergijos švietimo įstaigose 

koordinavimo grupės, AMSA Šeimos komisijos narė. Savo kvalifikaciją vadovė 

tobulina nuolat (2019 metais 144 valandos).   

Tarnyboje dirba direktoriaus pavaduotoja administracijai ir ūkiui (0,5 etato). Įstaigos 

buhalterinę apskaitą tvarko Alytaus miesto paslaugų centras, o dokumentų valdymą 

bei klientų registraciją vykdo raštinės vedėja (1 etatas). Konkursas į įstaigos 

direktoriaus pareigybę skelbtas 4 kartus neįvyko, Alytaus miesto savivaldybės 

administracija paskelbė naują konkurso datą - 2020 m. balandžio 28 d. 

Strateginiai sprendimai institucijoje priimami dalyvaujant visiems darbuotojams. 

Kolektyve derinamos visos veiklos formos, vienodai toleruojamas ir individualus, ir 

komandinis darbas, tačiau pirmenybė teikiama komandiniam darbui. Kiekvieną 

savaitę vyksta darbuotojų pasitarimai, kuriuose svarstomi strateginiai, veiklos ir 

įvairūs aktualūs institucijai klausimai. Alytaus miesto PPT tiriami personalo 

mokymosi poreikiai, darbuotojai savo asmenine iniciatyva, pritariant vadovui 

kryptingai tobulina savo kvalifikaciją. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas 

planuojamas ir koordinuojamas, skatinamas atsižvelgiant į galimybes. 2019 metais 

PPT specialistai 880 valandų dalyvavo seminaruose, mokymuose, forumuose, 

konferencijose, individualiai mokėsi užsienio kalbų.   PPT organizuojamos įvairios 

veiklos, skirtos organizaciją reprezentuoti klientams: įstaigos pristatymas miesto 

renginių metu, Suaugusiųjų švietimo savaitės renginiuose, radijo laidose. Interneto 

svetainė laikoma svarbiu įvaizdžio kūrimo veiksniu.  

Ir vadovas, ir darbuotojai rengia savo kompetencijos aplankus, nuolat tobulina jų 

turinį. Darbuotojai drauge su vadovu aptarė ir rengė metines veiklos užduotis, teikė 

savo veiklos ataskaitas. Metinių veiklos užduočių ataskaitų analizė ir išvados rodo, 

kad darbuotojų veiklos rezultatai yra geri. Institucijoje patvirtinta darbo apmokėjimo 

tvarka. Darbuotojų motyvacijai skatinti skiriamos priemokos prie atlyginimo, tam 

panaudojant įstaigos specialiąsias lėšas. 

 PPT dirba aukštos kvalifikacijos specialistai, turintys ilgametę patirtį konsultavimo ir 

švietimo srityje, įgiję darbui PPT būtinas vertinimo ir konsultavimo kompetencijas, 

teikiantys kvalifikuotą metodinę pagalbą ugdymo įstaigoms. Viena psichologė 2019 

m. įgijo aukščiausią, 1-ąją psichologo kvalifikacinę kategoriją, 2 psichologės 

dalyvauja Lietuvos psichologų astestacijos komisijos darbe. 

Institucija rūpinasi įstaigos įvaizdžio kūrimu, tam kviečiant pagal galimybes 

specialistus. Šiuolaikiškai atnaujinant interneto svetainę geranoriškai padėjo 

dizaineris, fotografė, skyrėme specialiųjų lėšų svetainės programavimo darbams 

atlikti. Pradėta vykdyti elektroninė dalyvių registracija į kvalifikacijos tobulinimo 
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renginius, o metų pabaigoje inicijuotas pokytis - Lietuvoje plačiai naudojama 

registracija į visus renginius per Semi+ sistemą. Klientų patogumui, informatyvumui 

pagaminta ir įsigyta informacinė lenta, nuorodos į kabinetus, pas specialistus, 

atnaujintas klientų ir juos lydinčių asmenų laukimo kambarys. Bendradarbiauajant su 

Pasaulio lietuvių bendruomene (JK skyriumi) gauta knygų, žaislų mažiesiems mūsų 

klientams, o bendradarbiaujant su Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ 

susitikimų metu padovanota komplektai žurnalų „Lietaus vaikai“, kalendorių su 

autistiškų vaikų piešiniais, kurie padovanoti specialųjų ugdymosi poreikų turinčių 

vaikų tėvams, įstaigų švietimo pagalbos specialistams, Alytaus miesto Šeimos 

komsijos nariams. 

