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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tauragės Suaugusiųjų mokymo centro (toliau – SMC arba Centras) 2022-2024 metų 

strateginis planas  parengtas vadovaujantis šiais dokumentais: 

o        Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu;  

o Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija;  

o Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“;  

o Geros mokyklos koncepcija;  

o Nacionaline darnaus vystymosi strategija;  

o Tauragės rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginiu veiklos planu;  

o Tauragės suaugusiųjų mokymo centro  nuostatais;  

o Centro veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais;  

o Centro veiklos ataskaitomis;  

o Centro bendruomenės narių pasiūlymais ir rekomendacijomis;  

o Visuomenės poreikiais, esama situacija, išoriniais ir vidiniais veiksniais bei 

atsižvelgiant į turimus žmogiškuosius, materialinius išteklius.  

2. Įgyvendinant Tauragės suaugusiųjų mokymo centro strateginio plano kryptis, siekiama 

užtikrinti europinius standartus ir šiuolaikinės Lietuvos visuomenės poreikius atitinkančią ugdymo  

kokybę, padidinti teikiamų paslaugų efektyvumą, plėtoti švietimo prieinamumą, sukurti sąlygas 

tęstiniam, visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi. 

3. Strateginis planas parengtas laikantis viešumo, atvirumo, demokratiškumo ir diskusijomis 

pagrįsto bendradarbiavimo principais. 

4. Siekiant įgyvendinti strateginio plano tikslus 2022-2024 m. bus telkiamos Centro 

bendruomenės narių, steigėjo ir socialinių partnerių  pastangos. 
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2. TAURAGĖS  SUAUGUSIŲJŲ  MOKYMO  CENTRO  PRISTATYMAS 

 

Tauragės suaugusiųjų mokymo centras įkurtas 1998 m. į Žalgirių vidurinės mokyklos patalpas 

perkėlus Tauragės suaugusiųjų vakarinę mokyklą. 2009 metų vasarą centras buvo perkeltas į Jovarų 

pagrindinės mokyklos patalpas.  

Tauragės suaugusiųjų mokymo centre mokosi 15 - 43 metų amžiaus ir vyresni mokiniai, turintys 

skirtingą patirtį, žinias, gebėjimus bei poreikius, tam tikru gyvenimo momentu iškritę iš švietimo 

sistemos, iš ugdymo(si) situacijos arba nutraukę mokymąsi kitose ugdymo institucijose dėl susidariusių 

nepalankių ugdymui(si) ar asmeninių aplinkybių. 

Tauragės suaugusiųjų mokymo centras teikia suaugusiesiems bendrąjį pagrindinį, vidurinį 

išsilavinimą pagal akredituotą vidurinio ugdymo programą bei ugdymo procesą organizuoja 

vadovaudamasi Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų bendraisiais ugdymo planais.  

Adresas: Laisvės g. 19, Tauragė, telefonas (8 446) 56006. 

El. paštas: smctaurage@gmail.com 

Internetinės svetainės adresas: www.smc.taurage.lm.lt  

Įmonės kodas – 195474476. 

Pagrindinės veiklos pavadinimas: suaugusiųjų ugdymas, tipas – gimnazija. 

Steigėjas – Tauragės rajono savivaldybės taryba. 

Nuo 2004 m. Centre vykdomi valstybinės kalbos mokėjimo I, II, III kategorijų bei LR Konstitucijos 

pagrindų egzaminai. 

Strateginį Tauragės suaugusiųjų mokymo centro planą 2022-2024 m. parengė direktoriaus 2021 m. 

gegužės 31 d. įsakymu V-76 sudaryta darbo grupė. 
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3. 2018-2021 M. STRATEGINIŲ TIKSLŲ PASIEKIMO ANALIZĖ  

Tikslas Uždaviniai Planuotas 

pasiekimas 

Pasiektas rezultatas 

1. Efektyvinti  

mokinių 

ugdymą(si), 

stiprinant 

kiekvieno 

atsakomybę už 

ugdymo kokybę, 

naudojant 

modernias 

švietimo 

technologijas 

ugdymo turiniui 

perteikti, 

modernizuojant 

ugdymo aplinką. 

 

1.1. Gerinti 

ugdymo paslaugų 

kokybę 

užtikrinant  

kryptingą bei 

nuolatinį 

mokytojų 

kompetencijų 

tobulinimą(si). 

 

Centras – nuolat 

besimokanti, 

tobulėjanti 

organizacija, 

kurios 100 proc. 

darbuotojų  

tikslingai tobulina 

dalykines bei kitas, 

reikalingas 

kompetencijas. 

Kasmet pildomos mokytojų 

veiklos įsivertinimo anketos, 

vykdomi pedagogų metiniai 

pokalbiai, išsiaiškinamas mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo poreikis, 

aptariami veiklos perspektyviniai 

planai. 

100 proc. mokytojų  atnaujino 

žinias apie inovatyvių, andragoginių 

metodų taikymą ugdymo procese 

dalyvaudami kvalifikacijos 

tobulinimo seminaruose, 

konferencijose, projektinėse 

veiklose, mokytojų tarybos 

posėdžiuose. Pedagogai dalyvavo: 

2018 m.- 1118 val.,  vidutiniškai 

po 53,23 val. 

2019 m.- 1406 val., vidutiniškai 

po 67 val. 

2020 m.- 2397,5 val., vidutiniškai 

po 119 val. 

2021 m.- 2118,3   val., vidutiniškai 

po 111,5 val. 

Moodle mokymuose mokytojams 

Tauragės SMC ir Kėdainių jaunimo 

ir suaugusiųjų mokymo centre 

dalyvavo 82,3 proc. mokytojų, 

parengta mokymo medžiaga II 

gimnazijos klasei. 

Organizuotos 3 edukacinės, 

metodinės - pažintinės mokytojų  

išvykos į: 

• Vydūno kultūros centrą 

Kintuose (2018), 

• Kėdainių jaunimo ir suaugusiųjų 

mokymo centrą (2018), 

• metodinė – pažintinė išvyka į 

Akmenės rajono jaunimo ir 

suaugusiųjų švietimo centrą (2018). 
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Dalyvauta kvalifikacijos 

tobulinimo seminare ,,Pedagogo 

veiklos vertinimas. Metinis 

darbuotojo vertinimas“ (2018). 

Organizuota paskaita mokytojams 

,,Kūrybiškas mokytojas“ (lekt. 

A.Bėkšta, dr. V.Lukošiūnienė, 

Lietuvos suaugusiųjų švietimo 

asociacija) (2018).  

 Organizuota metodinė – praktinė 

mokytojų vaizdo konferencija. 

