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KĖDAINIŲ SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO  

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS  

 

I  SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

                   Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro (toliau – Centras) 2022 m. veiklos plano paskirtis – vykdyti priemones, 

įgyvendinančias Centro viziją, iškeltus prioritetus, tikslus bei uždavinius, numatytiems laukiamiems veiklos rezultatams pasiekti. 

Rengiant 2022 metų veiklos planą remtasi šiais dokumentais: Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Valstybinės švietimo 2013–

2022 metų strategijos nuostatomis, Geros mokyklos koncepcija, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu  Nr. V-1309, 2021–

2022 ir 2022–2023 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688, 2018–2022 m. strateginiu veiklos planu, patvirtintu 

Centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-22, Centro išorinio vertinimo ataskaita ir Centro veiklos kokybės įsivertinimo 

išvadomis bei bendruomenės narių rekomendacijomis. 

                  2022 metų Centro veiklos planą rengė direktoriaus 2022 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-1 „Dėl koordinavimo ir darbo grupių 2022 

metų Centro veiklos planui parengti sudarymo“ sudaryta koordinavimo ir 2022 metų veiklos plano priedų rengimo darbo grupė. 

 

II SKYRIUS 

2021 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

                  Strateginė kryptis: Švietimo kokybės užtikrinimas. 

                  TIKSLAS. Gerinti paslaugų kokyb,ę atsižvelgiant į individualias kiekvieno mokinio ypatybes ir išgales, siekiant nuolatinės 

asmeninės pažangos. 

                  1 uždavinys. Skatinti mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus kryptingai tobulinti kompetencijas ir gerosios patirties sklaidą. 



                   Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas – galimybė gerinti ugdymo procesą. 2021 m. planingai ir tikslingai dalyvauta seminaruose pagal 

Centro strategines kryptis, atsižvelgiant į Metodinės tarybos numatytus prioritetus ir kvalifikacijos tobulinimo poreikius. Remiantis LR švietimo, 

mokslo ir sporto ministro patvirtintais 2020-2022 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetais ir mokytojų profesinio tobulėjimo poreikiais, 

parengtas kvalifikacijos tobulinimo 2021–2023 metams planas. COVID-19 pandemijos situacija paskatino mokytojus tobulinti skaitmenines 

kompetencijas. Todėl 2021 metų  kvalifikacijos tobulinimo vienas iš prioritetų - mokytojų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas, gerinant 

pamokos kokybę. Mokytojai dažniausiai žino skaitmeninės mokymosi aplinkos panaudojimo galimybes, bet vis dar trūksta praktikos, kaip 

skaitmeninę mokymosi aplinką integruoti į mokymosi procesą, vykstantį klasėje. Neretai apsiribojama mokymosi medžiagos pateikimo, 

užduočių vertinimo ar žinių patikrinimo/testavimo priemonių taikymu. Todėl Centro administracijos ir Metodinės tarybos iniciatyva 

mokytojams, švietimo pagalbos specialistams buvo organizuoti KTU specialistų parengtos 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Skaitmeninės mokymosi aplinkos taikymo praktika“ mokymai. Šiais mokymais buvo siekiama patobulinti mokytojų kompetencijas praktiškai 

taikyti skaitmeninę mokymosi aplinką ir jos priemones ugdymo procese, organizuojant besimokančiųjų darbą grupėse, bendro mokymo objekto 

sukūrimui bei integruojant tradicinio ir netradicinio mokymosi metodus.  

                   Centro pedagogai pagal galimybes savišvietos būdu gilino žinias pasirinkdami seminarus ir mokymus skaitmeninių kompetencijų 

tobulinimui: ,,Microsoft Teams skaitmeninių mokymo(si) įrankių panaudojimas ugdymo procese”; ,,Microsoft Office 365 programų galimybės 

efektyviau ruoštis pamokoms ir jas vesti”; „Google įrankiai, jų panaudojimo ugdyme galimybės“; „Google for education platformos įrankių 

naudojimo įgūdžių tobulinimas“ ir kt. Iš viso per metus skaitmeninėms kompetencijoms tobulinti mokytojai skyrė 985 val. 

                   Kitas kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 2021 metais – kompetencijų, reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių 

turinčius mokinius, tobulinimas. Tam mokytojai, švietimo pagalbos specialistai per metus skyrė 496 val. Centro pedagogai pagal galimybes 

savišvietos būdu gilino žinias pasirinkdami šiuos seminarus ir mokymus: nuotoliniai mokymai „Specialiosios mokymo priemonės. Jų 

pritaikymas, atsižvelgiant į mokinių specialiuosius ugdymo (si) poreikius“; ,,Kūrybiškumas ir įtraukiantis ugdymas(sis)”; ,,Mokinių pažinimo 

būdai, asmeninės pažangos stebėjimas ir motyvacijos didinimas”; nuotolinė tarptautinė metodinė-praktinė konferencija „Mokymo (si) proceso 

modernizavimas: kūrybiškumas, integracija ir inovacijos“; konferencija „Mokinių mokymosi pažanga - kas, kaip, kodėl?“; ,,Klasės valdymas” ir 

kt. “. Įgytomis žiniomis mokytojai dalinosi Metodinėse grupėse.  

                   Dalyvauta bibliotekininkų metodiniuose susirinkimuose ir tobulintos bibliotekininko bendrosios ir dalykinės kompetencijos 

seminaruose: ,,Kaip naudotis informacine sistema Mobis šiandieninėje bibliotekoje”; „Mokyklos biblioteka - daugiafunkcinė mokymosi erdvė"; 

„Leidyklos „Šviesa“ mokomosios literatūros bei kitos aktualios naujienos“; „Lietuvos aklųjų bibliotekos pagalba mokymosi ir skaitymo 

sutrikimų turintiems mokiniams: virtualių garsinių leidinių pristatymas“ ir kt. Pasidalinta darbo patirtimi. 

                   Labai svarbus ugdymo procese pedagogų poreikis mokytis vieniems iš kitų ir dalytis su kitais. Lietuvių kalbos mokytoja Aldona 

Šliažaitė metodinės grupės posėdyje pasidalijo medžiaga ir įžvalgomis iš paskaitos „Mokytojas ir mokinys XXI amžiuje“. Visi mokytojai, 

dalyvavę ilgalaikėje kvalifikacijos tobulinimo programoje ,,Skaitmeninės mokymosi aplinkos taikymo praktika“, metodinėse grupėse pasidalijo 

savo patirtimi, kaip jiems sekėsi ir kaip gali panaudoti įgytas skaitmenines kompetencijas gerinant pamokos, grupinės konsultacijos, neformaliojo 

švietimo užsiėmimų kokybę. 



                  NVŠ skyriaus metodinėje grupėje inicijuotas patirtinis mokymasis nuotolinio ugdymo klausimais įgalino sėkmingą, nepertraukiamą 

NVŠS veiklą.  Pagal poreikius ir galimybes tobulinta mokytojų kvalifikacija, organizuotas patrauklus, šiuolaikiškas ugdymas  ir vykdoma 

patirties sklaida užtikrino Kėdainių miesto ir rajono mokinių ir jų tėvų pasitikėjimą pasirenkant Centre organizuojamas NVŠ programas. 

Pagerinti  mokinių gebėjimai ir užtikrinta klientams teikiamų ugdymo paslaugų kokybė. Ugdymo stebėsenos, mokytojų refleksijos ir ugdymo 

analizės dermės stiprino mokytojų lyderystę, kryptingą kompetencijų tobulinimą, gerinant neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo kokybę 

įvairiose edukacinėse aplinkose ir vvkdant patirties sklaidą tema ,,Mokomės, mokome, bendradarbiaujame“. 

                  Centro internetiniame tinklalapyje, socialiniuose tinkluose pastoviai vykdyta edukacinės veiklos rezultatų sklaida, bet nebuvo 

dalinamasi patirtimi ir informacija apie vykdomą veiklą Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninėje platformoje (EPALE). 

                  100 proc. mokytojų tobulino dalykines ir bendrąsias kompetencijas. Gerėja ugdymo kokybė, kuriama atvira ir veiksminga sąveika su 

ugdytiniais, jaunimu. Centre sistemingai organizuojama į ugdymo tikslų ir uždavinių įgyvendinimą nukreipta ugdymo stebėsena, skatinanti 

mokytojus reflektuoti, analizuoti ugdymo rezultatus dalijantis patirtimis. 

                  2 uždavinys. Orientuoti ugdymo turinį į bendrųjų ir profesinių gebėjimų, vertybinių nuostatų ugdymą ir dabarties žmogui būtinų 

kompetencijų suteikimą. 

                 Suaugusiųjų, Jaunimo ir NVŠ skyriuose atlikti mokinių ugdymo(si) ir saviraiškos poreikių tyrimai, kurių rezultatai panaudoti ugdymo 

turinio ir formų pasirinkimo galimybių didinimui. NSŠ skyriuje atliktos anketinės Atvirosios jaunimo erdvės lankytojų, Trečiojo amžiaus 

universiteto dalyvių ir   besimokančiųjų neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupėse apklausos, kurių rezultatai panaudoti tobulinant NSŠ grupių, 

AJE ir TAU programas. Išplėstos programos padidino Neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų pasirinkimo galimybes, atsižvelgiant į 

individualius poreikius ir lūkesčius. 

                  Remiantis tyrimo rezultatais parengtos ir įgyvendintos programos, atitinkančios gabių, mokymosi sunkumų turinčių ir specialiųjų 

poreikių mokinių poreikius. Mokymosi sunkumų turintiems mokiniams jaunimo klasėse įgyvendinamos programos: lietuvių kalbos ir literatūros 

modulis ,,Rašybos ir skyrybos tobulinimas“ 9 kl. ir informacinių technologijų modulis ,,Kompiuterinis raštingumas“ 10 kl. Mokymosi sunkumų 

turintiems mokiniams Suaugusiųjų klasėse parengtos programos: I neakivaizdinei gimnazijos klasei matematikos modulis ,,Praktinio pobūdžio 

uždavinių sprendimas“ ir lietuvių kalbos ir literatūros modulis ,,Rašybos ir skyrybos tobulinimas“; II neakivaizdinei gimnazijos klasei 

matematikos modulis ,,Veiksmai realiųjų skaičių aibėje“ ir lietuvių kalbos ir literatūros modulis ,,Rašybos ir skyrybos tobulinimas“; III 

neakivaizdinėms gimnazijos klasėms lietuvių kalbos ir literatūros modulis ,,Rašinio kūrimo žingsniai“ ir IV neakivaizdinėms gimnazijos klasėms 

lietuvių kalbos ir literatūros modulis ,,Rašinio kūrimo tobulinimas“. Parengtos programos atitinka sunkumų turinčių mokinių poreikius, didėja 

mokymosi motyvacija. Suaugusiųjų klasėse parengtos programos ir gabesniems mokiniams: IV neakivaizdinių gimnazijos klasių mokiniams 

anglų kalbos modulis ,,Bendravimo anglų kalba įgūdžių lavinimas“; matematikos modulis ,,Sprendimo strategijos paieška“ ir rusų kalbos 

modulis ,,Rusų kalbos komunikacinių įgūdžių lavinimas“. 