 

          

Veiklos dalis Kokybės 

lygis 

(įrašyti) 

Išvada 

 (įrašyti) 

4.2. Planavimas ir administravimas 4 Institucija užsitikrinusi 

perspektyvą 

Veiklos dalies įsivertinimo išvada: „Institucija užsitikrinusi perspektyvą“. 

Argumentai:  

Įstaigoje, vadovaujantis visoms Alytaus miesto švietimo įstaigoms nustatyta bendra 

tvarka, rengiami strateginiai – 3 metams, metiniai ir mėnesio veiklos planai. Įstaigos 

tikslai suformuoti atsižvelgiant į švietimo veiklą reglamentuojančių dokumentų 

nuostatas ir pačios institucijos prioritetus. PPT padeda švietimo įstaigoms užtikrinti 

kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi 

problemų turinčių vaikų ir mokinių ugdymą. Čia atliekamas pedagoginis 

psichologinis įvertinimas, pedagoginis psichologinis konsultavimas, psichologinės 

pagalbos teikimas, organizuojami mokymai (tėvams ir vaikams), pagalba mokykloms 

valdant krizes, teikiama metodinė ir kita švietimo pagalba. 

PPT plečia veiklą, organizuodama įvairius švietimo renginius (seminarus, paskaitas, 

mokymus, 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.  

Parengti vadovų ir darbuotojų pareiginiai nuostatai, vidaus tvarkos taisyklės, 

komandiruočių taisyklės, nuotolinio darbo tvarka. Darbuotojai su šiais dokumentais 

susipažinę ir jais vadovaujasi. Rengiamos įvairios ataskaitos (NŠA, steigėjui ir kt.), 

kurių tikslas – veiklos savianalizė ir problemų identifikavimas ir galimų sprendimo 

būdų numatymas.  

Savo švietėjiškoje veikloje 2019 metais tarnyba akcentavo specialiųjų poreikių vaikų, 

įtraukiojo ugdymo, gabiųjų vaikų atpažinimo ir ugdymo, emocinio intelekto ugdymo, 

žalingų įpročių ir patyčių prevencijos, krizinių situacijų valdymo mokykloje, 

kvalifikacijos tobulinimo renginių ir bendradarbiavimo tematiką. 
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Veiklos dalis Kokybės 

lygis 

(įrašyti) 

Išvada 

 (įrašyti) 

4.3. Mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų 

kvalifikacijos tobulinimo renginių programų vadyba 

4 Viskas gerai 

 

Veiklos dalies įsivertinimo išvada: „Institucija užsitikrinusi perspektyvą“. 

Kvalifikacijos tobulinimo veiklą reglamentuoja ŠMSM įsakymu patvrtinti, šią veiklą 

apibrėžiantys dokumentai, kuriais vadovaujantis Alytaus miesto PPT parengti 

kvalifikacijos tobulinimą reglamentuojantys dokumentai. Mūsų institucijai yra 

svarbus ugdymo įstaigų bendruomenių poreikis kvalifikacijos tobulinimui, kuris 2019 

metais buvo tiriamas, analizuojamas ir aptariamas.  

Nuolat domimasi kiekvienos įstaigos problemomis, pagalbos poreikiu, gerąja 

patirtimi. Svarbu, kad kvalifikacijos tobulinimo renginių prioritetai, formos ir temos, 

atlieptų kiekvienos įstaigos poreikius ir specifiką, būtų aktualios, įgalintų siekti 

pokyčio. 

 Programų rengimą inicijuoja ir rengia PPT specialsitai, ŠMSM, steigėjo atstovai, 

mokyklų vadovai, pedagogai. Vyksta bendradarbiavimas tarp programos rengėjų, 

lektorių ir tarnybos specialistų. 