Pranešimus skaitė mokytojai: 

• 3 Tauragės suaugusiųjų 

mokymo centro; 

• po 1 iš Latvijos, Rumunijos, 

Turkijos mokyklų;• Žalgirių 

gimnazijos, Jovarų bei  Lauksargių 

pagrindinių mokyklų;• Trakų bei 

Klaipėdos. 

99 konferencijos dalyviai - 

klausytojai dalyvavo nuotoliniu 

būdu. Iš jų - 17 svečių  iš užsienio 

valstybių; 30 žmonių - dalyvavo  

tiesiogiai. Viso: 146 žmonės. 

100 proc. mokytojų įsivertino 

dalykų pritaikomumą nuotoliniam 

mokymuisi II gimnazijos klasei.  

Organizuotos 3 edukacinės, 

metodinės - pažintinės mokytojų ir 

mokinių išvykos į: 

 Vilnių,  knygų mugę ,,Po 

dvidešimties metų“, susitikimai 

su knygų autoriais (2019); 

 Lietuvos liaudies buities 

muziejų, Lietuvos švietimo 

muziejų (2019); 

 Pakruojo suaugusiųjų ir 

jaunimo švietimo centrą (2019). 

92 proc. mokytojų dalijosi 

andragogine patirtimi, mokėsi vieni 

iš kitų. Dalyvauta šalies 

„eTwinning“ ambasadorių ir 

mentorių susitikime–mokymuose 

„Savęs pažinimas per emocinio 

intelekto prizmę ir efektyvaus ryšio 

su partneriais profesinėje srityje 

kūrimas“ (2019). 

Organizuotas mainų seminaras 
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,,Sėkmingas IKT naudojimas, 

mažinant mokinių iškritimą iš 

ugdymo ir individualūs mokinio 

mokymosi poreikiai“(2019)  

Centro bibliotekininkė lankėsi 

Bergeno viešojoje bibliotekoje, 

Norvegijoje. Vizito tikslas – 

sužinoti, kaip Norvegijoje mokiniai 

skatinami skaityti vasaros atostogų 

metu (2019). 

 Anglų k. mokytoja dalyvavo 

Maltoje seminare ,,Anglų kalbos 

mokymo metodai“(2019). 

Seminaras ,,IKT  mokinių 

iškritimo iš ugdymo proceso 

mažinimui“. Pranešimus skaitė 4 

Centro mokytojai (2019).  

Centro bibliotekininkės 

organizuotas Tauragės PMMC 

seminaras ,,Neformaliu būdu įgytų 

kompetencijų pripažinimas 

(validumas)”(2019).  

Istorijos mokytoja įgijo mokytojo 

metodininko (2019). 

93 proc. mokytojų dalijosi 

andragogine patirtimi (2020). 

Organizuotas 40 val. seminaras. II 

modulį - „Kūryba, keičianti žmogų ir 

pasaulį“ organizavo ir pranešimus 

skaitė 5 Centro andragogai. 

100 proc. andragogų dalyvavo 

metodinėje dienoje ,,Virtualios 

mokymosi aplinkos Moodle 

panaudojimas dalykų pamokose 

mokant suaugusiuosius“ ir 4 iš jų 

skaitė pranešimus Kretingos rajono 

švietimo centro suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo skyriaus ir 

Tauragės suaugusiųjų mokymo 

centro bendruomenėms. 

Pedagogai vyko į edukacinę 

išvyką – į Gelgaudiškio dvarą 

(2020). 

Centro pedagogai dalyvavo 

virtualiame  susitikime su Šilutės 

jaunimo ir suaugusiųjų mokymo 

centro pedagogais „Nuotolinio 
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ugdymo iššūkiai ir 

galimybės“(2021)  

Lietuvių kalbos ir literatūros ir  

matematikos mokytojos įgijo 

mokytojo metodininko kvalifikaciją 

(2021). 

 

 1.2. Ugdymo 

procesą kurti  

orientuojantis į 

asmeninę 

besimokančiojo 

atsakomybę už 

ugdymąsi ir 

pasiekimus. 

Kasmet 

organizuojama ne 

mažiau kaip 2 

pažangos dienos. 

Pagrindinį ir 

vidurinį 

išsilavinimą įgyja 

ne mažiau 85 proc. 

baigiamųjų klasių 

mokinių. 

Pažanga stebima integruojant 

mokomuosius dalykus ir 

organizuojant netradicinio ugdymo 

dienas. 

Nuo 2019 metų organizuotos po 

dvi Pažangos dienos per mokslo 

metus, kurių metu mokiniai turėjo 

galimybę aptarti mokymosi procesą ir 

įsivertinti: 

1. 2019-02-06 „Klausau, rašau, 

mokausi, kuriu“; 

2. 2019-06-22 pamoka 

netradicinėje erdvėje Tauragės 

krašto muziejuje; 

3. 2020-02-05 „Patirsime sėkmę 

dirbdami kartu“; 

4. 2020-06-11 „Potyriai ir 

vasaros spalvos“; 

5. 2021-01-27 „Ar žinojai, 

kad...“; 

6. 2021-06-17 „Kad kiekvienas 

patirtume sėkmę“. 

 

Mokslo 

metai 

Įgijo 

vid. 

išsilav. 

(proc.) 

Įgijo 

pagr. 

išsilav. 

(proc.) 

2017-

2018 

100 91,3 

2018-

2019 

97,1 86,7 

2019-

2020 

72,2 92  

2020-

2021 

71 73,3 
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 1.3. Skatinti 

savivaldos 

institucijų 

įsitraukimą į 

centro veiklos 

valdymą bei 

ugdymo kokybės 

gerinimą. 

Visais lygiais 

stebima ir 

plėtojama centro 

veiklos kokybės 

kultūra, savivaldos 

institucijos 

dalyvauja 

planavimo ir veiklų 

įgyvendinimo 

procese. 

Skatinamas  savivaldos institucijų 

bendradarbiavimas ir vykdomos 

veiklos telkia bendruomenę bei daro 

reikšmingą įtaką mokyklos 

valdymui. 

Kiekvienais metais įsivertinama 

Centro veiklos kokybė, nustatomi 

tobulinti rodikliai. Įsivertinimo 

rezultatai panaudojami veiklos 

tobulinimui. 2018 m. įsivertinimo 

procese dalyvavo 86 proc. mokytojų, 

2019 m. – 86 proc., 2020 m. – 100 

proc., 2021 m. – 100 proc. 

Nuo 2019 m. suburta Pokyčių 

valdymo komanda, kuri planuoja 

Centro veiklos pokyčius. 

 

1.4. Gerinti 

ugdymo kokybę, 

modernizuojant 

mokymo(si) 

aplinką. 

Nuolat gerinamas 

mokytojų 

informacinis - 

technologinis 

raštingumas, 80 

proc. mokytojų 

patobulins turimas 

IKT 

kompetencijas. 