                  Tyrimo rezultatai panaudoti ir parenkant neformaliojo ugdymo programas. Jaunimo klasių mokiniams parengtos 2 neformaliojo 

ugdymo programos: sporto ir sveikatingumo ugdymo. Visiems mokiniams sudaryta galimybė atrasti save, skatintina saviraiška. Suaugusiųjų 

klasėse parengtos 3 neformaliojo ugdymo programos, skirtos lavinti mokinių dalykinėms ir bendrosioms kompetencijoms: sveikatingumo 



ugdymo būrelis ,,Fizinis aktyvumas ir sveikata“, kūrybiškumo ugdymo būrelis ,,Knygos ir kūrybos komunikacija“ ir informacinio raštingumo 

ugdymo būrelis ,,Pagalba dirbant kompiuteriu“. 

                  Tobulinamas ugdymo turinys ir panaudojant Centro vidaus veiklos įsivertinimo rezultatus. Centro mokytojai įsivertina savo darbo 

kokybę, koreguoja ugdymo turinį atsižvelgdami į mokinių poreikius, siūlo naujas programas. NVŠ skyriuje parengta ir sėkmingai įgyvendinama 

nauja IT mokyklos programa (mokytojas E. Krikščiūnas). 

                  Ugdymo karjerai veiklos 2021 metais įgyvendintos sėkmingai, grindžiant Centro bendruomenės sutelktiniu darbu. Suaugusiųjų 

klasėse ugdymas karjerai integruojamas į mokomuosius dalykus, o 10 jaunimo klasei pasiūlytas pasirenkamasis dalykas ,,Ugdymas karjerai“. 

Mokiniams teikiamos sistemingos, kokybiškos ir inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos.  

                   Jaunimo klasėms taip pat pasiūlytos naujos ikiprofesinio mokymo programos: 9 klasei - ,,Pilietiškumo žingsniai“ (mokytoja J. 

Sudikienė) ir ,,Finansinio raštingumo ugdymas“ (mokytojas A. Petrėtis); 10 klasei - ,,Jaunasis gidas“ (mokytoja J. Sudikienė)  ir ,,Verslumo 

ugdymas“ (mokytojas A. Petrėtis). Ugdymo karjerai temos integruotos ir į klasių valandėles, popamokinę veiklą. 8-10 klasių mokiniams 

organizuota Profesinio veiklinimo diena. Jaunuoliai buvo supažindinti su įvairiomis profesijomis, sužinojo, kokių savybių, gebėjimų reikia turėti 

renkantis vieną ar kitą specialybę. Mokiniai taip pat turėjo galimybę dalyvauti diskusijoje ,,Profesijos pasirinkimas“, atlikti asmenybės 

kryptingumo įvertinimo testą. Dėl susiklosčiusios pandeminės situacijos nepavyko sudalyvauti atvirų durų dienoje Kauno Karaliaus Mindaugo 

mokymo centre. 

                  Kūrybiškas ugdymo veiklų, siejamų su kultūrine, konkursine, pažintine, savanorystės veikla, organizavimas.  

                  Skatinta kiekvieno mokinio asmenybinė ūgtis konsultuojant ir padedant pasirengti planuotoms veikloms: konkursams, varžyboms, 

parodoms, projektams, žymioms datoms pažymėti, kt. Fotografijos ir menų studijos mokiniai, skatinti  vyr. mokytojos A. Kanapeckaitės-

Čerenkovienės,  sėkmingai dalyvavo rajono ir šalies konkursuose. Pažymėtinos sėkmės: 

o Rajono mokinių meniniame  konkurse „Kėdainių miesto bažnyčios“ užimta I vieta ir spec. nominacija; 

o Šalies kūrybinių darbų konkurse ,,Pirmasis pavasario žiedas“ užimtos I ir III vietos; 

o Šalies jaunųjų fotografijų konkurse „Pagauk pavasario akimirką“ – I vieta dviejose kategorijose; 

o Šalies fotoprojekte „Jaunas žmogus XXI amžiuje“ įteiktas spec. prizas; 

o Virtualioje  šalies vaikų ir jaunimo kūrybinių darbų parodoje „Miško dvasia. Miškas“ – spec. prizas;  

o Projekte su J .Monkutės-Marks galerija „Žaidžiame simpoziumus“ – padėkos; 

o Šalies mokinių piešinių konkurse „(Ne)ištremta Lietuva“ užimta III vieta; 

o Šalies mokinių piešinių konkurse „Ateities miškas“ diplomantams  įteiktos padėkos; 

o Šalies mokinių piešinių konkurse „Vieno gyvūno istorija“-  I, II, III vietos ir nominacija; 

o Jaunųjų fotomenininkų fotoedukacijoje „Ruduo senajame miesto parke“, fotokonkurse “Rudens spalvų paletė“ rajone – 

laureato diplomas; 

o Šalies mokinių fotoreportažų konkurse “Krištolinis objektyvas 2021“ įteikti diplomas ir padėka. 



                   Medžio drožybos studijos mokiniai, vadovaujami mokytojo metodininko A. Vasiliausko, sėkmingai pasirengė šalies Etnokultūros 

konkursui ,,Sidabro vainikėlis“, pelnė I vietą rajone, II vietą šalyje, reprezentuodami ugdymo įstaigą Arnetų name surengė kūrybinių darbų 

parodą. 

                   Sporto ir sveikatingumo klubas mokytojo metodininko D. Leikausko iniciatyva suorganizavo tarpkomandines tinklinio varžybas, 

kalėdinį tinklinio turnyrą, kuriame  buvo pabrėžiamas sportinis meistriškumas ir  kilnus elgesys varžybų metu. 2 mokinių grupės (24 mokiniai) 

dalyvavo savivaldybės organizuotos Judumo savaitės renginiuose ,,Aktyvus poilsis po pamokų“, inicijavo sveikatingumo ir aktyvaus judėjimo 

treniruotes Babėnų šile, miesto parke, stadionuose. Karantino metu dirbant nuotoliniu būdu įvaldytos sveikatingumo ir sporto programos, 

ugdančios IT , kūrybinius gebėjimus, saviraišką.  

                   Robotikos klubo mokiniai, iniciatyvinti mokytojo metodininko L. Vilčinsko, nuotoliniu ir kontaktiniu būdais sėkmingai tobulino IT, 

konstravimo, kūrybinius įgūdžius, rengė nuotolinius žaidimus. Suorganizuotas respublikinis mokinių kūrybinių žaidimų konkursas ,,Žaidžiame 

su Scraitch“, kuriame dalyvavo 86 šalies mokyklų mokiniai, iš jų 6 – NVŠS Robotikos klubo auklėtiniai, iš jų – po 1 tapę I ir II vietų laimėtojais.  

                   Mažoji užsienio kalbų studija (mokytoja Rūta Dulskienė) surengė Europos kalbų dieną, vykdytos žaidimų, šventinės kūrybos 

valandėlės jauniausiems Skyriaus mokiniams. Žaidimu ir kūrybinėmis  užduotimis ugdomi kalbiniai įgūdžiai, sėkmingai  išmokstami anglų 

kalbos žodžiai. Mokiniai pagilino žinias apie ES kultūrą ir kalbas, ugdėsi humanitarinius, meninius gebėjimus. 

                   Vairavimo mokykloje (vairavimo mokytojas ir instruktorius R. Tepcovas) mokinių mokymo ir mokymosi metodai buvo pritaikomi 

karantino apribojimų reikalavimams: dalis teorinių užsiėmimų vyko nuotoliniu būdu, praktiniai mokymai teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti 

individualizuojant ugdymą. Ugdymo programą 2021 m. įgiję kokybiškų žinių ir tvarių kompetencijų baigė 42 mokiniai ir įgijo B kategorijos 

vairuotojo pažymėjimus.    

                   Informatikos klube (vyr. mokytoja I. Rimkevičienė), siekiant šiuolaikiškiausių žinių ir praktikos sąsajų, pravesti programavimo 

teoriniai ir praktiniai užsiėmimai tema C++ kalbos elementų (kintamieji, konstantos ir priskyrimo sakinys; duomenų įvedimas ir išvedimas; 

sąlygos sakinys; išrinkimo sakinys; ciklo sakiniai; masyvai; simbolių eilutės ir jų tvarkymo priemonės; funkcijos ir jų parametrai; įvedimas iš 

bylos ir išvedimas į bylą) pritaikymas sprendžiant įvarius uždavinius. Mokiniai, įgiję programavimo žinių, dalyvavo informacinių technologijų 

olimpiadose, atstovaudami savo mokyklas, sėkmingai išlaikė valstybinį brandos egzaminą, įgijo papildomų kompetencijų  sprendžiant įvairias 

programavimo užduotis. 

                  Organizuota saugi savanorystės veikla. Pagal NVŠS Jaunųjų medicinos slaugytojų akademijos (mokytoja B. Merkelevičienė) ir 

Kirpėjų studijos (vyr. mokytoja L. Kšivickienė) metines programas ši veikla vykdyta  VŠĮ Kėdainių ligoninėje, Kėdainių ,,Spindulio“ mokykloje, 

Dotnuvos senelių namuose laikantis saugos ir teisės aktų reikalavimų. Mokiniai sustiprino vertybines nuostatas, pagerino ikiprofesinius 

gebėjimus, tobulino komunikaciją ir saviraišką. 

                  Ugdomosios veiklos, skatinančios vertybinių nuostatų ugdymąsi. 

                  Orientuojant ugdymo turinį į vertybinių nuostatų ugdymą, siekiama, kad tautiškumas ir patriotiškumas būtų mokinių gyvenimo dalis. 

Ugdant šias vertybines nuostatas Jaunimo ir Suaugusiųjų klasių mokiniai dalyvavo istorijos mokytojos J. Sudikienės ir bibliotekininkės L. 

Glinskienės organizuotų renginių, skirtų Sausio 13-ąjai – Laisvės gynėjų dienai, cikle: prisidėjo prie pilietinės iniciatyvos ,,Atmintis gyva, nes 



liudija”;  lankėsi Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ir Dailės mokytojų asociacijos organizuotoje virtualioje mokinių piešinių 

parodoje „Mes užaugome laisvi“; dalyvavo dokumentinio filmo „Sausio 13-oji“ peržiūroje. Suaugusiųjų klasių mokiniams nuotoliniu būdu 

(Zoom platformoje) organizuota diskusija „Netekti laisvės – netekti galimybės augti ir tobulėti“. 

                   Ugdant mokinių pilietiškumo ir patriotizmo nuostatas Jaunimo ir Suaugusiųjų klasių mokiniai dalyvavo mokykliniame projekte „Nuo 

Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios“; savo jėgas išbandė protmūšyje „Aš mokausi Lietuvos istorijos“. Renginiuose, skirtuose Lietuvos 

nepriklausomybės dienoms paminėti, dalyvavo apie 50 proc. bendruomenės narių (dėl COVID-19 pandemijos apribojimų).  

