
1. DARBUOTOJŲ NUOLATINIO MOKYMOSI IR TOBULĖJIMO REZULTATAI 

 
9 kriterijus Socialinių paslaugų teikėjas taiko personalo kvalifikacijos kėlimo 

priemones remdamasis asmeniniu ugdymosi, nuolatinio mokymosi ir 
tobulėjimo planu. 
 

 Rodiklis: darbuotojų motyvacija aktyviai dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo mokymuose  bei 

stiprių ir tobulintinų kompetencijų santykis  2021 metais   procentine išraiška. 

 

 

1. Pav. Kompetencijų įvertinimas pagal turimas žinias ir poreikį tobulėti 

 

Kompetencijų įsivertinimas buvo atliekamas 2021m gegužės mėn. Tobulintinas kompetencijas 

įsivertino 1 socialinis darbuotojas, 4 socialiniai pedagogai ir 12 socialinio darbuotojo padėjėjų. 

Diagramoje pateiktos darbuotojų sureitinguotos tobulintinos ir stiprios profesinės kompetencijos. 

Darbuotojai, kaip labiausiai tobulintinas kompetencijas įvardino: „Gebėjimą analizuoti situaciją“, 

„Gebėjimą padėti klientui ir „Gebėjimas veikti savarankiškai“.  

Atsižvelgus į darbuotojų kompetecijų isivertinimą 2021 metais buvo pastiprintos: ,,Gebėjimo 

bendrauti”, ,,Gebėjimo dirbti kartu”, ,,Gebėjimo palaikyti darbingumą” kompetencijos. Galima 

daryti išvadą, kad kompetencijų tobulinimas 2021 metais buvo veiksmingas. 

Sudarant 2022 metų kompetencijų planą numatoma ieškoti mokymų, seminarų, kurių metu būtų 

patobulintos: ,,Gebėjimas veikti savarankiškai”, ,,Gebėjimas analizuoti situaciją ”, ,,Gebėjimas 

daryti įtaką” , ,,Gebėjimas  ugdyti ir palaikyti savarankiško gyvenimo įgūdžius“. 
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 2. Pav. Darbuotojų, kurie 2021 metais po kvalifikacijos tobulinimo mokymų  įgyjo naujų 

žinių, pritaikė praktikoje ar liko nepatenkinti mokymais, procentinis pasiskirstymas 

 

 

Apklausoje dalyvavo 15 darbuotojų ( socialiniai  darbuotojai 1;  socialinio darbuotojo padėjėjai 11; 

socialiniai pedagogai ir neformlaus ugdymo pedgogai 3 ). Apklausa vykdoma kartą per metus, 

apklausos rezultai  aptariami su darbuotojais. Remiantis apklausos rezultatais bei darbuotojų 

įsivertinimo anketomis (sivertinimui naudotas Socialinių paslaugų ir priežiūros departamento 

rekomenduojamas įrankis – kompetencijų reitingavimo principas)  rengiamas kitų metų profesinio 

tobulinimosi planas. 

Apibendrinant gautus kvalifikacijos tobulinimo rezultatus,   galima   teigti,   kad   2021   metų 

kvalifikacijos tobulinimo plano sudarymo būdas, jtraukiant darbuotojus, buvo efektyvus ir plane 

numatyti mokymai padarė teigiamą poveiki tiesioginiam socialinių paslaugų teikimui. Išskirti du 

stipriausi gebėjimai: dirbti kartu ir bendravimas su lankytojais, kolegomis, tėvais/globėjais. 

 Sudarant darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planą 2022 metams, bus atsižvelgta į 2pav. 

tobulintinų kompetencijų poreikį bei  siekiama ir toliau skatinti darbuotojus aktyviai siūlyti 

kvalifikacijos tobulinimo mokymų temas, ypač tokias, kuriose aptariami ir pristatomi nauji ir 

inovatyvūs darbo metodai, teikiant paslaugas dienos socialinės globos  skyriaus lankytojam 
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