Švietimo ir mokymo, kvalifikacijos tobulinimo veikla vykdoma įgyvendinant 

programas pagal klientų grupių-mokytojų, mokinių, tėvų, švietimo pagalbos 

pageidavimus. 2019 metus buvo parengtos, įvertintos 59 programos, suorganizuoti 5 

gerosios patirties sklaidos seminarai, bendraujant ir bendradarbiaujant tarnybos 

vadovams, specialistams, mokyklų vadovams, mokytojams. 2019 m. spalio mėn. 

Alytaus Šv. Benedikto gimnazijoje vykusioje respublikinėje metodinėje 

konferencijoje „Noriu į mokyklą“ dalyvavo 286 mokytojai, savanoriavo 28 mokiniai. 

PPT bendradarbiavo organizuojant, informuojant, kviečiant mokyklų mokytojus 

dalyvauti ir pristatyti savo gerąją patirtį. Buvo pateikta 15 pranešimų, kuriuos skaitė 

Alytaus mokyklų vyresnieji mokytojai, metodininkai, mokyklų vadovų komandos.  

Vyko konferencija Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijoje „Tešviečia gimnazijos 

žiburys“, joje dalyvavo 54 mokytojai, pateikta 13 temų, pranešėjai - mokytojai 

metodininkai, filosofas, socialinių mokslų profesorė, mokyklų direktoriai, universitetų 

dėstytojai. Didelis dėmesys skirtas įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui. Inicijuoti ir 

vykdomi ilgalaikiai lopšelių darželių auklėtojų padėjėjų, mokytojų padėjėjų mokymai 

apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų sutrikimus, kaip padėti jiems 

ugdymo procese. Bendradarbiaudami su Klaipėdos miesto savivaldybe, Klaipėdos 

rajono švietimo centru inicijavome ir organizavome Alytaus miesto ugdymo įstaigų 

vadovų, pagalbos specialistų, PPT specialistų kvalifikacijos tobulinimo išvyką - 

gerosios patirties sklaidos seminarą Klaipėdos mieste ir Klaipėdos rajono Dovilų 

pagrindinėje mokykloje. Kartu su Alytaus miesto Švietimo ir sporto skyriumi, 

iniciatyviais tėvais organizuotas seminaras „Įtraukusis ugdymas ir vaiko socialinio 

elgesio gerinimas“, pristatytas ir įsigytas leidinys „Kaip pagerinti socialinį vaikų 

elgesį“, kuris perduotas ugdymo įstaigoms. Drauge su tėvais dalyvauta diskusijų 

festivalyje „Būtent“, kuris vyko Birštone ir paskatino naujiems kvalifikacijos 

tobulinimo mokymams inicijuoti. 
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2019 metais pedagogams skirtuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose mokėsi 2,5 

karto daugiau dalyvių, nei 2018-aisiais.  

Kompetencijų tobulinimas ir žinių bei įgūdžių, įgytų kvalifikacijos renginiuose,  

taikymas ugdymo procese gerina mokinių individualią pažangą. Tai užfiksuota 

ugdymo įstaigų pažangos ataskaitose, kurias analizuojame, svarstome galimus 

bendradarbiavimo būdus, pagrįstus duomenų vadyba. 

Tarnyba nuolat, įvairiais būdais (anketų, pokalbio, metodinų renginių metu, laisvo 

pobūdžio nuomonių analize) tiria įgyvendinamų programų efektyvumą, o duomenis 

naudoja veiklai tobulinti programų vertei ir patrauklumui didinti. Programos 

koreguojamos, papildomos, esant reikalui. PPT aktyviai įvairiais būdais reklamuoja  

įgyvendinamas programas: vadovų pasitarimuose, metodinių būrelių užsiėmimų metu, 

įstaigos, Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėse, vizitų ugdymo įstaigose 

metu. Programų kūrimą inicijuoja PPT, švietimo įstaigos – jų vadovai, atskiri 

pedagogai ar kiti su vaikais dirbantys specialistai.  

Nuo 2017 m. vasario 21 d. tarnyba yra akredituota teikti kvalifikacijos tobulinimo 

paslaugas. Apie seminarų reikalingumą sprendžiama iš dalyvių atsiliepimų, programų 

vadovų atliekamo įsivertinimo, steigėjo vertinimų, tėvų, partnerių institucijų  

atsiliepimų. 