                   Skatinant mokinių domėjimąsi gimtąja kalba, padedant jiems ugdytis komunikavimo lietuvių kalba ir literatūrinę (kultūrinę) 

kompetencijas, organizuoti renginiai, skirti Gimtosios kalbos dienai paminėti, kuriuose dalyvavo apie 40 proc. bendruomenės narių (dėl COVID-

19 pandemijos apribojimų): Gimtosios kalbos dienos šventė ,,Prišaukti džiugesį lyg paukštį ulbantį...“ (J. Degutytė); skaitymai  „Perskaityk ir 

pasidalink...“, skirti Tarptautinei rašytojų dienai ir 120-osioms rašytojo Juozo Paukštelio gimimo metinėms paminėti ir lietuvių kalbos ir 

literatūros pamoka bei skaitymai „Aš atnešiau tau saulės patekėjimą...“, skirti poeto V. Mačernio 100-ųjų gimimo metinių proga. Bibliotekoje 

surengtos šių iškilių asmenybių parodos. Renginius organizavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja A. Šliažaitė ir bibliotekininkė L. 

Glinskienė. 

                  Ugdomosios veiklos organizuotos ir panaudojant skaityklos-informacinio  centro aplinką. Organizuotos parodos: mokinių kūrybinių 

darbų paroda  „...keliu Velykė veža ratus margų margučių“; paroda „Aš atnešiau tau saulės patekėjimą...“, skirta poeto V. Mačernio 100-ųjų 

gimimo metinėms; paroda ,,Jurgai Ivanauskaitei (prozininkei, dramaturgei, dailininkei) – 60“. Aktyviai dalyvauta akcijoje Knygų kalėdos. 

Bibliotekos fondas papildytas naujomis knygomis. Bibliotekai padovanotos 38 knygos.  

                  Ugdant mokinių kūrybiškumą, meninę saviraišką, bendruomeniškumą ir pilietiškumą, organizuotos metodinės dienos:  

o Organizuotas protmūšis ,,Kas ir kodėl?“, skirtas Pasaulinei skaičiaus Pi dienai. Matematikos mokytojos V. Jasiulevičienės 

iniciatyva renginio metu buvo siekiama pabrėžti matematikos ir grindžiamų tiksliųjų mokslų svarbą. Mokiniai įsitikino, kad matematika yra ne 

tik rimtas mokslas, bet gali būti linksma, įdomi, žaisminga. Džiugu, kad mokiniai įdomiai ir kūrybingai praleido laiką, ugdė kūrybiškumą, 

pagilino dalykines ir bendrąsias kompetencijas. 

o Žemės dienai paminėti biologijos mokytoja L. Vilčinskaitė jaunimo klasių mokiniams suorganizavo viktoriną ,,Sveikas 

žmogus ekologiškoje aplinkoje“, kurios metu ugdytas supratimas, kad kiekvieno piliečio pareiga rūpintis savo planeta. 

o Balandžio mėnesį organizuota Saugaus eismo diena (Zoom platformoje). Mokytojas R. Tepcovas pakvietė pėsčiuosius, 

dviratininkus, paspirtukininkus prisiminti, koks elgesys kelyje yra kultūringas, akcentavo, kad aukštesnė vairavimo kultūra ir atsargesnis tiek 

vairuotojų, tiek pėsčiųjų elgesys gali sumažinti nelaimių kiekį keliuose. 

o Europos kalbų dienai pažymėti pravestas renginys ,,Moki kalbą – pažįsti pasaulį“. Kalbų mokytojų iniciatyva buvo siekiama 

paskatinti kalbų mokymąsi bei ugdyti pagarbą visoms Europos kalboms, šalių tradicijoms. Tačiau dėl COVID-19 pandemijos apribojimų neįvyko 

metodinės dienos - ,,Tyrėjų naktis“ ir ,,Pyragų diena“.  



                   Centre ugdymas(is) orientuotas į mokinį, stengiamasi ugdymo turinį pritaikyti klasės ir atskirų mokinių poreikiams taip, kad 

kiekvienas mokinys pagal savo išgales pasiektų kuo geresnių rezultatų, ugdytų ir pilietinę, ir tautinę savimonę, įgytų kompetencijų, būtinų 

tolimesniam mokymuisi ir prasmingam, aktyviam gyvenimui. 

                       3 uždavinys. Didinti pagalbos mokiniui veiksmingumą, siekiant palaikyti ir stiprinti mokymosi motyvaciją. 

                   Centre daugumos besimokančiųjų socialinis kontekstas įpareigoja Centro bendruomenę laiku ir kokybiškai teikti socialinę, 

pedagoginę pagalbą. 

                   Teikta savalaikė socialinė ir specialioji pedagoginė pagalba, sudarytos palankios sąlygos kiekvienam mokiniui ugdytis pagal jų 

poreikius ir galimybes. Organizuotas ugdymo programų pritaikymas (parengtos pritaikytos, individualizuotos programos), mokytojams teiktos 

metodinės rekomendacijos pamokos turiniui ir psichologiniam mikroklimatui gerinti. Vestos individualios  ir nuotolinės pratybos, kurių metu 

padėta mokiniams įsisavinti ugdymo turinį, lavinti jų sutrikimus, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi 

ypatumus. 

                   Centro nelankantiems, turintiems nuotolinio mokymosi sunkumų mokiniams, teiktos pedagoginės konsultacijos, pasitelkti išorės 

partneriai mokinių ir jų šeimų (globėjų, rūpintojų) problemoms spręsti. Teikta socialinė parama mokiniams ir jų šeimoms.  

Organizuota apklausa „Jaunimo skyriaus mokinių nuotolinio ugdymo/si iššūkiai“. Išanalizuoti mokinių nuotolinio ugdymo/si sunkumai, 

numatyta ir teikta reikiama pagalba. Nuolat tobulinamas, pritaikomas pasikeitusioms sąlygoms „Pagalbos mokiniui planas“. 

Išsiaiškintas  priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo paplitimas mokinių tarpe, išanalizavus apklausos „Alkoholio, tabako ir kitų 

psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas Jaunimo skyriuje“ rezultatus. Numatytos ir taikytos priemonės problemoms šalinti. Vykdytas 

socialinis-emocinis ugdymas, sveikos gyvensenos skatinimas, prevencija, organizuotos teminės klasių valandėles. 

2021 m. įvyko 10 VGK posėdžių, kuriuose svarstytos ir spręstos mokinių lankomumo, nuotolinio mokymo/si, elgesio, pažangumo, socialinės 

problemos. Sutelkta pagalbos mokiniui specialistų ir klasių auklėtojo komanda mokinių ugdymo/si  problemoms spręsti 

                   Kolegialus grįžtamasis ryšys padeda mokytojui įsivertinti savo veiklos kokybę. Diegiant kolegialų grįžtamąjį ryšį, parengta, 

metodinėse grupėse aptarta (2021-01), metodinėje taryboje suderinta (2021-02)  ir naudojama grįžtamojo ryšio fiksavimo forma, kuri pateikiama 

tam, kad mokytojas ja pasinaudotų savo veiklos tobulinimui ir profesiniam augimui. Pamokų stebėjimas – tai mokytojų pagalba vienų kitiems ir 

mokymasis iš kolegų. 

                   Metodinėje grupėje skaitytas pranešimas ,,Įtraukusis ugdymas – ugdymas nediskriminuojant“ (Suaugusiųjų ir jaunimo skyriaus 

vedėja A. Valienė), organizuotas kolegialus grįžtamasis ryšys „Veiksmingi įtraukieji metodai mano pamokoje“. 50 proc. mokytojų pakvietė  

kolegas stebėti pamokas, kurių metu buvo išbandyti aktyvūs, įtraukūs mokymo metodai. Visi mokytojai stebėjo bent po vieną kolegų pamoką. 

Vykdytos pamokų refleksijos, kurių metu padarytos išvados, kad reikia priimti pamokų stebėjimą kaip būdą mokytis, drąsą būti stebimam ir 

patiems stebėti, analizuoti, pozityviai vertinti, tartis, konsultuoti. 

                   Norėdami pagerinti ugdymo(si) procesą, kelti mokytojo prestižą visuomenėje, turime tobulinti savo kompetencijas – 

bendrakultūrines, bendrąsias, specialiąsias, o ypač profesinę. Metodinė taryba organizavo metodinės priemonės „Įtraukieji mokymo(si) metodai 

mano pamokoje“ parengimą ir kvietė dalyvauti visus pedagogus. Svarbu dirbant mokykloje ne tik pačiam stengtis inovatyviai dirbti, bet sugebėti 



dalintis sukaupta patirtimi su kolegomis, pasinaudoti jų pasiūlytais dalykais. Susirinkę į metodinių grupių posėdžius, kiekvienas pateikė po du 

metodus ar būdus, kuriuos išbandė ugdymo(si) procese ir jie pasiteisino. Visi mokytojų pasiūlyti metodai sugulė į bendrą produktą – metodinę 

priemonę ,,Įtraukieji mokymo(si) metodai mano pamokoje“. 

                 Kolegialus mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimas yra  naudingas, efektyvinant pamokos veiksmingumą, 

išnaudojant kuo įvairesnius, įtraukius mokymo(si) būdus bei formas. Diegiamos naujos gerosios patirties perėmimo ir dalijimosi formos, 

skatinama lyderystė. 

                 4 uždavinys. Efektyviai naudoti įvairių edukacinių ir virtualių aplinkų teikiamas galimybes ugdymo procese. 

                 Įgyvendinant šį uždavinį 90 proc. andragogų ir 50 proc. mokytojų įsivertino skaitmeninio raštingumo kompetencijas naudojant ES 

DigCompEdu įrankius. Atlikę įsivertinimą pedagogai sužinojo apie savo stipriąsias puses ir sritis, kuriose gali pagerinti skaitmeninių 

technologijų naudojimą mokymo ir mokymosi reikmėms. Skaitmeninių įrankių naudojimo pamokoje aspektai aptarti metodinėse grupėse. 

Informacinių technologijų mokytoja V. Siutilienė metodinės grupės posėdžiuose pasidalijo žiniomis ir patirtimi „Kaip dirbti su Kahoot, 

Wordwall, LearningApps programomis?“, „Kaip naudotis Google disku?“; matematikos mokytoja V. Jasiulevičienė –  ,, Kaip dirbti su 

skaitmenine mokymosi aplinka „EDUKA“, kuri yra vertinga pagalba mokytojams vesti įdomias, įtraukiančias, nuoseklias ir vertingas pamokas, 

suteikiančias ir žinių, ir įgūdžių.  

                 Stebėtos 12 Jaunimo skyriaus ir 15 Suaugusiųjų skyriaus pamokų, kurių metu aktyvų  mokinių mokymąsi skatinantys mokymo 

metodai, IKT panaudoti vertinimui bei įsivertinimui. Vyko pamokų refleksijos, kurių metu įvardinti pamokų, grupinių konsultacijų stiprūs 

aspektai ir trūkumai. 