Diegiami 

kokybiškai nauji 

mokymo(si) 

metodai, 

mokymasis tampa 

prieinamas 

visiems, 

besimokantiesiems 

pagal bendrojo 

ugdymo 

programas. 

 100 proc. pedagogų tobulino 

turimas IKT kompetencijas. Buvo 

organizuoti bendri 40 val. mokymai 

„Mokymosi proceso organizavimas 

ir valdymas skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje Moodle“ 

(2021). Po mokymų kiekvienas 

mokytojas atnaujino savo dalyko 

ugdymo turinį Moodle 

skaitmeninėje mokymosi aplinkoje, 

papildydami naujais skaitmeniniais 

ištekliais ir veiklomis. 

2 pedagogai 60 val. dalyvavo 

skaitmeninės kompetencijos 

tobulinimo programos moduliuose: 

„Komunikacijos strategija ir 

partnerystės svarba“, „Skaitmeninė 

infrastruktūra: galimybės ir 

įgyvendinimas“, „Ateities mokymas 

ir ugdymas: kintantys poreikiai ir 

skaitmeninių technologijų 

integracija“(2021). 

4 pedagogai dalyvavo seminare 

„Efektyvi hibridinė pamoka turint 

minimalius techninius išteklius“ 

(2021). 

 

2. Puoselėti 

mokymosi visą 

gyvenimą 

2.1. Sudaryti 

palankias 

Centre sudarytos 

sąlygos formuotis 

kūrybingai, 

Didelis dėmesys skiriamas 

palankių sąlygų sudarymui 

mokiniams bei kitiems rajono 
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principą, plečiant 

neformalių 

paslaugų pasiūlą 

ir užtikrinant 

lygias galimybes 

ugdytis įvairių 

socialinių ir 

demografinių 

charakteristikų 

asmenims. 

 

sąlygas 

mokiniams bei 

kitiems rajono 

suaugusiesiems 

įgyti ir/arba 

tobulinti 

bendrąsias 

kompetencijas. 

atsakingai ir atvirai 

asmenybei plečiant 

suaugusiųjų 

neformaliojo 

ugdymo paslaugų 

pasiūlą - 

įgyvendinant 

suaugusiųjų 

neformaliojo 

ugdymo programas 

bei kitus projektus. 

 

suaugusiesiems įgyti ir/arba tobulinti 

bendrąsias kompetencijas. 

Koordinuojame Tauragės regiono 

suaugusiųjų  neformaliojo ugdymo 

veiklas bendradarbiaudami su 

Lietuvos suaugusiųjų švietimo 

asociacija. Kiekvienais metais 

dalyvavome suaugusiųjų mokymosi 

savaitės veiklose: 

2018 m. „Lietuva mokosi: iš 

praeities į ateitį“; 

2019 m. „Mokymosi pasaulis 

laukia. Keliaukim!“; 

2020 m. „Susitikime mokytis. 

Kartu mes galim!„; 

2021 m. „Mokaisi – gyveni, 

gyveni- mokaisi!“. 

Glaudžiai bendradarbiaujame su 

Tauragės senjorų TAU. 

 

 2.2. Teikti 

kokybiškas 

karjeros paslaugas 

besimokantiesiems  

realioje ir 

virtualioje 

aplinkoje. 

Ugdymo karjerai 

veiklų 

organizavimas 

sukurs tikslingo 

mokinių profesijos 

ar karjeros kelio 

pasirinkimo 

galimybes ir 

suteiks alternatyvą  

mokinių gebėjimų 

pažinimui jiems 

priimtinomis 

formomis.  Kasmet 

organizuojama po 

2-3 išvykas į 

skirtingas įmones  

bei darbo vietas. 

Vykdomas tikslingas profesinio 

veiklinimo, pažintinių ir patyriminių 

vizitų į įmones organizavimas, į 

veiklą įtraukiant aktyvius, 

suinteresuotus mokinius. 

Nuolat teikiama individualizuota 

įvairių formų švietimo pagalba 

mokiniams bei nepilnamečių 

mokinių tėvams (globėjams) 

renkantis karjeros kelią, vyksta 

supažindinimas su naujomis 

profesijomis bei karjeros 

tendencijomis. Ugdymo karjerai 

paslaugos teikiamos tiek 

stacionariai, tiek naudojantis 

šiuolaikinių technologijų 

galimybėmis (el. paštu, el. dienynu, 

centro internetine svetaine), 

atsižvelgiant į mokinių  ugdymo(si) 

poreikius ir galimybes.  

Organizuota mokinių bei 

mokytojų išvyka į įmones Tauragėje: 

UAB ,,Egersund Net“, UAB ,,Ansell 

protective solutions Lithuania“ 

organizuoti vizitai į Tauragės rajono 

savivaldybės priešgaisrinę tarnybą, 

Tauragės apskrities policijos 
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komisariatą, Tauragės užimtumo 

tarnybą (2018). 

Suaugusiųjų mokymosi savaitės 

metu organizuotos kūrybinės 

dirbtuvės su praktiniais užsiėmimais 

(2018). Organizuoti susitikimai su 

psichologu, fotografais bei 

žurnalistu, rengiami interviu su 

skirtingų profesijų atstovais. Interviu 

metodo panaudojimas siekiant 

susipažinti su profesijomis II 

gimnazijos klasėje (2018). 

Karjeros savaitės metu 

organizuotos išvykos į: UAB 

„Egersund Net“, UAB ,,Jupiter Bach 

Lietuva“, UAB ,,Lenktas medis“, 

UAB ,,Alantas“, Bardinų užkardą, 

pažintinė išvyka į Tauragės sporto 

klubą „Eola“ (2021). 

 

 2.3.  Skatinti visų 

švietimo dalyvių ir 

socialinių 

partnerių gebėjimų 

panaudojimą 

švietimo tikslams 

pasiekti bei 

ugdymo(si) 

kokybei užtikrinti. 

Sukurtas ir 

plečiamas 

socialinės 

partnerystės 

tinklas, padedantis 

įgyvendinti Centro 

tikslus bei 

užtikrinti teikiamų 

paslaugų kokybę. 

Pasirašyta bendradarbiavimo 

sutartis įgyvendinant inovacijas bei 

projektinę veiklą su Klaipėdos 

rajono švietimo centru. 

Bendradarbiavimo pagrindais su 

Klaipėdos rajono švietimo bei 

Tauragės pagalbos mokiniui ir 

mokytojui centrais organizuota 

mokytojų praktinė konferencija – 

vebinaras  ,,IKT- mokinių iškritimo 

iš ugdymo proceso mažinimui“  

(2018). 

