ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MODELIO „SOCIALINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE“ PLANAS

Veikla/rezultatas

Ką darome?
(Vizija)
Efektyviai
veikianti
socialinių
kompetencijų (toliau – SK) ugdymo
sistema Šiaulių miesto savivaldybės
mokyklose:
- orientuota į sąmoningos asmenybės
ugdymą;
įtraukianti
visas
mokyklų
bendruomenės grupes;
- apimanti mokinių veiklas plačiame
socialinių partnerių tinkle;
- gerai žinoma miesto visuomenei;
- turinti aiškius veiklos valdymo
instrumentus.
RODIKLIAI:
Nustatytos veiklos kryptys
ugdymui Šiaulių mieste.

Kodėl darome?
(Argumentai)
Bus išugdytos šalies ir Šiaulių miesto
strateginiuose dokumentuose akcentuojamas
sąmoningos, savarankiškos, veržlios,
atsakingai ir solidariai kuriančios savo,
šalies ir pasaulio ateitį, atviros kaitai
asmenybės.
Nuolat kintanti aplinka, šiuolaikinės
visuomenės raida, spartėjantis gyvenimo
tempas kelia vis didesnius reikalavimus
asmens socialiniam kompetentingumui.

Bus sukurta vieninga SK ugdymo sistema
mokyklose – šitaip mokyklos prisidės prie
Šiaulių miestui reikalingos nuoseklios
SK socialinių kompetencijų ugdymo sistemos
plėtros.

Sukurtas socialinių partnerių tinklas,
vienijantis ne mažiau kaip 7 Šiaulių
miesto organizacijas, kuriose ne
mažiau kaip 10 proc. projekte
dalyvaujančių mokyklų mokinių gali
vykdyti SK ugdymo modelyje
numatytą
visuomenei
naudingą
veiklą.

Kaip darome?
(Kas? Kur? Kada?)
Ne vėliau kaip iki 2013 m. vasario 1 d.
vykdoma mokyklų apklausa dėl veiksmingo
bendradarbiavimo su socialiniais partneriais.
Atsakingi: Švietimo skyriaus specialistai, 3
asmenys.
Dalyvauja: visos Šiaulių miesto bendrojo
ugdymo mokyklos.
Ne vėliau kaip iki 2013 m. kovo 1 d.,
remiantis
mokyklų
SSGG
analizės
duomenimis
ir
institucijų
patirtimi,
socialinių
partnerių
pasiūlymais,
nusistatomos SK ugdymo veiklos kryptys
Šiaulių mieste.
Atsakingi:
Savivaldybės
kūrybinės
komandos koordinatorius.
Dalyvauja:
Savivaldybės
kūrybinė
komanda, socialiniai partneriai, Švietimo
konsultantai,
projekte
dalyvaujančių
mokyklų bendruomenių atstovai.
Ne vėliau kaip iki 2013 m. balandžio 1d.
sukuriamas socialinių partnerių, padedančių
įtraukti Šiaulių miesto mokyklų mokinius ir
sudarančių
jiems
sąlygas
vykdyti
Savivaldybės SK ugdymo modelyje
numatytą visuomenei naudingą veiklą,
tinklas.
Atsakingi: Savivaldybės kūrybinė komanda,
10 asmenų.
Dalyvauja: Savivaldybės administracijos
atstovai, socialiniai partneriai.
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Parengtas SK ugdymo sistemos
Šiaulių
miesto
savivaldybės
mokyklose modelio aprašas, kuris
remiasi tarptautinio bakalaureato
visuomenei naudingos veiklos (CAS)
programa ir atlikta SSGG analize.
Ne rečiau kaip kartą per ketvirtį,
nustatyta forma, Šiaulių miesto
savivaldybės atsakingam specialistui
pateikiama
nauja
ir
aktuali
informacija
apie
SK
ugdymą
mokyklose, skirta SK ugdymo
viešinimui
Šiaulių
miesto
savivaldybės tinklalapyje.

Sukurti veiklos fiksavimo, vertinimo
instrumentai ir naudojami nustatytu
reguliarumu.