                 Metodinėse grupėse organizuotos apskrito stalo diskusijos ,,Virtualių aplinkų bei IKT įrankių naudojimas vertinimui bei įsivertinimui 

pamokoje“. Diskutuota apie virtualių mokymosi aplinkas, IKT įrankius, kurie suteikia daug galimybių įvairinti ir efektyvinti ugdymo procesą, 

skatina mokinius dirbti, padeda patikrinti ir objektyviai įvertinti mokinių žinias bei įgūdžius. 

                 NSŠ Parengta profesinio mokymo programų medžiaga nuotoliniam mokymui(si) MOODLE aplinkoje. Įvairinant edukacines aplinkas, 

naudojami IKT, virtualūs mokymo(si) metodai, įtraukiant BK ir profesinio mokymo dalyvius į mokymo(si) procesą. Sudarytos sąlygos įvairina 

ugdymo procesą, netradicinė užsiėmimų aplinka skatina dalyvių mokymosi motyvaciją bei kūrybinę saviraišką. 

                 Ne tik mokinių ugdymas, bet ir prevencinė-šviečiamoji veikla, bendradarbiavimas su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), 

konsultavimas pedagoginiais, psichologiniais, socialiniais klausimais taip pat vykdytas panaudojant įvairias edukacines, virtualias aplinkas, 

socialinius tinklus, telekomunikacines priemones. 

                 Taikant inovatyvius mokymo(si) metodus, įvairias skaitmenines technologijas ir kitas aktyvų mokymą(si) skatinančias priemones, 

užtikrinamas skaitmeninio turinio, orientuoto į mokinio sėkmę, tikslingas taikymas. 

 

 

 

 



                  Strateginė kryptis: Saugios ir sveikos aplinkos užtikrinimas. 

                  TIKSLAS. Kurti palankią, saugią aplinką, grįstą pasitikėjimu, pagarba, atsakomybe ir bendradarbiavimu. 

                  1 uždavinys. Plėtoti pasitikėjimą ir partnerystę, pagrindine vertybe laikant gerus Centro bendruomenės narių tarpusavio santykius. 

                  Centras yra atviras ir kuria įvairiapusiškus bendruomenės narių tarpusavio santykius, siekdamas prasmingos ir tikslingos partnerystės. 

Organizuota bendra veikla motyvuoja mokinius aktyviai veiklai, plečia akiratį, o sudarytos galimybės prasmingai leisti laisvalaikį prisideda prie 

jų asmenybės formavimo. 

                  Tradiciškai Jaunimo klasių mokiniams organizuota Rugsėjo 1-osios šventė, o  Suaugusiųjų skyriaus erdvėse vyko mokinių, mokytojų 

susirinkimas „Mokytis niekada nevėlu. Nestovėk vietoje – judėk ir tu!“ Palaikytos besimokančių suaugusiųjų nuostatos mokytis visą gyvenimą, 

siekti tikslo, nepaisyti stereotipinio mąstymo, pasidalyti mintimis, kaip mokymasis plečia žmogaus galimybių ribas, padrąsinti žmones, neįgiju-

sius pagrindinio, vidurinio išsilavinimo, grįžti į mokyklos suolą.  

                  Tradiciškai kiekvienais metais koordinuota ir organizuota Suaugusiųjų mokymosi savaitė, kurios metu vykstantys renginiai orientuoti 

į pagrindinių Mokymosi savaitės tikslų įgyvendinimą: atskleisti mokymosi svarbą gyvenimo kokybei, parodyti suaugusiųjų mokymosi svarbą ir 

galimybes įvairioms visuomenės grupėms, didinti jų dalyvavimą mokymesi, įkvėpti suaugusiųjų švietėjus –  andragogus – dirbti kūrybiškai ir 

skatinti juos bei besimokančiuosius mąstyti, kaip galima pasiekti geresnių suaugusiųjų mokymosi rezultatų“. 

Suaugusiųjų mokymo savaitė ,,Mokaisi – gyveni, gyveni – mokaisiǃ“ pradėta nuo konferencijos ,,Suaugusiųjų mokymosi galimybių įvairovė“, 

kurios metu buvo pristatytos Kėdainių rajono Neformaliojo suaugusiųjų švietimo iniciatyvos. Kitomis savaitės dienomis organizuoti naudingi, 

prasmingi ir įdomūs edukaciniai susitikimai: skaitmeninio raštingumo mokymai, rankdarbių kūrybinės dirbtuvės ir saviraiškos užsiėmimai bei 

edukacinės pamokėlės, praktinio fizinio aktyvumo užsiėmimai, šiaurietiško ėjimo pamokos. Džiugu, kad šios savaitės metu lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojos I. Žukienės iniciatyva buvo suorganizuotas susitikimas su Lietuvos kino ir teatro aktoriumi, televizijos laidų ir renginių 

vedėju Mariumi Jampolskiu. Susitikime su renginio dalyviais aktorius papasakojo savo sėkmės istoriją. Šis susitikimas buvo jaukus ir šiltas, 

leidęs pažinti asmenybę iš arčiau, ne vienam susitikimo dalyviui sukėlė minčių pamąstymams. 

                   Plačiau apie Suaugusiųjų mokymo savaitę:  https://rinkosaikste.lt/baigesi-gausi-renginiu-suaugusiuju 

mokymossavaite/?fbclid=IwAR03ipmqyJxL2t5OB5gIEsY_BKdNDrB7uWSu-N0lF8aUpPN9dW3J8cExCsg 

                   Kadangi šiais metais Centras šventė 20-metį, organizuoti renginiai: tritaškių mėtymo turnyras 9-10 kl.; kūrybinės dirbtuvės 

,,Šventinių dekoracijų idėjos“  ir ,,Tortas gimtadieniui“. Renginių ciklą vainikavo Centro 20-ties metų jubiliejaus šventė „PASAKA 

NEPASAKA...“. 

                   Dėl COVID -19 pandemijos suvaržymų neįvyko tik numatytos pažintinės ekskursijos: edukacinė išvyka į Dzūkiją ir edukacinė 

išvyka į Kauną (Tado Ivanausko muziejus, Benediktinų vienuolynas). 

                   Įgyvendinti bendri projektai, programos skatina tarp skyrių bendravimu ir bendradarbiavimu grįstą partnerystę: 

o Parengta paraiška, gautas finansavimas ir įgyvendintas Kėdainių r. savivaldybės lėšomis finansuotas AJE veiklos projektas 

 „Jaunimas renkasi“, skirtas atviro darbo su jaunimu plėtrai (139 dalyviai, 34 renginiai, 33 individualios ir grupinės konsultacijos). 

o Parengta paraiška, gautas finansavimas ir įgyvendintas Kėdainių r. savivaldybės lėšomis finansuotas neformaliojo suaugusiųjų 

https://rinkosaikste.lt/baigesi-gausi-renginiu-suaugusiuju-mokymossavaite/?fbclid=IwAR03ipmqyJxL2t5OB5gIEsY_BKdNDrB7uWSu-N0lF8aUpPN9dW3J8cExCsg
https://rinkosaikste.lt/baigesi-gausi-renginiu-suaugusiuju-mokymossavaite/?fbclid=IwAR03ipmqyJxL2t5OB5gIEsY_BKdNDrB7uWSu-N0lF8aUpPN9dW3J8cExCsg


švietimo ir tęstinio mokymosi projektas „Mokymasis bendradarbiaujant“, skirtas besimokantiems suaugusiesiems, jų mokytojams, siekiantiems 

bendradarbiavimo ir dalijimosi patirtimi: parengtas ir išleistas leidinys apie Kėdainiuose sėkmingiausiai įgyvendinamas neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo iniciatyvas; suorganizuota praktinė suaugusiųjų švietimo programų vykdytojų konferencija; ištirti ir pristatyti neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo poreikiai (atlikta apklausa). 

o Parengta paraiška, gautas finansavimas ir įgyvendinamas Nordplus Adult, 2021 finansuojamas projektas „Ekologiniai 

patarimai iš tarptautinio paveldo“, skirtas dalyvių skatinimui domėtis ekologija ir tvaria gyvensena, semtis patirties iš senjorų. 

o Tęsiamas trijų iš ES ir Kėdainių r. savivaldybės finansuojamų projektų įgyvendinimas „Praktinis profesinių įgūdžių gidas – 

galimybė tau“, „Draugiška senjorams bendruomenė“, „Jaunimo erdvė be standartų“. Nordplus Adult finansuojamo projekto „Modernių 

technologijų iššūkis neformaliajam suaugusiųjų ugdymui“ partnerių iš Latvijos vizitas ir susitikimas Lietuvoje atidėtas 2022 m. dėl COVID -19 

pandemijos suvaržymų. 

                   Tinkamai reprezentuojama vykdoma veikla, Centro bendruomenė sistemingai ir savalaikiai informuojama apie įgyvendinamas 

priemones tinklalapyje ir soc. tinklo „Facebook“ paskyrose.  

                   Centre kuriama saugi emocinė aplinka, didėja bendruomenės narių pasitikėjimas ir tarpusavio supratimas. Organizuoti  renginiai 

plėtoja bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą tarp Centro bendruomenės narių.  

                   2 uždavinys. Tobulinti bendruomenės narių socialines-emocines kompetencijas. 

                   Socialinis-emocinis ugdymas suteikia pagrindą kurti tvaresnį ryšį su mokiniais bei atveria galimybes svarbių kompetencijų ugdymui: 

savivokos, laiko planavimo, atsakingo sprendimų priėmimo, santykių kūrimo bei puoselėjimo. 

                   Jaunimo skyriaus 9-10 klasių mokiniams vykdyta tęstinė „Socialines ir emocines kompetencijas ugdanti prevencinė programa, 

apimanti smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją“. Persiorientavus mokytis nuotoliniu būdu buvo 

būtina skirti laiko pokalbiams apie mokinių emocijas ir jausmus, nes tokiu būdu stiprinamas pasitikėjimo savimi jausmas. Mokiniai skatinami 

išsikelti mokymosi tikslus (pamokai, dienai, savaitei), kad sugebėtų prisiimti atsakomybę dėl asmeninių mokymosi rezultatų. Įgyvendinta LIONS 

QUEST pilietiškumo ir lyderystės ugdymo programa „Raktai į sėkmę“ integruojant į klasių auklėjimo valandas, mokomuosius dalykus. Ugdyti 

mokinių socialiniai įgūdžiai, atsparumas neigiamiems socialiniams reiškiniams.  

                   Kuriant saugią ir sveiką aplinką, labai svarbus Centro bendruomenės narių geranoriškas bendradarbiavimas, paremtas pasitikėjimu ir 

gerais tarpusavio santykiais. Organizuotas mokinių užimtumas, švietimas, alternatyvi veikla žalingiems įpročiams: įsitraukta į Nacionalinę 

veiksmo savaitę „Be patyčių“. Ugdyti mokinių  socialiniai įgūdžiai, gerėjo atsparumas neigiamiems socialiniams reiškiniams, formuotas saugus 

ir sveikas požiūris į gyvenimą, vykdyta savižudybių prevencija. Paminėtos Pasaulinė kovos su AIDS diena, Pasaulinė kovos su prekyba 

žmonėmis diena. Parengti stendai „Smurtui – ne!“, „Pagalba tau“. Formuojant saugų ir sveiką požiūrį į gyvenimą, su jaunimo klasių mokiniais 

dalyvauta respublikinio sveikos gyvensenos projekto „Sveikatiada“ renginyje „Pietų kovos“ (mokytoja l. Vilčinskaitė).  