Bendradarbiaujant su kitomis 

neformaliojo ugdymo įstaigomis, 

organizuotas Tauragės moksleivių 

kūrybos centro (Tauragės meno 

mokyklos) dainavimo studijos 

koncertas (2019). 

Organizuotos pamokos 

netradicinėse erdvėse, už Centro 

ribų. Mokinių pažangos dienos 

,,Klausau, rašau, mokausi, kuriu“ 

veiklos vyko Jovarų pagrindinės 

mokyklos kiemelyje. Istorijos 

pamoka „Tauragės miesto istorinė 

raida“ organizuota Tauragės krašto 

muziejuje.  
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Pasirašytos šios bendradarbiavimo 

sutartys su: 

1. Šilutės jaunimo ir 

suaugusiųjų mokymo centru; 

2. Tauragės meno mokykla; 

3. Tauragės krašto muziejumi 

„Santaka“; 

4. Tauragės „Rotary“ klubu; 

5. Lomių kaimo bendruomene 

„Lomiai“; 

6. Tauragės profesinio 

rengimo centru; 

7. Nordrhein – Wesfalen 

federacinės žemės Nell-Breuning  

profesine kolegija (Vokietija);  

8. Kėdainių jaunimo ir 

suaugusiųjų mokymo centras 

 2.4.Vykdyti  

suaugusiųjų 

mokymosi visą 

gyvenimą 

motyvacijos bei 

patrauklumo 

didinimo 

populiarinimo 

kampanijas. 

 

Į mokymosi visą 

gyvenimą akcijas, 

viešinimo renginius 

įsitrauks bent 50 

proc. Centro 

bendruomenės. 

Į projektinę veiklą siekiama 

įtraukti ne tik Centro bendruomenę, 

bet ir  vietos gyventojus, 

atsižvelgiant į suaugusiųjų 

mokymosi prioritetus bei poreikius. 

Daugiau kaip 50 proc. Centro 

bendruomenės įsitraukė į mokymosi 

visą gyvenimą akcijas, viešinimo 

renginius. Suaugusiųjų mokymosi 

savaičių metu Centre 

organizuojamos atviros veiklos 

Tauragės miesto ir rajono 

suaugusiesiems: atviros pamokos, 

sveikatinimo mokymai, fotografijų 

parodos - konkursai, projekto darbų 

pristatymas, spektaklis, koncertai, 

kūrybinės dirbtuvės, literatūrinių 

kūrinių skaitymai Tauragės miesto 

viešajame transporte, išvykos. 

Organizuotos atviros pamokos A. 

Baranausko ir J. T. Vaižganto 

asmenybėms pažinti (2019). 

Kūrybinių dirbtuvių metu 

panaudotos iškilių asmenybių citatos 

dailyraščiui. Tauragės senjorų TAU 

studentų ir suaugusiųjų mokymo 

centro darbuotojų išvyka Žemaitijos 

metams paminėti į Rietavo Mykolo 

Kleopo Oginskio meno mokyklą, 

Oginskių dvaro rūmus (2019). 

Organizuotas fotografijų  
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konkursas ,,Lietuviais esame mes 

gimę“ (2019). 

Centro koridoriuje organizuotos 

abiturientų baigiamųjų darbų 

parodos (2019). 

Suaugusiųjų mokymosi savaitės 

fotografijų parodos statistinis tyrimas 

atviroje integruotoje istorijos, 

lietuvių k., matematikos, geografijos 

ir technologijų pamokoje ,,Lietuviais 

esame mes gimę“, organizuota 

biologijos-matematikos integruota 

pamoka-kūrybinės dirbtuvės 

,,Nealkoholinių kokteilių gamyba“ 

(2019). 

Pradėtas vykdyti tyrimas 

,,Efektyvus šviesos panaudojimas 

Tauragės suaugusiųjų mokymo 

centre“ (2019). 

Vykome į Lomių krašto muziejų 

kur vyko integruota lietuvių kalbos ir 

istorijos pamoka, edukacinė veikla 

mokytojams ir mokiniams,  skirta 

kraštietės rašytojos Birutės 

Baltrušaitytės 80-osioms gimimo 

metinėms ,,Ėjusi savo keliu“ 

paminėti. Integruota etikos- 

sveikatinimo programos pamoka 

,,Fizinis aktyvumas – tiesus kelias į 

psichikos sveikatą", integruota  

biologijos – sveikatinimo projekto - 

„Tvirta šeima – mūsų ateitis ir 

stiprybė-3“ pamoka „Judėjimas- 

sveikata“ (2020). 

 Organizuotos atviros pamokos 

E.Šimkūnaitės, M.K. Čiurlionio 

asmenybėms pažinti, 3 kūrybinės 

dirbtuvės: ,,Popierinių dėžučių 

gamyba“, „Gamtos dovanos”, 

,,Eglutės papuošalo gaminimas ir 

dekoravimas“. Organizuoti 2 

virtualios fotografijų parodos-

konkursai: virtuali fotografijų 

paroda ,,Gamta džiugina, gamta 

įkvepia, gamta gydo“, ,,Potyriai ir 

vasaros spalvos“, kuriose 

eksponuotos – 168 fotografijos. 

Organizuota virtuali paroda „Marija 
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Gimbutienė-mokslininkė, atradusi 

laiko ženklus“ (2021). 

Pravestos integruotos 

pamokos:   technologijų, braižybos ir 

dailės pamoka „Kalėdų belaukiant“; 

chemijos-matematikos pamoka 

„Mišiniai“; patyriminė biologijos-

matematikos pamoka „Vitamino C 

nustatymas vaisiuose ir daržovėse“; 

SEU etikos pamoka „Mokymosi 

bendruomenės kūrimas. Darbas 

kartu“; integruotų netradicinių 

veiklų diena - ,,Vasaros saulėgrįža“; 

lietuvių literatūros, muzikos, etikos 

ir technologijų pamoka ,,Aš pažinau 

karalių tavyje”, skirta poeto 

V.Mačernio 100-osioms gimimo 

metinėms paminėti; patyriminė 

geografijos pamoka „Atpažink 

uolienas ir mineralus“, patyriminė 

lietuvių kalbos ir literatūros pamoka 

„Sutemų valanda“ (2021). 

Centro bendruomenė prisijungė 

prie Europos judumo savaitės 

„Saugus ir sveikas tvariai 

judėdamas“. 

Centro  bendruomenei 

organizuotos netradicinių veiklų 

dienos: sveikatinimo diena – 

šiaurietiško ėjimo mokymai, 

karjeros diena ,,Tavo karjera – tavo 

rankose“. 

Kasmet dalyvaujame akcijoje 

„Darom“. 

Dalyvavome Tauragės profesinio 

rengimo centro organizuotame  

projekte „Pasaulinės Žemės dienos 

kalendorius“ (2021). 