Kvalifikacijos tobulinimo veiklas organizuoja direktoriaus pavaduotoja švietimui ir 

metodiniam darbui bei metodininkė. Organizuota metodinė diena miesto metodinių 

būrelių nariams, susitikimai - diskusijos su NŠA (anksčiau - Ugdymo plėtotės centro) 

atstovais ir metodinių būrelių vadovais apie metodinio darbo kaitos mieste galimybes. 

Ypatingas dėmesys skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

auklėtojų, jų padėjėjų, tėvų konsultavimui, ugdymo įstaigų pedagogų gerosios 

patirties sklaidai, tobulinant mokėjimo mokytis kompetenciją. Atsižvelgus į Alytaus 

miesto savivaldybės švietimo įstaigų Bendradarbiavimo modelio tikslus, švietimo 

prioritetus, ugdymo įstaigų poreikį kvalifikacijos tobulinimo renginiams, metodinei 

veiklai siekiama modelio tvarumo užtikrinimo.  

Kvalifikacijos tobulinimo programų trukmė 6-18 valandų, įvertinome ir 

įgyvendinome ir 40 valandų programą bei 60 val. specialiosios pedagogikos ir 

specialiosios psichologijos mokymų programą. Siekis – palengva rengti ilgalaikes 

programas, ketinant įgyti ir gilinti kompetencijas, pereinant į aukštesnę kokybę. 

Vykdomos formalios dalyvių apklausos, neformalūs pokalbiai po mokymų su 

dalyviais ir lektoriais. 2019 metais, dalyvaujant metodinių būrelių renginiuose 

aktyviai diskutuota apie kvalifikacijos tobulinimo poveikį moksleivių individualiai 

pažangai, institucijos pažangai.  
  

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 
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žmogiškuosius resursus, teikiant konsultacinę, informacinę ir kitą pagalbą tėvams 

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

Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos misija – padėti vaikams tapti 

harmoningomis asmenybėmis, teikiant jiems psichologinę ir/ar specialiąją pedagoginę 

pagalbą, jų tėvams (globėjams), pedagogams – reikiamą psichologinę ir /ar švietimo 

pagalbą ir bendradarbiaujant su kitomis vaikui pagalbą teikiančiomis institucijomis. 

Tarnybos vizija - moderni, atsižvelgianti į poreikius ir kvalifikuotai teikianti švietimo 

pagalbos paslaugas įstaiga. Vertybės: bendravimas ir bendradarbiavimas, 

iniciatyvumas ir nuolatinis mokymasis, atvirumas naujovėms ir pokyčiams, gerosios 

patirties sklaida, konfidencialumas. Veiklos prioritetai: paslaugų teikimo kokybės 

gerinimas, teikiamų paslaugų metodų ir formų plėtra. 

PPT veiklos sritys: mokinių (vaikų), tėvų (globėjų) pedagogų ir pagalbos mokiniui 

specialistų konsultavimas, psichologo, specialiojo pedagogo (logopedo, specialiojo 

pedagogo) pagalba mokiniams (vaikams); vaiko brandumo mokyklai įvertinimas; 

mokinių (vaikų) psichologinis ir pedagoginis įvertinimas, ugdymosi poreikių 

nustatymas, rekomendacijų ugdymui teikimas; prevencinė ir intervencinė veikla; 

profesinis konsultavimas ir informavimas; metodinė veikla; kvalifikacijos tobulinimo 

veikla. Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje siekiama sudaryti 

miesto pedagogams galimybes tobulinti savo kvalifikaciją, nuolat atnaujinti ir gilinti 

metodines žinias, plėtoti profesinę kompetenciją, skatinti metodinės veiklos plėtrą, 

lyderystę.  