                   Centre sudaryta Krizių valdymo komanda. Konstruktyviai reaguojama į  krizę, o įvykus krizei – koordinuotai ir veiksmingai 

organizuojamas krizės pasekmių įveikimas, užtikrinamas krizės paveiktiems Centro bendruomenės nariams reikiamos pagalbos teikimas. 



                   Kokybiškai informuojant tikslines grupes (TAU ir AJE lankytojus) prevencijos, sveikatos saugojimo, psichologinės pagalbos 

klausimais, vykdant individualias ir grupines konsultacijas,  patenkinti TAU klausytojų sveikatos saugojimo ir palaikymo poreikiai, padidinta 

teikiamų paslaugų kokybė.  Išaugo AJE dalyvių informuotumas socialinių įgūdžių ugdymo bei emocinio saugumo klausimais: suorganizuota 

TAU sveikatingumo/judesio meno ir socialinių ryšių užmezgimo stovykla Palangoje (70 dalyvių); suorganizuota AJE bendravimo psichologijos 

ir bendradarbiavimo komandoje įgūdžių tobulinimo stovykla pagal „Sniego gniūžtės“ metodiką (50 dalyvių). 

                   Tačiau dėl pandemijos COVID apribojimų kai kurios numatytos veiklos neįvyko: turizmo diena „Žalingiems įpročiams-ne!“, 

iniciatyva „Keičiu cigaretę į sportą“, Pasaulinės nerūkymo dienos minėjimas, Tarptautinės vaikų gynimo dienos minėjimas, Tarptautinės 

Tolerancijos dienos minėjimas. Neparengti stendai: „Sveikam kūne – sveika siela“, „Būk stilingas – nerūkyk“. Nedalyvauta Kėdainių raj. sav. 

vaikų vasaros poilsio ir užimtumo bei nusikalstamumo prevencijos programų konkurse. Veiklos nukeltos į 2022 metus. 

                    Kuriama palanki, saugi aplinka, grįsta Centro bendruomenės narių pagarba ir bendradarbiavimu. Vykdomas socialinis – 

psichologinis švietimas, įgyvendinamos prevencinės programos, tobulinamos bendruomenės narių socialinės ir emocinės kompetencijos. 

 

III SKYRIUS 

SSGG 

 

Stiprybės Silpnybės  

 Kompetentingi mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, 

tikslingai tobulinantys kvalifikaciją, kūrybiškai organizuojantys 

ugdymą, aktyviai komunikuojantys su kolegomis ir gebantys 

prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų. 

 Sudarytos sąlygos mokinių asmeniniams, socialiniams, 

edukaciniams, specialiesiems, psichologiniams ugdymo/si 

poreikiams tenkinti. 

 Estetiška, patraukli, patogi darbui ir ugdymui(si) aplinka, 

šiuolaikinės įrangos ir priemonių, ugdymo(si) tikslams pasiekti, 

įvairovė. 

 Centro atvirumas, svetingumas; geras Centro bendruomenės 

mikroklimatas. 

 Mokinių atsakomybė, aktyvumas ir savarankiškumas mokantis. 

 Informacijos sklaida už Centro ribų Europos lygmeniu. 

 Nepakankama motyvacija savanoriškoms iniciatyvoms: 

bendruomeniškumo palaikymui; idėjų generavimui; inovacijų, 

naudingų organizacijos veiklai ir plėtrai, įgyvendinimui. 

 Mokinių praktinių veiklų atlikimo sudėtingumas ugdymą 

organizuojant nuotoliniu būdu. 

 

Galimybės  Grėsmės 

 Inovatyvių  mokymo(si) strategijų ir metodų, padedančių 

mokiniui sėkmingai ugdytis mokėjimo mokytis kompetenciją, 

taikymas ugdomojoje veikloje. 

 Mažėjantis mokinių skaičius. 

 Švietimo tinklo pertvarka rajone. 

 Karantinas ir veiklos ribojimas dėl COVID infekcijos. 



 Informacijos  sklaida Europos lygmeniu (EPALE), skleidžiant 

žinią apie Centrą ir jame vykdomas veiklas. 

 Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 

 Kryptingas savanorystės skatinimas ir aktyvaus darbuotojų 

įsitraukimo užtikrinimas naudojant įvairias motyvavimo 

priemones.  

 

 

 

IV SKYRIUS 

STRATEGINĖS KRYPTYS IR TIKSLAI 

 

 

Pirmoji strateginė kryptis.  Švietimo kokybės užtikrinimas. 

Tikslas. Gerinti paslaugų kokybę, atsižvelgiant į individualias kiekvieno mokinio ypatybes ir išgales, siekiant nuolatinės asmeninės pažangos. 

Uždaviniai: 

1. Skatinti mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus kryptingai tobulinti kompetencijas ir vykdyti patirties sklaidą. 

2. Orientuoti ugdymo turinį į bendrųjų ir profesinių gebėjimų, vertybinių nuostatų ugdymą ir dabarties žmogui būtinų kompetencijų 

suteikimą. 

3. Efektyviai naudoti įvairių edukacinių ir virtualių aplinkų teikiamas galimybes ugdymo procese. 

Antroji strateginė kryptis. Saugios ir sveikos aplinkos užtikrinimas. 

Tikslas. Kurti palankią, saugią aplinką, grįstą pasitikėjimu, pagarba, atsakomybe ir bendradarbiavimu. 

Uždaviniai: 

1. Plėtoti pasitikėjimą ir partnerystę, pagrindine vertybe laikant gerus Centro bendruomenės narių tarpusavio santykius. 

 

 

 

 



V.  VEIKLOS TURINYS 

 

Strateginė kryptis: Švietimo kokybės užtikrinimas. 
 

Tikslas: Gerinti paslaugų kokybę, atsižvelgiant į individualias kiekvieno mokinio ypatybes ir išgales, siekiant nuolatinės asmeninės pažangos. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas   

 

Finansavimas Laukiamas rezultatas Įsivertinimas 

1 uždavinys.  Skatinti mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus kryptingai tobulinti kompetencijas ir gerosios patirties sklaidą. 

1.1. Mokytojų, pagalbos mokiniui 

specialistų kvalifikacijos 

tobulinimas, įgyjant dalykinių, 

pedagoginių žinių apie pamokos ar 

grupinės konsultacijos 

efektyvinimą, išnaudojant įvairias 

skaitmenines aplinkas, ir švietimo 

pagalbos teikimą orientuotą į 

mokinio sėkmę. (pagal 

kvalifikacijos tobulinimo planą) 

Per metus Direktorius, 

Skyrių vedėjai 

Mokymo lėšos 80 proc. mokytojų tobulins 

kvalifikaciją pagal numatytus 

Centro metodinės tarybos 

prioritetus ir kvalifikacijos 

tobulinimo poreikius. 

Kelta kvalifikacija dalyvaujant 

ne mažiau kaip 3 seminaruose. 

Įgytos kompetencijos taikomos 

ugdymo proceso tobulinimui. 

Metodinėse 

grupėse 

1.2. Vidiniai mokymai pagal Centro strategines kryptis, atsižvelgiant į Metodinės tarybos numatytus prioritetus: 

1.2.1. Mokinio skirtybių suvokimas, 

atpažinimas ir panaudojimas 

siekiant jo pažangos. 

Per metus Direktorius, 

Metodinė taryba 

 

Mokymo lėšos 90 proc. mokytojų tobulins 

kvalifikaciją dalyvaudami 

vidiniuose mokymuose. 

Kviestinių lektorių mokymai 

stiprins socialines-emocines, 

bendrąsias ir dalykines 

kompetencijas, siekiant 

visuminės mokinio ūgties.  

Metodinėse 

grupėse 

1.2.2. Mokyklos bendruomenės telkimas 

įgyvendinant įtraukties principą 

švietime. 

1.3. Mokytojų, pagalbos mokiniui 

specialistų kvalifikacijos 

tobulinimas, įgyjant pedagoginių, 

psichologinių, dalykinių ir 

bendrųjų kompetencijų savišvietos 

būdu, siekiant aukštesnio 

kompetencijų lygmens. 

Per metus Skyrių vedėjai, 

Dalykų 

mokytojai 

Asmeninės lėšos, 

Intelektiniai 

ištekliai 

90 proc. mokytojų tobulins 

dalykines ir bendrąsias 

kompetencijas. Gerėja ugdymo 

kokybė, kuriama atvira ir  

veiksminga sąveika su 

ugdytiniais, jaunimu. 

Metodinėse 

grupėse 



1.4. Bibliotekininkų kvalifikacijos 

kėlimas, dalyvaujant rajono 

bibliotekininkų metodiniuose 

susirinkimuose ir seminaruose 

bibliotekininko kompetencijai 

tobulinti. 

Per metus Bibliotekininkas 

 

Intelektiniai 

ištekliai,  

spec. lėšos 

Dalyvauta rajono bibliotekos 

darbuotojų susirinkimuose, 

kvalifikacija patobulinta 

dalyvaujant bent dviejuose 

seminaruose. Pasidalinta darbo 

patirtimi. 

Metodinėse 

grupėse 

1.5. Dalijimasis įgytomis žiniomis ir 

patirtimi. Naujovių, įgytų 

kvalifikacijos tobulinimo ir 

savišvietos renginių metu, 

taikymas ugdymo procese. 

Per metus Metodinių grupių 

pirmininkai, 

Dalykų 

mokytojai 

Intelektiniai 

ištekliai 

Du kartus per metus metodinių 

grupių nariai dalinsis naudinga 

patirtimi su kolegomis. 

Mokytojai taikys naujoves, 

įvairins ugdymo procesą. 

Metodinėse 

grupėse 

 

1.6. Dalinimasis patirtimi ir vykdoma 

edukacine veikla Europos 

suaugusiųjų mokymosi 

elektroninėje platformoje 

(EPALE). 

Per metus Metodinių grupių 

pirmininkai 

Intelektiniai 

ištekliai 

Dalinimasis patirtimi ir 

vykdoma edukacinės veiklos 

rezultatų sklaida didina Centro 

prestižą. 

SJS ir NSŠS 

metodinėse 

grupėse 

1.7. Patirties sklaida žiniasklaidoje, 

Centro internetiniame puslapyje, 

socialiniuose tinkluose. 

Per metus  Metodinių grupių 

pirmininkai 

Intelektiniai 

ištekliai 

Patirties sklaida didina Centro 

prestižą ir gerina įvaizdį 

bendruomenėje. 

Metodinėse 

grupėse 

2 uždavinys. Skatinti kiekvieno mokinio asmenybinę ūgtį. 