Centro mokiniai dalyvavo  

„Baltojo paukščio“ akcijoje (2021). 

 

3. Užtikrinti 

galimybes 

besimokantiesiems 

ugdytis emociškai 

ir fiziškai sveikoje 

aplinkoje. 

3.1. Palankaus 

mikroklimato 

kūrimas ir 

palaikymas 

užtikrinant gerą 

visų 

Įgyvendinamos 

prevencinės 

smurto, alkoholio, 

tabako bei kitų 

psichotropinių 

medžiagų bei 

lytiškumo ugdymo 

Klasių vadovai ir mokytojai 

integruoja į klasių valandėlių bei 

mokomuosius dalykus Sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai, Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų 
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bendruomenės 

narių jauseną. 

 

programos, 

sukuriančios tokią 

emocinę aplinką,  

kur kiekvienas 

individas jaustųsi 

saugus. 

Mokytojai tobulins 

kompetencijas 

emocinio saugumo 

užtikrinimui 

organizuojant 

ugdymo procesą. 

80 proc. mokytojų 

dalyvaus 

seminaruose 

emocinio saugumo 

tema. 

 

vartojimo prevencijos, Žmogaus 

saugos programas. 

Mokinio gerovės komisija nuolat 

vykdo mokinių elgesio stebėseną, 

teikia rekomendacijas 

bendruomenės nariams. 

Didelis dėmesys skiriamas 

emocinio mikroklimato gerinimui, 

naujai atvykusiems mokiniams, jų 

integracijai, adaptacijai. 100 proc. 

mokytojų dalyvavo seminaruose 

emocinio saugumo tema. 

2020 m. vykdyta nepilnamečių 

mokinių apklausa apie mikroklimatą 

Centre parodė, kad 100 proc. 

mokinių jaučiasi saugiai. Siekiant 

užtikrinti galimybes 

besimokantiesiems ugdytis 

emociškai ir fiziškai sveikoje 

aplinkoje, mokiniams teikta 

informacinė, socialinė, psichologinė 

pagalba, kurią atliko Mokinio 

gerovės komisija, klasių auklėtojai. 

Parengta ir įgyvendinta 

sveikatinimo programa: 

– ,,Tvirta šeima – mūsų ateitis ir 

stiprybė- 1“ (organizuota: 1 

varžybos, 1 paskaita, 2 mokymai, 

2 atviros pamokos, 1 kūrybinės 

dirbtuvės , 1 šeimų turnyras) 

(2018 ); 

– ,,Tvirta šeima – mūsų ateitis ir 

stiprybė- 2“ (organizuota: 2 

paskaitos, 2 mokymai, 2 atviros 

pamokos, 1 kūrybinės dirbtuvės, 1 

šeimų turnyras) (2019 ); 

– ,,Tvirta šeima – mūsų ateitis ir 

stiprybė- 3“, (organizuota: 1 

paskaita, 3 mokymai, 2 atviros 

pamokos, 1 kūrybinės dirbtuvės). 

(2020 ). 

Mokytojai dalyvavo smurto, 

patyčių prevencijos ir emocinio 

klimato gerinimo klausimais: 

– ,,Asmeninės pažangos 

matavimas ir emocinės saugos 

kūrimas“; gimnazijoje“, „Vydūno 

keliu į dvasingumą ir 
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sveikatingumą“, ,,Socialinių ir 

emocinių kompetencijų ugdymas“ 

(2018); 

–,,Vaiko motyvacija veikti, 

mokytis ir siekti“(psichologo E. 

Karmazos paskaita); 

–,,Emociškai sveika aplinka 

šeimoje ir mokykloje“, ,,Paauglystės 

kryžkelės ir laikas kartu“(2019); 

–41 proc. bendruomenės narių 

dalyvavo psichologinės gerovės ir 

psichikos sveikatos stiprinimo 

grupių psichologo konsultacijose; 

– „Kas yra ir kas nėra mobingas. 

Sveikos darbo aplinkos kūrimas“ 

(2021); 

– 2 mokytojai dalyvavo projekto 

„Children first“ mokymosi 

programoje "5 žingsniai sveikų 

santykių link mokykloje ir 

asmeniniame gyvenime" (2021). 

– 100 proc. mokytojų dalyvavo 

VŠĮ „Nacionalinės regionų plėtros“ 

agentūros Psichologinio ir karjeros 

konsultavimo skyriaus vedėjos – 

psichologės seminare "Socialinių-

emocinių įgūdžių integravimas 

ugdymo procese " (2020).  

Centre įrengtas mobilus knygų 

kampelis. Mokytojai ir mokiniai turi 

galimybę dalintis ne tik idėjomis, 

mintimis apie perskaitytas knygas, 

bet ir dalintis pačiomis knygomis 

(2019). 

Mokytojų tarybos posėdžių metu 

aptariama mokinių emocinė 

aplinka, kasmet Centre 

organizuojama ,,Savaitė be patyčių“. 

Organizuota atvira fizikos pamoka 

,,Fizika prieš patyčias“ (2019). 

Organizuota nuotolinė paskaita 

mokiniams „Žalingų įpročių 

prevencija“ (2021). 

Parengtas darbuotojų 

psichologinio saugumo užtikrinimo 

Tauragės suaugusiųjų mokymo 

centre politikos įgyvendinimo 

tvarkos aprašas (2021). 
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 3.2.  Tobulinti 

pagalbos mokiniui 

sistemą, 

užtikrinant  lygias 

ugdymosi 

galimybes visiems 

besimokantiems 

suaugusiems. 

Socialinės 

partnerystės 

pagrindu 

užtikrinama 

mokymosi 

prieinamumo 

plėtra, pedagoginė 

pagalba 

besimokantiesiems, 

sudarytos 

nuotolinio 

mokymosi 

galimybės I - IV 

gimnazijos klasėse. 

Tobulinama pagalbos mokiniui 

sistema, užtikrinanti lygias 

ugdymosi galimybes visiems 

besimokantiems suaugusiems. 

Parengta nuotolinio mokymo 

medžiaga I–II gimnazijos klasėms. 

pasirašyta bendradarbiavimo sutartis 

su Kėdainių jaunimo ir suaugusiųjų 

mokymo centru dėl dalinimosi I–II 

gimnazijos klasių nuotolinio 

mokymo(si) medžiaga (2018). 

Patobulinta pagalbos mokiniui 

sistema, užtikrinanti lygias 

ugdymosi galimybes visiems 

besimokantiems suaugusiems. 