Įgyvendinant Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos 2019-2021metų 

strateginį planą ir 2019 m. veiklos planą, buvo siekiama realizuoti ilgalaikį prioritetą 

(pagal Alytaus miesto strateginį plėtros planą) - viešųjų paslaugų kokybės ir 

prieinamumo užtikrinimą, ugdant sumanią, veiklią miesto bendruomenę. Veiklos 

planas atitinka Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos 2019-2021 metų 

strateginio plano tikslą - užtikrinti Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos 

teikiamų paslaugų kokybę ir švietimo bendruomenės poreikius atitinkančią įstaigos 

veiklos plėtrą, uždavinį - plėtoti švietimo bendruomenei teikiamas kvalifikuotos, 

savalaikės pedagoginės psichologinės ir kitos švietimo pagalbos paslaugas. Efekto 

vertinimo kriterijus – klientų, kuriems buvo suteikta pedagoginė psichologinė ar kita 

pagalba. Įstaigos strateginiame plane buvo fiksuotas skaičius 2200 klientų, 

savivaldybės strateginiame plane – 1500. 1488 klientai konsultuoti psichologų, 820 

klientų – logopedės, specialiosios pedagogės, metodininkės, direktoriaus 

pavaduotojos švietimui ir metodiniam darbui. Kriterijaus rezultatas pasiektas ir 

viršytas dėl galimybės dalyvauti NŠA projekte - papildomai psichologams konsultuoti 

daugiau klientų. 

5.1. Stipriosios Institucijos veiklos pusės: 

 Dirba aukštos kvalifikacijos specialistai, turintys ilgametę patirtį konsultavimo 

ir švietimo pagalbos srityje, įgiję darbui PPT būtinas vertinimo ir konsultavimo 

kompetencijas, teikia kvalifikuotą metodinę pagalbą ugdymo įstaigoms. 
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Papildomai konsultuojami klientai, turint galimybę dalyvauti Nacionalinės 

švietimo agentūros projekte 4 psichologams. 

 Viena psichologė įgijo aukščiausią, 1-ąją psichologo kvalifikacinę kategoriją 

 Įsisavintos ir pradėtos psichologų konsultacijose taikyti naujos metodikos: 

biologinio grįžtamojo ryšio metodas,  naudojant Biofeedback Verim įrangą 

(mokyklinių baimių, nerimo sutrikimų, dėmesio koncentracijos ir elgesio 

sunkumų mokykloje  turintiems vaikams);   emocinio kognityvinio 

konsultavimo (koučingo metodas), skirtas dirbti su tėvais, auginančiais dėmesio 

ir aktyvumo, elgesio sunkumų turinčius vaikus bei tinkantis darbui su bet 

kuriais tėvais); vaikų ir paauglių vizualinių-motorinių gebėjimų vertinimas, 

taikant Bender Gestalt II metodiką; individualaus psichologinio konsultavimo 

metu taikytas  emocinio kognityvinio konsultavimo metodas "Vesk savo vaiką į 

sėkmę“. 

 Dėmesys įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui. Inicijuoti ir vykdomi ilgalaikiai 

lopšelių darželių auklėtojų padėjėjų, mokytojų padėjėjų mokymai apie 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų sutrikimus, mokoma, kaip padėti 

jiems ugdymo procese. Nuosekliai dalyvaujama ugdymo įstaigų VGK, SPC 

atvejo vadybos posėdžiuose, organizuojant pagalbą vaikui ir šeimai. 

Bendradarbiaujama su aktyviais raidos sutrikimų turinčių vaikų tėvais: 

inicijuotas PPT ir tėvų atstovavimas Alytaus miesto savivaldybės Šeimos 

komisijoje, užmegzti glaudūs ryšiai su Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus 

vaikai. Bendradarbiaudami su Klaipėdos miesto savivaldybe, Klaipėdos rajono 

švietimo centru inicijavome ir organizavome Alytaus miesto ugdymo įstaigų 

vadovų, pagalbos specialistų, PPT specialistų kvalifikacijos tobulinimo išvyką - 

gerosios patirties sklaidos seminarą Klaipėdos mieste ir Klaipėdos rajono 

Dovilų pagrindinėje mokykloje. Kartu su Alytaus miesto Švietimo ir sporto 

skyriumi, iniciatyviais tėvais organizuotas seminaras „Įtraukusis ugdymas ir 

vaiko socialinio elgesio gerinimas“, pristatytas ir įsigytas leidinys „Kaip 

pagerinti socialinį vaikų elgesį“, kuris perduotas ugdymo įstaigoms. Drauge su 

tėvais dalyvauta diskusijų festivalyje „Būtent“, kuris vyko Birštone. 