2.1. Kokybiškos ir savalaikės pedagoginės pagalbos mokiniams teikimas, stebint ir analizuojant kiekvieno mokinio asmeninę pažangą. 

2.1.1. Individualios mokinio pažangos ir kūrybiškumo didinimas,  

tobulinant ugdymo organizavimą: 

2.1.1.1. Tyrimai, apklausos ugdymo turinio 

ir formų pasirinkimo didinimui. 

II–III ketv. Skyrių vedėjai, 

darbo grupės 

Intelektiniai 

ištekliai 

Atlikti tyrimai, apklausos. 

Rezultatai panaudoti ugdymo 

turinio sudarymui, tobulinimui ir 

įgyvendinimui. 

Mokytojų 

taryboje, 

Metodinėse 

grupėse 

2.1.1.2. Ugdymo turinio pritaikymas 

rengiant programas įvairių 

gebėjimų mokiniams. 

III ketv. Dalykų 

mokytojai 

Intelektiniai 

ištekliai 

Parengtos ir įgyvendinamos 

programos atitinka gabių, 

mokymosi sunkumų turinčių ir 

specialiųjų poreikių mokinių 

poreikius, didėja mokymosi 

motyvacija, asmeninė pažanga. 

Mokytojų 

taryboje, 

SJS 

metodinėje 

grupėje 

2.1.1.3. Ugdymo turinio atnaujinimas 

derinant saviraiškos, naujų žinių 

III ketv. Mokytojai Intelektiniai 

ištekliai 

Atnaujinus ugdymo turinį,  

daugiau galimybių rinktis 

NVŠS ir NSŠS 

metodinėse 



suteikimo, praktinių ir 

ikiprofesinių gebėjimų ugdymo 

sritis neformaliojo švietimo 

programose. 

veiklas ir palankius 

įgyvendinimo būdus, mokytis 

nuolat atnaujinamoje 

edukacinėje aplinkoje, įgyti 

dabarties žmogui būtinų 

vertybinių nuostatų ir 

kompetencijų. 

grupėse 

2.1.1.4. Ugdymo karjerai plėtojimas. Spalis Darbo grupė Intelektiniai 

ištekliai 

Parengtas pagalbos mokiniui 

teikimo modelis planuojant 

karjerą motyvuotai orientuoja 

mokinį tolesnei veiklai 

(mokymuisi). 

SJS 

metodinėje 

grupėje 

2.1.2. Individualios mokinio pažangos ir mokėjimo mokytis kompetencijos tobulinimas,  

sukuriant veiksmingą ir tikslingą mokymosi aplinką bei aktyvių metodų taikymą: 

2.1.2.1. Pranešimas ,,Įvairios mokymo(si) 

strategijos ir metodai, padedantys 

mokiniui sėkmingai ugdytis 

mokėjimo mokytis kompetenciją“. 

Gegužė J. Sudikienė Intelektiniai 

ištekliai 

Siekiant visuminės mokinio 

ūgties mokytojai gilins 

supratimą ir žinias apie 

mokėjimo mokytis 

kompetenciją. 

SJS 

metodinėje 

grupėje 

2.1.2.2. Kolegialus grįžtamasis ryšys. 

Mokėjimo mokytis kompetencijos 

stiprinimas, plėtojant mokinių 

mokymosi planavimo gebėjimus ir 

grįžtamojo ryšio kultūrą. 

Rugsėjis– 

lapkritis 

SJS metodinės 

grupės 

pirmininkas, 

Dalykų 

mokytojai 

Intelektiniai 

ištekliai 

40 proc. mokinių geba kartu su 

mokytoju išsikelti mokymosi 

pamokoje uždavinius, 40 proc. – 

objektyviai įsivertina rezultatus 

ir naudoja įsivertinimo 

informaciją. 

Mokytojai taikys grįžtamojo 

ryšio procedūras, gautą 

informaciją, esant reikalui, 

panaudos mokinio pažangai 

pasiekti.  

SJS 

metodinėje 

grupėje 

2.1.2.3. Apskritojo stalo diskusijos 

„Ugdymo(si) aplinka, formos ir 

metodai: problemos ir 

sprendimai“. 

Gruodis SJS metodinės 

grupės 

pirmininkas, 

Dalykų 

mokytojai 

Intelektiniai 

ištekliai 

Atsiranda galimybė pasimokyti 

iš kolegų patirties ir 

„pasimatuoti“ naujus metodus, 

skatinama mokytojų saviugda, 

kūrybiškumas ir lyderystė. 

 

SJS 

metodinėje 

grupėje 



2.2. Visapusiškos ir savalaikės švietimo pagalbos mokiniui organizavimas, siekiant asmeninės pažangos. 

2.2.1. Savalaikės pagalbos 

organizavimas, gerinant 

specialiųjų poreikių turinčių 

mokinių ugdymo(si) kokybę, 

atsižvelgiant į jų reikmes ir 

galimybes. 

Per metus Specialusis 

pedagogas 

Intelektiniai 

ištekliai 

Teikta savalaikė specialioji 

pedagoginė pagalba. Užduotys 

pritaikytos mokymosi sunkumų 

turintiems mokiniams. Mokiniai 

integruoti į formalųjį ir 

neformalųjį ugdymą. 

Vaiko gerovės 

komisijoje 

2.2.2. Kokybiškos ir savalaikės socialinės pedagoginės ir  

psichologinės pagalbos organizavimas: 

2.2.2.1. Individualus  mokinių ir jų tėvų 

(globėjų, rūpintojų) konsultavimas 

ugdymosi, lankomumo, elgesio, 

socialiniais klausimais. 

Per metus Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

 

Intelektiniai 

ištekliai 

Teikiama savalaikė socialinė, 

pedagoginė pagalba. 

Individualus 

aptarimas 

2.2.2.2. Mokinių psichikos sveikatos 

stiprinimo ir emocinių 

kompetencijų stiprinimas, klasių 

mikroklimato gerinimas.  

Per metus Psichologas Intelektiniai 

ištekliai 

Teikiama psichologinė pagalba. Individualus 

aptarimas 

2.2.2.3. Mokinių mokymo/si, lankomumo 

ir elgesio priežasčių analizė ir 

vertinimas, pagalbos teikimo 

formų ir būdų nustatymas, 

švietimo pagalbos teikimas. 

Per metus 

(posėdžiai 

organizuoj

ami kas 

antrą 

mėnesį, 

neeiliniai-

pagal 

poreikį) 

Vaiko gerovės 

komisija 

Intelektiniai 

ištekliai 

Vertintos mokinių ugdymo(si) 

problemos, jų priežastys. 

Numatytos ir įgyvendintos 

pedagoginės priemonės 

problemoms šalinti. 

Vaiko gerovės 

komisijoje 

2.2.2.4. Mokinių elgesio taisyklių 

pažeidimų, smurto, patyčių, 

žalingų įpročių ir kitų teisėtvarkos 

pažeidimų atvejų analizavimas, 

prevencinių priemonių 

pažeidimams mažinti parinkimas ir 

jų taikymas.  

Per metus 

 

Vaiko gerovės 

komisija 

Intelektiniai 

ištekliai 

Įvertinti pažeidimai. Numatytos 

ir įgyvendintos pedagoginės 

priemonės problemoms šalinti. 

Vaiko gerovės 

komisijoje 

2.2.2.5. Socialinių paslaugų teikimas. Per metus Socialinis 

pedagogas 

Intelektiniai 

ištekliai 

Teikiama socialinė parama 

mokiniams. 

 

Vaiko gerovės 

komisijoje 



2.2.2.6. Mokinių apklausų organizavimas: 

o „Smurto paplitimas 

jaunimo tarpe“; 

o „Jaunimo sveikos 

gyvensenos ugdymas“. 

 

Vasaris 

 

Lapkritis 

J. Pupkevičienė, 

R. Ūsė 

Intelektiniai 

ištekliai 

Išsiaiškintas smurto paplitimo 

mastas jaunimo tarpe. 

Išanalizuotas sveikos 

gyvensenos ugdymo poreikis. 

Numatytos priemonės 

situacijoms gerinti. 

Mokytojų 

taryboje 

2.2.2.7. Pedagoginio tėvų (globėjų, 

rūpintojų) švietimo organizavimas: 

o Paskaita tėvams  „Vaikai 

seka tėvų pavyzdžiu“; 

o Informacija tėvams apie 

psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo, patyčių 

prevenciją. 

Per metus Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

 

Intelektiniai 

ištekliai 

Vykdomas tėvų (globėjų 

rūpintojų) pedagoginis švietimas 

vaikų auklėjimo, žalingų įpročių 

prevencijos klausimais, 

skatinamas bendradarbiavimas 

su Centru. 

Mokytojų 

taryboje 

2.3. Kūrybiškas ugdymo veiklų, siejamų su kultūrine, konkursine, pažintine, savanorystės veikla, organizavimas. 

2.3.1.  Respublikinis mokinių kūrybinio 

konstravimo projektas. 

 

Vasaris– 

balandis 

Robotikos klubo, 

Informatikos 

klubo, 

Informatikos 

mokyklos, 

Fotografijos ir 

menų studijos 

mokytojai 

Intelektiniai 

ištekliai 

Asmenybinė mokytojo ir 

mokinio ūgtis, mokiniui įgijus 

tikslinių bendrųjų ir kūrybinių 

kompetencijų, reikalingų ateičiai 

ir tolesniam specialybės 

mokymuisi. 

Reprezentuojama ugdymo 

įstaiga šalyje. 

NVŠS 

metodinėje 

grupėje 

2.3.2. Lietuvos mokinių etnokultūros  

konkursas „Sidabro vainikėlis“. 

Vasaris– 

balandis 

Medžio drožybos 

mokytojas  

2.3.3. Mažosios užsienio kalbų studijos 

dalyvavimas su kultūrine programa 

rajono tradicinėje užsienio kalbų 

fiestoje.    

Balandis–  

birželis 

Mažosios 

užsienio kalbų 

studijos 

mokytojas 

2.3.4. Jaunųjų vairuotojų respublikinis 

konkursas. 

Gegužė- 

birželis 

Vairavimo  

mokyklos 

mokytojas  

Intelektiniai 

ištekliai 

Kokybiškas  Centro 

reprezentavimas kūrybine, 

sportine veikla rajono ir šalies 

lygmeniu. 

NVŠS 

metodinėje 

grupėje 

2.3.5. Tarptautinis fotografų ir kirpėjų 

projektas „Help Portrait“. 

 

Gruodis Kirpėjų studijos 

mokytoja   

 

2.3.6. Dalyvavimas rajono ir šalies Per metus NVŠS vedėjas, 



projektuose, konkursuose, 

olimpiadose, sportinėse varžybose 

bei sveikatingumo renginiuose. 

mokytojai 

2.4. Mokinių lyderystės, kūrybiškumo ir savanorystės iniciatyvų, įtraukiant juos į įvairias ugdomąsias veiklas, skatinimas. 

2.4.1. Renginių, skirtų Sausio 13-ąjai –  

Laisvės gynėjų dienai paminėti, organizavimas: 

2.4.1.1.