Parengta  mokymo medžiaga I–II 

gimnazijos klasėms ir taikomas 

mišrus ugdymosi organizavimo 

būdas. Sukurtas tarptinklinis ryšys 

su Kėdainių jaunimo ir suaugusiųjų 

mokymo centru, siekiant 

suaugusiųjų ugdymo(si) kokybės bei 

mokymosi pagalbos užtikrinimo 

besimokantiesiems (2020).  
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4. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

SMC funkcionuoja ir vystosi nuolat kintančiomis aplinkos sąlygomis, veikiamas politinių, 

ekonominių, socialinių, demografinių, kultūrinių ir kitų veiksnių.  

 

4. 1. IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

4. 1. 1. Politiniai veiksniai 

Atsižvelgiant į Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ siekį kurti sumanią, t. y. veiklią, 

solidarią, besimokančią visuomenę, strategijoje keliamas esminis uždavinys švietimui – sutelkti švietimo 

bendruomenę ir visus Lietuvos žmones (solidarumas) nuolat kryptingai lavintis (mokymasis) siekiant 

asmeninės ir šalies sėkmės (veiklumas), užtikrinant lygias galimybes. Strategijoje keliamas pagrindinis 

strateginis tikslas – paversti Lietuvos švietimą tvariu pagrindu valstybės gerovės kėlimui, ugdyti veržlų 

ir savarankišką žmogų, atsakingai ir solidariai kuriantį savo, Lietuvos ir pasaulio ateitį. Jį įgyvendinant, 

siekiama geresnių Lietuvos mokinių mokymosi rezultatų, asmeninės pažangos bei asmenybės ūgties.  

Valstybinėje švietimo strategijoje (2013-2022) apibrėžiama  švietimo misija –– siekti aktyvaus 

pilietiškumo, asmeninio tobulėjimo ir gerovės. 

Centras, kaip biudžetinė švietimo paslaugas teikianti institucija, yra priklausoma nuo šalyje ir 

rajono savivaldybėje formuojamos švietimo ir ekonomikos politikos, Švietimo, sporto ir mokslo 

ministerijos bei steigėjo – Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimų. 

Centras, bendradarbiaudamas su socialiniais partneriais, įgyvendina užsibrėžtus tikslus ir 

uždavinius. Centras yra atviras, reaguojantis į pokyčius. Nuolat skatinamas bendradarbiavimas su vietos 

bendruomene, išorinėmis organizacijomis, kitomis mokyklomis bei įstaigomis, sudarančiomis sąlygas 

nuolatiniam suaugusiųjų mokymuisi. Siekiama, kad mokiniai įgytų pagrindinių gebėjimų, leidžiančių 

tapti pilietiškais, humaniškas vertybes puoselėjančiais visuomenės nariais ir sėkmingai planuoti asmeninį 

ir profesinį gyvenimą.  

Centro bendruomenė – besimokanti, nuolat tobulėjanti organizacija. Mokomasi su kitais ir iš kitų 

(pasidalijimas gerąja patirtimi rengiant integruotas pamokas, vertinant ir planuojant centro veiklą). 

Tarpusavio santykiai grindžiami humaniškais geranoriškumo, pasitikėjimo, pagarbos, solidarumo, 

lygiateisiškumo principais.  

Centras – ugdymo įstaiga suaugusiesiems, puoselėjanti savo nacionalinį tapatumą, veiklą 

grindžiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais suaugusiųjų ugdymą. 
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4. 1. 2. Ekonominiai veiksniai 

Centro situaciją lemia šalies bei rajono ekonominė būklė. Darbo rinkoje vykstantys procesai daro 

įtaką gyventojų užimtumui, o šis – gyventojų ugdymosi poreikiams. 

Centro veikla yra susijusi su valstybiniu (mokymo lėšos) ir rajono savivaldos (biudžeto lėšos) 

finansavimu. Mokymo lėšos didėjo dėl bazinio dydžio, mokytojų koeficiento didinimo ir IKT lėšų 

skaitmeninio ugdymo plėtrai skyrimo. Papildomas lėšas Centras sukaupia iš projektinės veiklos, 

gyventojų pajamų mokesčio 1,2 proc.  

Tiesioginę įtaką Centro veiklai, tinkamoms darbo sąlygoms, funkcijų vykdymo kokybei daro šalies 

ekonominė padėtis, paslaugų brangimas.  

4. 1. 3. Socialiniai veiksniai 

Statistikos departamento pateiktais duomenimis, gyventojų skaičius šalyje pastaraisiais metais 

tendencingai mažėja. Švietimo dalyvių rinka kasmet mažėja mažėjant gyventojų skaičiui. 

Centras yra patraukli alternatyva besimokantiems asmenims turintiems galimybę dirbti. Taikomos 

įvairios mokymo formos ir mokymo proceso organizavimo būdai, sudaromos palankios sąlygos mokytis 

ir įgyti poreikius atitinkantį išsilavinimą. Kadangi Centre vyksta mokinių kaita, todėl sunku strategiškai 

numatyti ugdymo rodiklius. 

         2021 m. rugsėjo 1 d. Centre mokėsi 146 mokiniai. Šiuo metu mokosi 60 proc. dirbančių mokinių. 

Amžiaus vidurkis – 28 metai. 30 proc. mokinių turi mažamečių vaikų (iki 7 m.), 25 proc. gyvena kaime, 

24 proc. mokinių mokytis atvyksta (arba mokosi nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu) iš kitų 

rajonų. 

4. 1. 4. Technologiniai veiksniai 

Sparčiai plintančios informacinės technologijos sudaro sąlygas plėtoti tęstinį, nuotolinį, 

neformalųjį ugdymą bei leidžia diegti kokybiškai naujus mokymo(si) metodus. 

Nuolat gerinama ir plėtojama mokymo techninė bazė. Visi kabinetai aprūpinti multimedijomis, 

ekranais, interaktyviomis lentomis, įranga vaizdo konferencijoms organizuoti. Visos mokytojų darbo 

vietos – kompiuterizuotos, kiekvienas mokytojas aprūpintas nešiojamu darbo kompiuteriu. Papildomai 

naudojamės Jovarų pagrindinės mokyklos kompiuterine klase (11 darbo vietų mokiniams, 1 – 

mokytojui). Organizuojami IKT taikymo ir integravimo į ugdymo procesą seminarai, atviros integruotos 

pamokos bei vyksta kasdienės pamokos, kuriose IKT praturtina ugdymo procesą, daro jį patrauklesnį. 

Mokytojai nuolat tobulina savo kompiuterinio raštingumo bei darbo su nuotolinio mokymo Moodle 
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VMA  įgūdžius, rengdami ir tobulindami dalykų mokomąsias programas, dalindamiesi patirtimi su 

kitomis suaugusiųjų švietimo įstaigomis, kolegomis. 