 Kokybiniai pokyčiai bendradarbiaujant su Alytaus miesto ugdymo įstaigų 

bendruomenėmis. Parengtas ir pristatytas naują psichologinės pagalbos teikimo 

ikimokyklinėse įstaigose algoritmas. PPT specialistai nuolat konsultuoja 

ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistus, mokytojus, vadovus, tėvus, 

aptaria konkrečius atvejus įstaigose ir Tarnyboje. Tradicija tapo susitikimai – 

diskusijos su įvairių įstaigų atstovais „Kaip mums sekasi bendradarbiauti?“, 

susitikimai su tėvais. 

 Sudarytos sąlygos įstaigos specialistams nuolat tobulinti profesinę 

kompetenciją. PPT darbuotojai 2019 metais 880 valandų tobulino 

kompetencijas, dalyvaudami seminaruose, mokymuose, forumuose, 

konferencijose ir kt. kvalifikacijos kėlimo renginiuose. 

 Švietimo ir mokymo, kvalifikacijos tobulinimo, metodinė veikla, įgyvendinant 

programas pagal klientų grupių - mokytojų, mokinių, tėvų, švietimo pagalbos 
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specialistų aktualius poreikius. Vykdant Alytaus miesto švietimo įstaigų 

Bendradarbiavimo modelio, inicijuoto projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės 

komandos, nuostatas organizuota 16 proc.  daugiau nei 2018 metais ugdymo 

įstaigų pedagogams skirtų kvalifikacijos tobulinimo seminarų (inicijuoti 

mokymai, gerosios patirties sklaida, akredituotos kvalifikacijos tobulinimo 

programos), kuriuose dalyvavo 2,5 karto daugiau dalyvių, nei 2018 metais. 

Kompetencijų tobulinimas ir žinių bei įgūdžių taikymas ugdymo procese gerina 

mokinių individualią pažangą, kuri užfiksuota ugdymo įstaigų pažangos 

ataskaitose. 

 Parengtas projektas „Aukime ir auginkime“, kuris pateiktas Alytaus miesto 

savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

programų atrankos konkursui. Projekto tikslas - sudaryti sąlygas ugdymo 

įstaigų pedagogams tobulinti bendrąją ir profesinę kompetenciją, lavinti 

kūrybines galias ir gebėjimus, didinant ugdytinių, turinčių įvairiapusių raidos 

sutrikimų, kitų emocijų ir elgesio problemų, ugdymo (si) veiksmingumą, 

kuriant mokyklą kiekvienam. 

 Įstaigos svetingumas. Iš esmės atnaujinta Tarnybos svetainė, kuri - šiuolaikiška, 

patraukli, informatyvi, visi klientai, skaitytojai joje turi galimybę išreikšti 

nuomonę, paklausti el. žinute. Pradėta vykdyti elektroninė dalyvių registracija į 

kvalifikacijos tobulinimo renginius, o metų pabaigoje inicijuotas pokytis - 

Lietuvoje plačiai naudojama registracija į visus renginius per Semi+ sistemą. 

Įsigyta ir klientų patogumui įrengta informacinė lenta, nuorodos į kabinetus, 

pas specialistus, atnaujintas klientų ir juos lydinčių asmenų laukimo kambarys. 

 

5.2. Silpnosios Institucijos veiklos pusės: 

 Neaiški išsakyta pozicija PPT pertvarkyti į Švietimo pagalbos tarnybą. 

Nacionalinė švietimo agentūra 2020 metų I ketvirtį akredituos PPT, tačiau 

nežinoma, kaip būtų po akreditacijos – ar išliktų pasikeitus įstaigos statusui 

galimybė vykdyti kvalifikacijos tobulinimo veiklas.  

 Nėra aiški su švietimo tinklo pertvarkos baigtimi susijusi galimai kita įstaigos 

įsikūrimo vieta, būsimos sąlygos klientų konfidencialumui, saugumui, teikiamų 

paslaugų kokybės užtikrinimui, darbuotojų darbo sąlygoms garantuoti. 