. 

Visuotinė pilietinė iniciatyva 

„Atmintis gyva, nes liudija“. 

Sausis J. Sudikienė 

L. Glinskienė 

Intelektiniai 

ištekliai 

70  proc. bendruomenės  narių 

dalyvaus organizuotuose 

renginiuose. Mokiniai aktyvūs 

pilietinės  bendruomenės nariai, 

suvokia Lietuvos tautinės ir 

etninės kultūros pagrindus, 

politinę situaciją. 

SJS 

metodinėje 

grupėje 2.4.1.2. Bėgimas, skirtas Sausio 13-ajai. Sausis J. Jakienė 

2.4.1.3. Lietuvių kalbos ir literatūros 

pamokos kitaip ,,Sausio 13-ąją 

prisimenant". 

Sausis I. Žukienė 

2.4.1.4. Virtuali ekskursija „Prisiminkime, 

kodėl esame laisvi“. 

Sausis J. Sudikienė 

L. Glinskienė 

2.4.2. Renginių, skirtų Gimtosios kalbos dienai paminėti,  

organizavimas: 

2.4.2.1. M. Daukšai – 495 m. Interaktyvi 

veikla. 

Vasaris I. Žukienė Intelektiniai 

ištekliai 

70  proc. bendruomenės  narių 

dalyvaus organizuotuose 

renginiuose, kurie skatins 

domėjimąsi gimtąja kalba, padės 

ugdytis komunikavimo lietuvių 

kalba ir literatūrinę (kultūrinę) 

kompetencijas, būtinas 

kiekvieno žmogaus asmeniniam 

gyvenimui. 

SJS 

metodinėje 

grupėje 2.4.2.2. Pirmieji raštai lietuvių kalba. 

Konferencija, skirta P. Skorinos 

metams. 

Vasaris  I. Žukienė 

2.4.2.3. Poezijos skaitymai ir paroda, skirta 

Pasaulinei poezijos dienai. 

Kovas I. Žukienė 

L. Glinskienė 

2.4.2.4. Centro diktanto konkursas (pagal 

Šatrijos Raganos kūrybą) 

Paroda, skirta Šatrijos Raganos 

145-osioms gimimo metinėms. 

Kovas I. Žukienė 

L. Glinskienė 

2.4.2.5. Knygnešio diena. Interaktyvi 

veikla. Stendinis pranešimas 

skirtas Knygnešio dienai. 

Kovas I. Žukienė 

L. Glinskienė 

2.4.3. Renginių, skirtų Lietuvos nepriklausomybei paminėti,  

organizavimas. 

2.4.3.1. Integruota lietuvių kalbos ir 

literatūros bei istorijos veikla ,,Mes 

esame tikrai laisvi“. 

Vasaris I. Žukienė 

J. Sudikienė 

Intelektiniai 

ištekliai 

Suburta bendruomenė 

valstybinių švenčių –  Vasario 

16-osios, Kovo 11-osios dienų 

įprasminimui. Valstybinių 

SJS 

metodinėje 

grupėje 

2.4.3.2. Renginių ciklas „Lietuvos Vasaris, J. Sudikienė 



Respublika: nuo Vasario 16-osios 

iki Kovo 11-osios“ . 

kovas L. Glinskienė švenčių minėjimuose prisiminta 

Lietuvos valstybės istorija, 

skatintas mokinių pilietiškumas, 

tautinės vertybės, akcentuota 

laisvės vertė dabartiniame 

pasauliniame politiniame 

kontekste. 

2.4.4. Metodinių renginių  

organizavimas: 

2.4.4.1. Europos kalbų diena Rugsėjis Dalykų 

mokytojai 

Intelektiniai 

ištekliai 

Ugdytas kūrybiškumas, meninė 

saviraiška, bendruomeniškumas 

ir pilietiškumas. 

JS ir SS 

metodinėse 

grupėse 
2.4.4.2. Tyrėjų naktis Rugsėjis 

2.4.4.3. Konstitucijos egzaminas Spalis 

2.4.4.4. Pyragų diena Lapkritis 

2.4.4.5. Stendas skirtas „Žemės” dienai 

paminėti. 

Kovas 

2.4.5. Ugdomųjų veiklų, panaudojant 

skaityklos-informacinio  centro 

aplinką, organizavimas. (pagal 

atskirą planą) 

Kovas – 

gruodis 

Bibliotekininkė Intelektiniai 

ištekliai 

Surengtos Centro bendruomenei 

parodos ir kitos veiklos, kurias 

aplankys 50 proc. bendruomenės 

narių. 

JS ir SS 

metodinėse 

grupėse 

2.4.6. Kitų ugdomosios veiklos formų: 

projektų, akcijų, olimpiadų, 

konkursų, skatinančių vertybinių 

nuostatų ugdymąsi organizavimas. 

Per metus Skyrių vedėjai, 

Projektų vadovas 
Intelektiniai 

ištekliai, 

projektinės lėšos 

Parengtų ir įgyvendintų 

projektų, organizuotų renginių 

kiekviename skyriuje skaičius, 

dalyvių skaičius. Didėja 

ugdomųjų veiklų formų 

įvairovė, skatinamas komandinis 

darbas ir noras bendradarbiauti. 

Metodinėse 

grupėse 

2.4.7. Ugdymo turinio, panaudojant 

Centro įsivertinimo rezultatus, 

įsivertinimas ir tobulinimas. 

Gruodis Įsivertinimo 

grupė  

 

Intelektiniai 

ištekliai 

Centro mokytojai įvertina savo 

darbo kokybę, numato tobulintas 

sritis, koreguoja ugdymo turinį, 

atsižvelgiant į visos Centro 

bendruomenės poreikius. 

Mokytojų 

taryboje 

3 uždavinys. Efektyviai naudoti įvairių edukacinių ir virtualių aplinkų teikiamas galimybes ugdymo procese. 

 

3.1. Pranešimas ,,Galimi ugdymo 

organizavimo, derinant kasdienio 

ir nuotolinio mokymosi būdus, 

Kovas Skyriaus vedėjas Intelektiniai 

ištekliai 

Mokytojai supažindinti su 

galimais ugdymo organizavimo, 

derinant kasdienio ir nuotolinio 

SJS 

metodinėje 

grupėje 



modeliai“. mokymosi būdais bei modeliais.  

3.2. Darbas virtualioje mokymo(si) aplinkoje MOODLE: 

3.2.1. Virtualioje mokymo(si) aplinkoje 

Moodle mokomojo turinio peržiūra 

/pritaikymas hibridiniam 

mokymui. 

Sausis - 

kovas 

Moodle aplinkos 

koordinatorius 

Dalykų 

mokytojai 

Intelektiniai 

ištekliai 

Turinys, esantis virtualioje 

mokymo(si) aplinkoje Moodle 

atitinka bendrojo ugdymo 

programas mokiniams, 

besimokantiems nuotoliniu 

būdu, pritaikytas hibridiniam 

mokymui. 

SJS 

metodinėje 

grupėje 

3.2.2. Virtualioje mokymosi aplinkoje 

Moodle pasiruošimo brandos 

egzaminams mokomosios-

konsultacinės metodinės 

medžiagos pildymas. 

Balandis - 

gegužė 

Moodle aplinkos 

koordinatorius 

Dalykų 

mokytojai 

Intelektiniai 

ištekliai 

Sudaryta galimybė IV-ų klasių 

mokiniams individualiai 

konsultuotis su dalykų 

mokytojais ruošiantis brandos 

egzaminams. 

SJS 

metodinėje 

grupėje 

3.2.3. Interaktyvių testų kūrimas Moodle 

aplinkoje. 

Birželis Moodle aplinkos 

koordinatorius 

Dalykų 

mokytojai 

Intelektiniai 

ištekliai 

Platesnis mokinių pasiekimų 

vertinimo įrankių panaudojimas. 

SJS 

metodinėje 

grupėje 

3.2.4. Virtualioje mokymo(si) aplinkoje 

Moodle Slaugytojo padėjėjo, 

Socialinio darbuotojo padėjėjo 

modulinių profesinio mokymo 

programų mokomojo turinio 

peržiūra/redagavimas; programų 

modulių baigiamųjų testų 

atnaujinimas/kūrimas. 

Birželis Skyriaus vedėjas 

Mokytojai 

Intelektiniai 

ištekliai 

Turinys, esantis virtualioje 

mokymo(si) aplinkoje Moodle 

atitinka tęstinio profesinio 

mokymo programą, mokantis 

nuotoliniu būdu, savarankiškai 

ruošiantis baigiamajam 

kompetencijų vertinimui. 

NSŠS 

metodinėje 

grupėje 

3.2.5. Vertinimo tvarkos, organizuojant 

ugdymą nuotoliniu būdu, 

parengimas. 

Gegužė Skyriaus vedėjas 

Darbo grupė 

Intelektiniai 

ištekliai 

Parengta vertinimo tvarka, 

organizuojant ugdymą 

nuotoliniu būdu. 

SJS 

metodinėje 

grupėje 

 

 

 

 

 

 



 

 

Strateginė kryptis: Saugios ir sveikos aplinkos užtikrinimas. 
 

Tikslas. Kurti palankią, saugią aplinką, grįstą pasitikėjimu, pagarba, atsakomybe ir bendradarbiavimu. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas ir 

vykdytojai 

Finansavimas Laukiamas rezultatas Įsivertinimas 

1 uždavinys. Plėtoti pasitikėjimą ir partnerystę, pagrindine vertybe laikant gerus Centro bendruomenės narių tarpusavio santykius. 

1.1. Bendrų skyrių  renginių, akcijų, 

pažymint ženklias valstybines, 

ugdymo įstaigos datas, profesines 

šventes, organizavimas. 

Per metus Centro taryba, 

Skyrių vedėjai 

 

 

Intelektiniai 

ištekliai 

Inicijuoti renginiai sutelks 

Centro bendruomenę, bus 

viešinama kultūrinė veikla, 

plėtosis Centro tradicijos. 

Centro taryboje, 

Centro 

bendruomenei 

1.2. Veiklų, grindžiamų visų bendruomenės narių bendravimu ir bendradarbiavimu, organizavimas. 

1.2.1. Kūrybos dienos organizavimas. Gegužė NVŠS vedėjas Intelektiniai 

ištekliai 

Viešinamos mokinių įgytos 

kompetencijos,  mokytojų geroji 

patirtis, stiprinamas 

bendradarbiavimas. 

Centro 

bendruomenei 

1.2.2. Tradicinės Suaugusiųjų švietimo 

savaitės renginių organizavimas. 

(pagal atskirą planą) 

Lapkritis  Direktorius,  

SJS ir NSŠS 

vedėjai 

Intelektiniai 

ištekliai, 

projekto, 

Centro lėšos 

Kultūrinė edukacinė 

partnerystė, patirties sklaida. 

Centro 

bendruomenei 

1.2.3. Kalėdinių renginių ciklas ,,Mūsų 

Kalėdų laikas“. 