       Šiuolaikinių technologijų įsigijimas ir panaudojimas pagerina mokymosi prieinamumą kiekvienam 

norinčiam įgyti pagrindinį ir/ar vidurinį išsilavinimą. 

      Centras aprūpina nešiojamais kompiuteriais mokinius, kurie neturi galimybės jų įsigyti. 

 

4. 2. VIDAUS VEIKSNIAI 

 

4. 2. 1. Žmogiškieji ištekliai 

Centro personalo politika nukreipta į efektyvų bendradarbiavimą, socialinę partnerystę, dalijimąsi 

gerąja patirtimi, savęs vertinimą, užtikrinant ugdymo kokybę bei mokinių mokymosi poreikių tenkinimą.  

Centre dirba: administracijos darbuotojai (2,5 et.), mokytojai (9,77 et.), kompiuterių priežiūros 

specialistas (0,25 et.), darbininkas(0,25 et.), valytojas (0,75 et.). 

2021 m. rugsėjo 1 d. SMC mokėsi 146 mokinys. 

Centro mokytojų komandą sudaro 19 mokytojų: 15 metodininkų, 4 vyr. mokytojai; aukštąjį išsilavinimą 

turi 19 mokytojų, iš jų pedagoginį – 19; mokomuosius dalykus dėsto specialistai arba to dalyko 

kvalifikacinę kategoriją įgiję mokytojai. Trys mokytojai turi įgiję dviejų mokomųjų dalykų 

kvalifikacines kategorijas. 

Išvada. Centre dirbantys mokytojai (andragogai) yra kvalifikuoti, turi įgiję aukštąjį išsilavinimą, 

nuolat tobulina andragogines, dalykines bei informacinio raštingumo kompetencijas, nuolat tobulina 

kvalifikaciją tiek Lietuvoje, tiek užsienyje; dalyvauja projektinėse veiklose ir patys rengia projektus, 

domisi metodinėmis naujovėmis, dalijasi gerąja patirtimi su kolegomis.  

4. 2. 2. Centro valdymas, teisinė bazė 

Suaugusiųjų mokymo centras savo veiklą organizuoja vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Švietimo įstatymu, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymu, 

Vyriausybės nutarimais, Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, 

administracijos direktoriaus įsakymais, Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto 

skyriaus vedėjo įsakymais, Centro nuostatais, ugdymo planais, darbo tvarkos taisyklėmis, vidaus ir išorės 

vertinimo ir įsivertinimo rezultatais, savivaldos institucijų – Centro tarybos, metodinės tarybos, mokytojų 

tarybos, mokinių tarybos nutarimais, Centro direktoriaus įsakymais. 
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4. 2. 3. Centro organizacinė struktūra 

SMC teikia suaugusiems bendrąjį pagrindinį, vidurinį išsilavinimą bei įgyvendina ugdymo procesą 

pagal Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų bendruosius ugdymo planus. 

Kasdieniu mokymo(si) proceso organizavimo būdu mokosi: II (10) kl., III (11) a kl., IV (12) a kl. 

Neakivaizdiniu grupiniu mokymo(si) proceso organizavimo būdu mokosi: 8–I gimn. kl. (jungtinė). 

Nuotoliniu grupiniu mokymo(si) proceso organizavimo būdu mokosi: III (11) b kl., IV (12) b kl. 

Valdymo struktūra: direktorius, pavaduotojas ugdymui. 

Pareigos Vardas, pavardė Vadybinė 

kategorija 

Vadybinio darbo stažas 

SMC 

Direktorė Neringa Orentienė III 13 metų 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Rasa Skrodenienė - - 

 

Centre skatinamas asmeninis iniciatyvumas ir pozityvi lyderystė. Veikia šios savivaldos 

institucijos: 

Centro taryba – aukščiausia savivaldos institucija. Jos paskirtis – telkti mokinių ir mokytojų 

atstovus svarbiausiems centro veiklos tikslams ir uždaviniams numatyti ir įgyvendinti; 

Mokytojų taryba – savivaldos institucija pagrindiniams mokytojų profesiniams bei ugdymo 

klausimams spręsti; 

Metodinė taryba – savivaldos institucija metodinei veiklai organizuoti; 

Pedagogų atestacijos komisija – savivaldos institucija, kurios paskirtis rūpintis Centro mokytojų 

kvalifikacinės kategorijos nustatymu; 

Mokinių taryba – savivaldos institucija, kurios paskirtis – teikti pasiūlymus ugdymo organizavimo, 

neformalaus švietimo klausimais; 

Darbo taryba - yra darbuotojus atstovaujantis organas, veikiantis pagal darbo tarybos veiklos 

reglamentą. 

Išvada. Centro vadovų ir savivaldos institucijos dirba pasidalintos lyderystės principu, turi aiškią 

Centro viziją, supranta suaugusiųjų švietimo tikslus, pagal juos planuoja Centro veiklą. 

4. 2. 4. Planavimo sistema 

Centro planavimo sistemą sudaro: 

o centro metinis biudžetas, 

o strateginis planas, 

o metinė veiklos programa, 

o dalykų, modulių, pasirenkamųjų dalykų ilgalaikiai planai ir programos, 
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o neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos, 

o mėnesiniai veiklos planai, 

o savivaldos institucijų planai, 

o klasių auklėtojų planai, 

o ugdymo karjerai planas, 

o darbo grupių planai. 

                                           4. 2. 5. Vidaus darbo kontrolė 

Suaugusiųjų mokymo centre ugdymo kokybės vertinimas atliekamas vadovaujantis darbo grupės 

parengta metine veiklos programa, joje numatytais tikslais bei uždaviniais. 

Mokytojų praktinės veiklos vertinimas vykdomas stebint pamokas ir jas aptariant, dalijantis bei 

numatant veiklos tobulinimo kryptis. 

Centro direktoriaus organizuojami individualūs metiniai pokalbiai su darbuotojais, kurių metu 

įvertinama praėjusių mokslo metų veikla,  tikslų pasiekimas bei vertinamojo darbuotojo kompetencijos 

bei numatomos tobulinimo(si) sritys. 

Suaugusiųjų mokymo centro veikla įvertinama pagal vidaus įsivertinimo metodiką, naudojant 

klausimynus, kurie prienami švietimo portale Emokykla.lt. Įsivertinimą atlieka direktoriaus įsakymu 

sudaryta darbo grupė. 