Ne vėliau kaip iki 2013 m. gegužės 1d.
parengiamas SK ugdymo sistemos Šiaulių
miesto savivaldybės mokyklose modelio
aprašo projektas.
Atsakingi: Savivaldybės Švietimo skyriaus
specialistai, 4 asmenys.
Dalyvauja:
Savivaldybės
kūrybinė
komanda, Švietimo konsultantai.
Ne vėliau kaip iki 2013 m. birželio 1 d.
organizuojama diskusija dėl mokyklų
sukurtų SK ugdymo sistemos projektų.
Atsakingi: Savivaldybės Švietimo skyriaus
specialistai, 4 asmenys.
Dalyvauja:
Savivaldybės
kūrybinė
komanda, projekte dalyvaujančių mokyklų
bendruomenių
atstovai,
Švietimo
konsultantai.
Ne vėliau kaip nuo 2013 m. spalio 1 d.,
suderinus reikalavimus rubrikai su Šiaulių
miesto savivaldybės administracijos
Informatikos skyriumi, Šiaulių miesto
savivaldybės svetainėje
http://www.siauliai.lt skelbiama informacija
apie vykdomas mieste socialines
(savanorystės) veiklas, mokyklos ir
socialiniai partneriai dalijasi patirtimi.
Atsakingi: Savivaldybės kūrybinės
komandos Švietimo skyriaus specialistai, 4
asmenys.
Dalyvauja: Savivaldybės kūrybinė komanda
ir atsakingas už SK rubrikos Savivaldybės
tinklalapyje administravimą specialistas.
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Ne mažiau kaip 3 kartus per 2013-2014 m.
m. atliekamas SK ugdymo sistemos Šiaulių
miesto mokyklose modelio diegimo sėkmės
vertinimas,
vykdomos
korekcijos,
užtikrinančios SK ugdymo modelyje
numatytų tikslų pasiekimui.
Atsakingi: Savivaldybės kūrybinė komanda,
10 asmenų.
Dalyvauja: Projekte dalyvaujančių mokyklų
bendruomenių
atstovai,
socialiniai
partneriai.
Ne vėliau kaip iki 2014 m. birželio 15 d.
parengiami ir patvirtinami teisės aktai,
dokumentai, įteisinantys SK ugdymo Šiaulių
miesto savivaldybės mokyklose sistemą
savivaldos ir instituciniu lygmeniu.
Atsakingi: Švietimo skyriaus specialistai, 4
asmenys.
Dalyvauja:
Savivaldybės
kūrybinė
komanda, Savivaldybės administracijos
atstovai, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
atstovai.
Ne vėliau kaip 2014 m. rugsėjo 15 d.
inicijuojamas šalies lygmeniu teisės aktų dėl
mokinių SK įteisinimo išsilavinimo
dokumentuose, parengimo ir SK
koordinatoriaus mokyklose pareigybės
steigimo.
Atsakingi: Savivaldybės administracija.
Dalyvauja:
Savivaldybės
kūrybinė
komanda, Švietimo konsultantai.

Dalyvavimas

Šiaulių miesto 29 bendrojo ugdymo
mokyklos.
Savivaldybės kūrybinė komanda, 10
asmenų (3 Švietimo skyriaus
specialistai, 1 Savivaldybės tarybos
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto
pirmininkas, 1 Švietimo centro
darbuotojas, 5 mokyklų projekto
koordinatoriai); ne mažiau kaip 7
socialiniai partneriai; 3 švietimo
konsultantai; ne mažiau kaip 1-2
projekte dalyvaujančių mokyklų
bendruomenių atstovai.
Ne mažiau kaip 7 socialiniai
partneriai; 1-2 savivaldybės
administracijos atstovai.

Savivaldybės kūrybinė komanda, 10
asmenų (3 Švietimo skyriaus
specialistai, 1 Savivaldybės tarybos
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto
pirmininkas, 1 Švietimo centro
darbuotojas, 5 mokyklų projekto
koordinatoriai); 3 švietimo
konsultantai.
Savivaldybės kūrybinė komanda, 10
asmenų (3 Švietimo skyriaus
specialistai, 1 Savivaldybės tarybos
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto
pirmininkas, 1 Švietimo centro
darbuotojas, 5 mokyklų projekto
koordinatoriai); 3 švietimo
konsultantai; 5-10 projekte
dalyvaujančių mokyklų
bendruomenių atstovai.
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Mokyklos turi socialinių partnerių ir 2013 m. sausio 17 d., 30 d. pokalbiai dėl
bendradarbiavimo su jais patirties.
socialinių partnerių pasiūlos.
Turi kompetencijų apibendrinti duomenis ir 2013 m. vasario 7 d., 21 d.. diskusijos dėl
išskirti SK ugdymo veiklos kryptis.
SK ugdymo veiklos krypčių išsigryninimo.

Turi kompetencijų parengti
bendradarbiavimo sutartis ir įgaliojimus jas
pasirašyti.

Turi žinių ir kompetencijų rengiant veiklos
organizavimo ir administravimo
dokumentus.

Ne vėliau kaip 2013 m. kovo 20 d. diskusija
dėl socialinių partnerių, padedančių įtraukti
Šiaulių miesto mokyklų mokinius ir
sudarančių
jiems
sąlygas
vykdyti
Savivaldybės SK ugdymo modelyje
numatytą visuomenei naudingą veiklą,
tinklo sukūrimo.
2013 m. kovo – balandžio mėn. ne mažiau
kaip 4 kartus diskusijos dėl SK ugdymo
sistemos Šiaulių miesto savivaldybės
mokyklose modelio aprašo projekto
parengimo.

