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KUPIŠKIO R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

 

KUPIŠKIO R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS  2021–2022 M. M. VAIKO SOCIALINIŲ IR EMOCINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMO(SI) 

MODELIO ĮGYVENDINIMO PLANAS. 

 

Tikslas:  stiprinti Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų asmeninio veiksmingumo ir bendravimo kompetencijų raiškos bruožus, 

paveikiausiai lemiančius vaikų/mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą. 

Uždaviniai: 

1. Organizuoti veiklas, ugdančias vaikų/mokinių socialines ir emocines kompetencijas. 

2. Užtikrinti vaikų/mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų plėtotę. 

3. Sudaryti galimybes darbuotojų profesinės kvalifikacijos ūgčiai, plėtojant asmeninio veiksmingumo ir bendravimo kompetencijas. 

4. Plėtoti prevencijos priemones, skatinančias vaikų/mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ūgtį. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Dalyvauja Įgyvendinimo laikotarpis ir 

dažnis 

Atsakingi asmenys 

1. 51 Apskrito stalo diskusija socialinių ir 

emocinių kompetencijų ugdymo(si) 

klausimais 

Kupiškio r. švietimo pagalbos 

tarnybos ir Kupiškio rajono 

savivaldybės ugdymo įstaigų 

pagalbos mokiniui specialistai, 
socialiniai darbuotojai 

2021 m. spalio mėn., 

2022 m. gegužės mėn. 

(2 kartus, po 1 dieną) 

Vita Strumskytė-Giedrienė, 

Daiva Kurulienė 



2. 63 Pedagoginių darbuotojų profesinių 

kompetencijų ugdymas su grįžtamuoju 

ryšiu (kvalifikacijos tobulinimo 

renginys) 

Kupiškio r. švietimo pagalbos 

tarnybos darbuotojai 

2021 m. gruodžio mėn. 

(1 diena) 

Ligita Stapulionienė 

3. 15 Socialinio emocinio ugdymo savaitė 

rajono ugdymo įstaigose (valandėlės 

vaikams pagal ugdymo savaitės temą) 

Priešmokyklinio ugdymo 

grupių vaikai (kaimiškose 

vietovėse) 

2021-2022 m. m. 

(8 kartai) 

Violeta Sabanskienė, 

Daiva Kurulienė 

4. 30 Autoritetų pritraukimas į vaikų dienos 

centrus (Kupiškio aeroklubo vadovo   

L. Griauzdės edukacinis užsiėmimas) 

Kupiškio r. švietimo pagalbos 

tarnybos Šimonių  ir Alizavos 

seniūnijų vaikų dienos centrų 

vaikai 

2022 m. balandžio mėn. 

(2 kartai) 

Aušra Vapšienė, 

VDC užimtumo specialistės 

5. 42 Edukacinė (pažintinė) padėkos kelionė 

Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo 

įstaigų mokiniams 

Olimpiadų ir konkursų 

prizininkai (8-12 klasių 

mokiniai) 

2022 m.  

Vieną kartą (1 diena) 

Aušra Vapšienė 

6. 50 Konferencija vaiko socialinių ir 

emocinių kompetencijų ugdymo patirties 

viešinimui (baigiamoji konferencija) 

Kupiškio rajono savivaldybės 

ugdymo įstaigų komandos, 

projekto „Lyderių laikas 3“ 

vadovai, konsultantai, 

Kupiškio rajono savivaldybės 

administracijos, kitų Kupiškio 

rajono įstaigų atstovai 

2022 m. birželio mėn. Laima Kilkuvienė, 

Ligita Stapulionienė 

7. 44 Vaikų ir jaunimo socializacijos stovykla 

„Linksmieji draugai“ 

 

Kupiškio r. švietimo pagalbos 

tarnybos Šimonių  ir Alizavos 

seniūnijų vaikų dienos centrų 

vaikai 

2022 m.  

Vieną kartą per metus (5 dienos) 

Daiva Kurulienė, 

Aušra Vapšienė, 

VDC  užimtumo specialistės 

8. 38 Pažintinė - edukacinė kelionė dviračiais Kupiškio r. švietimo pagalbos 

tarnybos darbuotojai 

2022 m. liepos mėn. 

(1 diena) 

Laima Kilkuvienė 

 


