
                                                                                                        Mokytojų ir pagalbos mokiniui 
                                                                                                            specialistų (išskyrus  psichologus)

                                                                             atestacijos nuostatų 
                                                                             9 priedas

  
                                 (Socialinio pedagogo veiklos ir kompetencijos įvertinimo lentelės forma)

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS IR KOMPETENCIJOS ĮVERTINIMO LENTELĖ
                                                                  __________________
                                                                              (data)
                                                                  ___________________
                                                              (dokumento sudarymo vieta)

                                                                    __________________________________ 
(institucijos pavadinimas)

Socialinis pedagogas ______________________Vertintojas (kuruojantis vadovas)__________________
                                         (vardas ir pavardė)                                                     (vardas ir pavardė, pareigos)
                                  
Turima kvalifikacinė kategorija______________Vertintojas   ___________________________________

                      (vardas ir pavardė, kvalifikacinė kategorija)

Pretenduojama kvalifikacinė kategorija________ Vertintojas      _________________________________
                                  (vardas ir pavardė, kvalifikacinė kategorija)

Veiklos sritis
 Veiklos sritis: socialinio pedagogo veiklos rezultatyvumas

Kriterijai  Įvertinimas

1.1 Geba numatyti konkrečius socialinio pedagogo veiklos tikslus ir uždavinius 3 2 1 0
1.2 Geba parengti socialinio pedagogo pagalbos ugdytiniams  planus ir juos 

tobulinti
3 2 1 0

1.3 Geba parinkti ir taikyti individualius ir grupinius socialinės pedagoginės 
pagalbos metodus

3 2 1 0

1.4 Geba analizuoti ir vertinti socialinių pedagoginių  poveikio priemonių 
individui ir grupei veiksmingumą

3 2 1 0

Iš viso:
 Kiti  požymiai:

1.  Dalyvauja Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų sudarytose 
dalykinėse komisijose, darbo grupėse.

2 1 0

2.  Dalyvauja apskrities viršininko ar/ir savivaldybės sudarytose komisijose, darbo grupėse. 2 1 0
3. Inicijuoja ir organizuoja tiriamąją veiką institucijos  bendruomenėje 2 1 0
4. Ugdytiniai dalyvauja  socialinėje veikloje (konferencijose, akcijose, projektuose ir kt) 2 1 0
5. Kita 2 1 0

Iš viso
Veiklos sritis: bendravimas, bendradarbiavimas ir veikla institucijos bendruomenėje ir už jos ribų

Kriterijai Įvertinimas

2.1 Geba bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, ugdytinių tėvais 3 2 1 0
2.2 Geba koordinuoti socialinės pedagoginės pagalbos ugdytiniams teikimą ir 

socioedukacines veiklas institucijoje
3 2 1 0

2.3 Geba inicijuoti  ir  rengti projektus, programas dalyvauti juos įgyvendinant 3 2 1 0



Iš viso:
Kiti požymiai:

1. Sukūręs savitą ir veiksmingą socialinio pedagogo darbo sistema. 2 1 0
2.  Dalyvauja vertinant ir nustatant  kitų institucijų socialinių pedagogų siekiančių įgyti 

socialinio pedagogo metodininko ar eksperto kvalifikacinę kategoriją, profesinę 
kompetenciją.

2 1 0

3. Yra savarankiškai parengęs šalies ar tarptautinio lygio projektą ir gavęs finansavimą 
projektui vykdyti.

2 1 0

4. Konsultuoja ir informuoja mokinius profesinės karjeros klausimais 2 1 0
5. Kuria, tobulina, organizuoja ugdomąją aplinką
6. Kita 2 1 0

Iš viso

Veiklos sritis: asmeninis profesinis tobulėjimas
Kriterijai Įvertinimas

3.1 Geba vertinti savo veiklą/ kompetenciją ir asmeninius pasiekimus 3 2 1 0
3.2 Geba taikyti socialinio ugdymo naujoves 3 2 1 0
3.3 Geba tobulinti savo kvalifikaciją 3 2 1 0

Iš viso
Kiti požymiai:

1. Dalyvauja tarptautiniuose renginiuose (skaito pranešimus, paskaitas, veda seminarus, 
vadovauja grupių darbui)

2 1 0

2. Yra socialinio ir prevencinio darbo srities švietimo konsultantas, prevencinio darbo 
grupės narys, socialinio pedagogo praktikos vadovas, rajono (miesto,) regiono, šalies 
projekto koordinatorius (ne mažiau kaip vienerius metus)

2 1 0

3. Rengia ir skaito pranešimus užsienio kalba 2 1 0
4.  Skaito  paskaitas, pranešimus rajono (miesto), apskrities, šalies pedagogams 2 1 0
5. Rengia kvalifikacijos tobulinimo programas ir dalyvauja jas įgyvendinant, veda 

autorinius seminarus
2 1 0

6.  Skaito pranešimus mokslinėse-praktinėse konferencijose rajono (miesto), apskrities, 
šalies pedagogams

2 1 0

7. Yra parengęs  metodines rekomendacijas  (aprobuotas  institucijų, reglamentuojančių 
socialinių pedagogų veiklą) šalies, rajono (miesto) socialiniams pedagogams ir 
mokytojams

2 1 0

8. Kita 2 1 0
Iš viso

I, II ir III veiklos sričių ir kitų požymių balų suma

Vertintojo (-ų)  sprendimo pagrindimas
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Rekomenduojamos tobulinti socialinio pedagogo kompetencijos ir veiklos sritys:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Išvada. _________________________________ veikla ir kompetencija atitinka ___________________
          (socialinio pedagogo vardas ir pavardė)                                         (nurodyti kvalifikacinę kategoriją)
________________________________________kvalifikacinės kategorijos reikalavimus.
                                  

Vertintojas (kuruojantis vadovas)                         (Parašas)                                             (Vardas ir pavardė)

Vertintojas (darbovietė ir pareigos)                       (Parašas)                               (Vardas ir pavardė)

Vertintojas (darbovietė ir pareigos)                        (Parašas)                               (Vardas ir pavardė)

Susipažinau                                                        
 (Parašas)           
(Socialinio pedagogo vardas ir pavardė)
(Data)
 
Atestuojamojo socialinio pedagogo 
pastabos:____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 

Atestacijos komisijos išvada.___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(institucijos atestacijos komisijos posėdžio protokolo data ir numeris)
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