 

Gruodis Darbo grupė Intelektiniai 

ištekliai, Centro 

lėšos 

Suorganizuoti bent trys 

renginiai, kuriuose dalyvaus 70 

proc. bendruomenės narių. 

Skatintinas bendruomeniškumas 

ir bendradarbiavimas. 

Centro 

bendruomenei 

1.2.4. Pažintinių ekskursijų mokiniams 

ir mokytojams organizavimas. 

Per metus Klasių auklėtojas, 

kuratorius 

Mokymo lėšos Organizuotos bent dvi 

pažintinės ekskursijos. Ugdytas 

bendruomeniškumas. 

SJS metodinėje 

grupėje 

1.3. Bendrų skyrių projektų, programų 

rengimas ir įgyvendinimas. 

Paskelbus 

konkursus 

Projektų vadovas, 

darbo grupės, 

projektų 

įgyvendinimo 

grupės  

Projektinės 

lėšos, 

intelektiniai 

ištekliai 

Įgyvendinti bendri projektai, 

programos skatina tarp skyrių 

bendravimu ir 

bendradarbiavimu grįstą 

partnerystę. 

Darbo grupėje 



1.4. Nordplus Adult finansuojamų 

projektų: „Modernių technologijų 

iššūkis neformaliajam 

suaugusiųjų ugdymui“; 

„Ekologiniai patarimai iš 

tarptautinio paveldo“ 

įgyvendinimas. 

I-IV ketv. Projektų vadovas, 

darbo grupės, 

projektų 

įgyvendinimo 

grupės 

Projektinės 

lėšos, 

intelektiniai 

ištekliai 

Įgyvendinami 2 projektai, 

suaugusiųjų švietimo skyriai 

bendradarbiauja įgyvendindami 

veiklą. 

Darbo grupėje 

1.5. Dalyvavimas Kėdainių r. 

savivaldybės ir kt. institucijų 

lėšomis 2022 m. finansuojamų 

projektų konkursuose. Paraiškų 

rengimas ir projektų 

įgyvendinimas. 

I-IV ketv. Projektų vadovas, 

darbo grupės, 

projektų 

įgyvendinimo 

grupės 

Projektinės 

lėšos, 

intelektiniai 

ištekliai 

Gautas finansavimas ir 

įgyvendinti ne mažiau kaip 2 

projektai, Centro skyriai 

bendradarbiauja įgyvendindami 

veiklą, skatinama partnerystė 

Darbo grupėje 

1.6. Bendrų renginių ir projektų su socialiniais partneriais organizavimas: 

1.6.1. Jaunimo ir senjorų  pažintinių- 

kultūrinių  išvykų organizavimas:  

o „Pamario kraštas“, 

susitikimas su Šilutės 

Atvirosios jaunimo erdvės 

bendruomene; 

o „Kas naujo?“, susitikimas 

Telšių          jaunimo 

centro Atvirojoje jaunimo 

erdvėje Varniuose; 

o TAU pažintinė kelionė į 

Klaipėdą ir Vilnių. 

II-IV 

ketvirtį 

pagal 

projektų 

renginių 

planus 

NSŠS vedėjas, 

jaunimo 

neformaliojo 

ugdymo 

organizatorius 

Projektų lėšos Vyksta atskirtį patiriančių 

grupių aktyvi integracija 

bendruomenėje, užmezgami 

draugiški santykiai su dalyviais 

ir socialiniais partneriais. 

NSŠS 

metodinėje 

grupėje 

1.6.2. Neformaliojo jaunimo verslumo 

ugdymo renginių, didinant 

jaunuolių verslumo 

kompetencijas ir suteikiant 

galimybes dalyvauti praktinėje 

veikloje, organizavimas: 

o profesinės dirbtuvės 

„Masažo ir savimasažo 

technikos“;  

o „Pirmoji pagalba 

Pagal  

projektų 

renginių 

planus 

NSŠS vedėjas, 

jaunimo 

neformaliojo 

ugdymo 

organizatorius 

Projektų lėšos Didėja jaunuolių verslumo 

kompetencijos, sudarytos 

sąlygos dalyvauti praktinėje 

veikloje, vyksta mažiau turinčio 

galimybių jaunimo integracija 

bendruomenėje. 

NSŠS 

metodinėje 

grupėje 



ekstremalioje situacijoje“;  

o „Vaikų lavinimo 

priemonių gamyba“;  

o AJE dalyvių susitikimai 

su Kėdainių miesto 

jaunaisiais verslininkais. 

1.7. Centro veiklos rajono, 

respublikos ir tarptautiniuose 

renginiuose pristatymas: 

o Kėdainių raj. neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

iniciatyvų sklaidos 

renginys; 

o respublikinė TAU patirties 

sklaidos konferencija 

„Bendruomenės 

iniciatyvos skirtingų 

grupių socialinei 

integracijai – patirtis ir 

perspektyvos“ . 

IV ketv. NSŠS vedėjas Projektų lėšos Didėja galimybė dalintis 

patirtimi, plėtoti naujas idėjas, 

skatinama dalyvių iniciatyva. 

Mokytojų 

taryboje 

1.8. Socialinių-emocinių gebėjimų, siekiant puoselėti darnius tarpusavio santykius bendruomenėje ir stiprinti atsakingą elgesį visuomenėje, 

ugdymas. 

1.8.1. Socialines ir emocines 

kompetencijas ugdančios 

prevencinės programos, 

apimančios smurto, alkoholio, 

tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevenciją, 

įgyvendinimas. 

Per metus J. Pupkevičienė  Intelektiniai 

ištekliai 

Ugdomos mokinių socialinės 

emocinės kompetencijos, gerėja 

psichologinis mikroklimatas, 

formuojamas saugus ir sveikas 

požiūris į gyvenimą. 

SJS metodinėje 

grupėje 

1.8.2. Prevencinės veiklos organizavimas: 

1.8.2.1. Teminių klasių valandėlių, 

paskaitų, diskusijų 

organizavimas. Dalyvavimas 

įvairiuose konkursuose ir 

renginiuose. 

 

Per metus 

 

 

 

 

 

R, Ūsė 

J. Pupkevičienė 

G. Bičkienė 

 

 

Intelektiniai 

ištekliai 

Vykdomas socialinis–emocinis, 

ugdymas, žalingų įpročių 

prevencija. Ugdomi mokinių 

socialiniai įgūdžiai. Gerės 

atsparumas neigiamiems 

socialiniams reiškiniams, 

SJS metodinėje 

grupėje 



1.8.2.2. Turizmo diena „Žalingiems 

įpročiams – ne!“. 

Birželis 

 

formuosis  saugus požiūris į 

gyvenimą. 

1.8.2.3. Akcijų organizavimas: 

Be patyčių; 

Pasaulinės nerūkymo dienos 

minėjimas; 

Tarptautinės Tolerancijos dienos 

minėjimas; 

Pasaulinės kovos su AIDS dienos 

minėjimas;    

Prekybos žmonėmis dienos 

minėjimas. 

 

Kovas 

 

Gegužė 

 

Lapkritis 

 

Gruodis 

 

Vasaris 

1.8.2.4. Stendų, lankstukų rengimas:  

Stendas „Sveikam kūne – sveika 

siela“; 

Stendas „Smurtui – ne!“; 

Stendas „Pagalba tau“. 

 

 

Kovas 

Rugsėjis 

Spalis    

R, Ūsė 

J. Pupkevičienė 

G. Bičkienė 

 

Intelektiniai 

ištekliai 

Ugdyti moksleivių socialiniai 

įgūdžiai, gerės atsparumas 

neigiamiems socialiniams 

reiškiniams, 

formuosis  saugus ir sveikas 

požiūris į gyvenimą. 

SJS metodinėje 

grupėje 

1.8.3. Išvažiuojamasis seminaras 

,,Sveikos gyvensenos ir 

netradicinių ugdymo būdų 

panaudojimas asmenybės 

ugdyme.“ 

Spalis SJS metodinės 

grupės 

pirmininkas, 

Geografijos, kūno 

kultūros ir fizikos 

mokytojai 

Centro lėšos, 

Intelektiniai 

ištekliai 

Seminaro metu dalyviai 

susipažins su lauko mokyklos 

veiklos principais, sveikos 

gyvensenos ugdymo metodais, 

judėjimo ir dermės gyvenime 

svarba.  

SJS metodinėje 

grupėje  

1.8.4. Centro bendruomenės 

informavimas ir konsultavimas 

prevencijos, sveikatos saugojimo, 

psichologinės pagalbos 

klausimais. 

Per metus NSŠS vedėjas ES projektinės 

lėšos 

Centro bendruomenė informuota 

prevencijos, sveikatos saugojimo, 

psichologinės pagalbos 

klausimais. Vykdomos 

konsultacijos.  

NSŠS 

metodinėje 

grupėje 

1.8.5. TAU sveikatingumo/judesio 

meno ir socialinių ryšių 

užmezgimo stovyklos 

organizavimas. 

Pagal 

projekto 

renginių 

planą 

TAU veiklos 

koordinatorius 

ES projekto 

lėšos 

Didėja TAU klausytojų 

sveikatos saugojimo ir 

palaikymo poreikių tenkinimo 

kokybė. 

NSŠS 

metodinėje 

grupėje 

1.8.6. AJE bendravimo psichologijos ir 

bendradarbiavimo komandoje 

įgūdžių tobulinimo stovyklos 

Pagal 

projekto 

renginių 

Jaunimo 

neformaliojo 

ugdymo 

ES projekto 

lėšos 

Didėja AJE dalyvių 

informuotumas socialinių 

įgūdžių ugdymo bei emocinio 

NSŠS 

metodinėje 

grupėje 



pagal „Sniego gniūžtės“ metodiką 

organizavimas. 

planą organizatorius saugumo klausimais. 

1.8.7. Krizių valdymo Centre 

koordinavimas. 

Per metus 

(pagal 

poreikį) 

Direktorius, 

Darbo grupė 

Intelektiniai 

ištekliai 

Organizuojamas krizės 

pasekmių įveikimas, 

užtikrinamas krizės paveiktiems 

Centro bendruomenės nariams 

pagalbos teikimas. 

Mokytojų 

tarybos posėdyje 

 

1.8.8. Centro tinklalapio bendruomenės 

narių informavimui ir Centro 

veiklos sričių reprezentavimui 

tobulinimas. Kokybiškas ir 

operatyvus informacijos apie 

vykdytą veiklą pateikimas. 

Per metus Direktorius, 

Skyrių vedėjai 

Intelektiniai 

ištekliai 

Centro interneto tinklapis 

naudojamas bendruomenės 

narių informavimui ir teigiamo 

įvaizdžio apie Centrą kūrimui. 

Direkcinėje 

taryboje 

 

SJS – suaugusiųjų ir jaunimo skyrius 

NVŠS – neformaliojo vaikų švietimo skyrius 

NSŠS – neformaliojo suaugusiųjų švietimo skyrius 

___________________________ 

 

 

PRITARTA 

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo  

centro tarybos 2022 m. sausio 31 d. 

posėdžio protokolu Nr.T1-1 

 

 