Turi darbo patirties ugdant SK, geba daryti Ne vėliau kaip 2013 m. gegužės 15 d.
išvadas ir panaudoti darbo rezultatus veiklos mokyklų unikalių SK ugdymo veiklos planų
tobulinimui
pristatymas.

Savivaldybės kūrybinė komanda, 10
asmenų (3 Švietimo skyriaus
specialistai, 1 Savivaldybės tarybos
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto
pirmininkas, 1 Švietimo centro
darbuotojas, 5 mokyklų projekto
koordinatoriai); specialistas,
atsakingas už SK rubrikos
Savivaldybės tinklalapyje
administravimą.
5-10 projekte dalyvaujančių mokyklų
bendruomenių atstovai; ne mažiau
kaip 7 socialiniai partneriai.
Savivaldybės kūrybinė komanda, 10
asmenų (3 Švietimo skyriaus
specialistai, 1 Savivaldybės tarybos
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto
pirmininkas, 1 Švietimo centro
darbuotojas, 5 mokyklų projekto
koordinatoriai); 5-6 Savivaldybės
administracijos atstovai; Šiaulių
miesto savivaldybės tarybos 6-7
atstovai.
Savivaldybės kūrybinė komanda, 10
asmenų (3 Švietimo skyriaus
specialistai, 1 Savivaldybės tarybos
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto
pirmininkas, 1 Švietimo centro
darbuotojas, 5 mokyklų projekto
koordinatoriai); ne mažiau kaip 7
socialiniai partneriai; 3 švietimo
konsultantai;
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Geba apibendrinti ir teikti informaciją Ne vėliau kaip 2013 m. rugsėjo 15 d.
visuomenei.
diskusija dėl informacijos pateikimo SK
rubrikai Savivaldybės tinklalapyje formos
parengimo.

Vykdo Savivaldybės SK ugdymo modelyje Ne vėliau kaip 2013–2014 m. m. lapkričio,
numatytas veiklas.
vasario, gegužės mėn. 20 d. po 1 diskusiją
dėl SK ugdymo sistemos Šiaulių miesto
mokyklose modelio diegimo sėkmės
vertinimo ir minėto modelio tobulinimo.
Gali inicijuoti teisės aktų, dokumentų, 2014 m. gegužės – birželio mėn. diskusijos
reglamentuojančių mokinių SK ugdymą, kas antrą savaitę dėl dokumentų,
parengimą ir turi kompetenciją priimti įteisinančių SK ugdymo Šiaulių miesto
sprendimus.
savivaldybės mokyklose sistemą savivaldos
ir instituciniu lygmeniu, parengimo.

Yra švietimo lyderiai, SK ugdymo sistemos
Šiaulių miesto savivaldybės mokyklose
modelio kūrėjai.

Ne vėliau kaip 2014 m. birželio 15 d.
diskusija dėl SK įteisinimo valstybiniuose
išsilavinimo dokumentuose ir SK
koordinatoriaus mokyklose pareigybės
steigimo siūlymų pateikimo Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai.

Mokymasis

Savivaldybės kūrybinė komanda (10
asmenų), po 6 mokyklų,
dalyvaujančių projekte, atstovus.

Bendrojo ugdymo mokyklų vadovai,
Švietimo skyriaus specialistai ir
Švietimo centro darbuotojai
Bendrojo ugdymo mokyklų vadovai,
Švietimo skyriaus specialistai ir
Švietimo centro darbuotojai,
mokytojų, mokinių tėvų ir socialinių
partnerių atstovai.
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Siekiant susipažinti ir išsiaiškinti
tarptautinio bakalaureato visuomenei
naudingos veiklos (CAS) programos
panaudojimo galimybės kuriant
Savivaldybės SK ugdymo sistemą Šiaulių
mieste.
Siekiant gauti žinių ir patobulinti gebėjimus,
kaip duomenis panaudoti organizacijos
strateginiam valdymui, veiklos tobulinimui.
Siekiant efektyvinti įvairių grupių
bendradarbiavimą įgyvendinant bendrus
tikslus, stiprinti diskusijų valdymo įgūdžius.

Šiaulių miesto savivaldybės modelio turinio kūrėja (kūrybinės komandos koordinatorė)
Edita Minkuvienė

2012 m. gruodžio 10 d., 1 praktinis
seminaras

2013 m. vasario mėn. 1-2 d. praktinis
seminaras.
2012 m. balandžio mėn. 1-2 d. praktinis
seminaras.