Problemos sprendimo būdas – konstruktyvus dialogas su politikais, Alytaus 

miesto savivaldybės administracijos atstovais, parengti ir perduoti Alytaus 

miesto savivaldybės Švietimo ir sporto skyriui aiškinamieji raštai. 

 

 Nepakankami žmogiškieji ištekliai numatytų funkcijų pagal įstaigos nuostatus 

vykdymui: per plačios funkcijos direktoriaus pavaduotojui švietimui ir 

metodiniam darbui, vienam metodininkui. Problemos sprendimo būdas – 

dialogas su Alytaus miesto savivaldybės administracijos vadovais, politikais. 

 Nepaskirtas konkurso būdu įstaigos vadovas. 4 kartus skelbtas PPT vadovo 

konkursas neįvyko. Problemos sprendimo būdas – tikimybė, kad Alytus miesto 

savivaldybės administracijos paskelbtas konkursas 2020 m. balandžio 28 d. 

įvyks. 
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 Pasibaigus NŠA  projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ laikui 

konsultuojamų klientų skaičius psichologams gali padidėti. 

 

 Nepakankamas materialinis aprūpinimas. Ieškoti galimybių papildomai 

užsidirbti, didinti teikiamų paslaugų ne Alytaus miesto vaikams, jų tėvams, 

mokytojams kainas. Mieste veikia Alytaus kolegijos mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo centras, todėl maksimaliai išnaudoti šią funkciją PP - ribotos 

galimybės 

 Nėra socialinio pedagogo. 

 Trūksta kabinetų specialistams. 

 Aplinka ir patalpos nepritaikytos neįgaliesiems. 

 

6. Institucijos veiklos tobulinimo galimybės: 

  Bendradarbiavimo su Alytus regiono karjeros centru „Karjeras“. 2019 metais 

sutarties pagrindu pradėjome bendradarbiauti su Alytaus regiono karjeros 

centru „Karjeras“, kuriame psichologo konsultacijas mokiniams teikė 3 Alytaus 

miesto PPT psichologės. Kolkas kokybinis bendradarbiavimo rezultatas nėra 

pasiektas. Problemos sprendimo būdas – nuolat diskutuoti su centro vadovais, 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus 

atstovais dėl tikslo ir uždavinių įgyvendinimo, kokybės užtikrinimo. 

 Galimas Švietimo įstatymo pakeitimas dėl įtraukiojo ugdymo. Lietuvoje dar 

nėra susitarta ir pasiruošta įtraukiajam ugdymui: nesukurtos aplinkos, 

neužtikrintas pedagogų rengimas dirbti su specialiųjų ugdymo poreikių 

turinčiais vaikais, trūksta „darbo įrankių“ pedagogams, nepakanka pagalbos 

specialistų lopšeliuose - darželiuose, trūksta mokytojų padėjėjų, o ir esamų 

kompetencija darbui nepakanka. Trūksta visuomenės švietimo, supratingumo ir 

tolerancijos. Problemos sprendimo būdas – nelaukiant kol bus pasiruošta šalies 

mastu – mokyti Alytaus miesto ugdymo įstaigų bendruomenes dirbti su SUP 

vaikais, dalintis patirtimis iš gerųjų užsienio ir Lietuvos mokyklų pavyzdžių, 

aktyviai bendradarbiauti su ŠMSM, NŠA, Lietuvos Sutrikusios raidos vaikų 

konsultavimo centro specialistais, ieškoti galimybių dalyvauti regioniniuose, 

šalies, ES projektuose, kad pritraukti lėšų kokybiškiems, intensyviems 

mokymams pagal mokslu pagrįstas metodikas. 

 Trūkta atskirų kabinetų specialistų darbui, erdvių seminarams, klientų 

laukiamiesiems, renginiams organizuoti, pastatas nepritaikytas neįgaliesiems, 

nėra parkavimo aikštelių žmonėms su negalia. Tikimasi po Alytaus miesto 

švietimo tinklo pertvarkos, perkėlus Tarnybą į kitas – didesnes, erdvesnes, 

sutvarkytas patalpas - dirbti kokybiškesnėmis sąlygomis. 

 

 

 

 Direktoriaus pavaduotoja švietimui 

ir metodiniam darbui, l.e. direktoriaus pareigas                          Silvija Peštenienė 
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