4. 2. 6. Finansiniai ištekliai 

Centro strateginiams tikslams ir veiksmų planui įgyvendinti numatomi asignavimai iš įvairių 

finansavimo šaltinių: valstybės biudžeto (mokinio krepšelio), savivaldybės biudžeto, specialiųjų 

programų, specialiosios tikslinės dotacijos, projektinių lėšų. Veiklos prioritetai įgyvendinami per iškeltus 

strateginius tikslus ir juos įgyvendinančias veiklas. 
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4. 2. 7. Ryšių sistema, informacinės ir komunikacinės sistemos 

Įstaigoje kompiuterizuotos 5 darbo vietos mokytojams kabinetuose, 1– mokytojų kambaryje, 4 –

administracijos darbuotojams, 8 darbo vietos mokymui(si), turime galimybę mobilios klasės aprūpinimui 

nešiojamaisiais kompiuteriais. 

Veikia lokalus tinklas ir sustiprintas internetinis ryšys (platininis šviesolaidis 100 Mb/s). 

Informacija platinama centro internetinėje svetainėje, Moodle VMA, elektroniniu paštu. 

Veikia mokinių ir pedagogų registras, įdiegta duomenų valdymo sistema. 

 

4. 3. CENTRO STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ 

ANALIZĖ (SSGG) 

STIPRIOSIOS PUSĖS: 

● dėmesys mokytojų kvalifikacijai ir 

kryptingam jos tobulinimui; 

● kvalifikacijos tobulinimas mokantis 

vieniems iš kitų, dalijantis (atviros, 

integruotos pamokos, pažangos dienos); 

● kryptingi ir aiškūs Centro tobulėjimo 

siekiai; 

● planų kokybė ir dermė su BP, priimtais 

Centro nutarimais, veiklos vertinimo ir 

įsivertinimo rezultatais; 

● mokymo ir gyvenimo ryšys pamokose; 

● partnerystė su kitomis institucijomis; 

● mokiniams teikiamos pedagoginės 

pagalbos stiprinimas (nuotolinio 

mokymo(si) plėtra); 

● mokinių mokymosi poreikių analizavimas, 

ugdymo(si) prieinamumo užtikrinimas;  

SILPNOSIOS PUSĖS: 

● silpni mokinių socialiniai įgūdžiai, žinios 

ir dalykinės kompetencijos; 

● mokinių pasyvus domėjimasis karjera 

bei jos planavimu; 

● nepakankama mokinių atsakomybė, 

aktyvumas ir savarankiškumas mokantis; 

● neaktyvus mokinių dalyvavimas 

renginiuose, akcijose; 

● specialistų stoka (psichologo, soc. 

pedagogo, spec. pedagogo); 

● nepilnamečių mokinių tėvų įtraukimas į 

Centro veiklas. 
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● ugdymo proceso modernizavimas, 

mokomųjų dalykų kabinetų turtinimas, 

palankios mokymui (si) aplinkos kūrimas. 

 

 

GALIMYBĖS: 

● dėmesys pamokos kokybės tobulinimui 

(įvairių mokymo(si) aplinkų kūrimas, 

metodų įvairovė, grįžtamasis ryšys), 

vadybai; 

● mokytojų bei mokinių lyderystės 

skatinimas; 

● socialinės partnerystės plėtra; 

● Centro savivaldos institucijų dalyvavimo 

projektinėse veiklose efektyvinimas; 

● Centro įvaizdžio stiprinimas; 

● dalyvavimo tarptautiniuose projektuose 

plėtra;  

● tradicijų kūrimas ir puoselėjimas. 

 

 

GRĖSMĖS: 

● švietimo politikos nepastovumas, 

neapibrėžtumas; 

● daugiau kaip 50 proc. mokytojų, 

dirbančių antraeilėse pareigose (78,9 

proc.); 

● socialinių visuomenės problemų 

augimas, didelė mokinių kaita bei 

mokinių skaičiaus mažėjimas; 

● išsilavinimo poreikio darbo rinkoje 

stoka.  
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5. STRATEGIJA 2022 - 2024 M. 

 

VIZIJA 

Tauragės suaugusiųjų mokymo centras – nuolat atsinaujinantis ir besimokantis, modernus vietos 

bendruomenės edukacijos ir kultūros centras, siūlantis kokybiškas, patrauklias bei įvairias formaliojo ir 

neformaliojo ugdymo/si formas suaugusiesiems, siekiantiems įgyti reikalingų gebėjimų, kompetencijų ir 

žinių nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, lyties ir amžiaus.  

MISIJA 

Teikti suaugusiesiems pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, sudaryti sąlygas atnaujinti žinias, 

įveikti išsilavinimo spragas, stiprinti pasitikėjimą savomis jėgomis įsitvirtinant visuomenėje, vykdyti 

neformalųjį švietimą, tenkinant suaugusiųjų pažintinius, saviraiškos, savirealizacijos poreikius. 

VERTYBĖS: 

●  pagarba sau ir kitiems; 

●  pasitikėjimas; 

●  atsakomybė; 

●  vienodos galimybės visiems; 

●  bendradarbiavimas; 

●  tolerancija; 

●  pilietiškumas; 

●  tobulėjimas. 

Filosofija: Mokytis niekada nevėlu. 

 

PRIORITETAI: 

 mokinių poreikius atitinkančio kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas; 

 mokymosi paslaugų ir paskatų mokymuisi visą gyvenimą įvairovė skirtingų poreikių 

suaugusiems besimokantiesiems;  

 fiziškai ir emociškai saugi aplinka. 
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6. STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

1. TIKSLAS: Užtikrinti mokinių ugdymą(si), stiprinant kiekvieno atsakomybę už ugdymo 

kokybę, naudojant šiuolaikines švietimo technologijas ugdymo turiniui perteikti, modernizuojant 

ugdymo aplinką. 

1.1. Uždavinys: Gerinti ugdymo paslaugų kokybę užtikrinant kryptingą bei 

nuolatinį mokytojų kompetencijų tobulinimą(si), dirbant įvairiais mokymo(si) būdais. 

1.2. Uždavinys: Teikti kokybiškas ugdymo (-si) paslaugas, sudarant 

sąlygas individualiai mokinių pažangai. 

1.3. Uždavinys: Užtikrinti ugdymo (-si) prieinamumą ir patrauklumą, sukuriant 

palankias ir inovatyvias edukacines aplinkas. 

2. TIKSLAS: Puoselėti mokymosi visą gyvenimą idėją.   

 

2.1. Uždavinys: Sudaryti palankias sąlygas mokiniams įgyti ir/arba tobulinti 

bendrąsias kompetencijas. 

2.2. Uždavinys: Teikti kokybiškas ugdymo (-si) karjerai paslaugas, formuoti 

gyvenimo kelio rinkimosi sąmoningumą ir ugdymosi tęstinumą. 

2.3. Uždavinys: Vykdyti bendradarbiavimo su socialiniais partneriais plėtrą, 

siekiant ugdymo įvairovės besimokantiems suaugusiesiems.  

3. TIKSLAS: Kurti ugdymui(si) palankų mikroklimatą. 

3.1. Uždavinys: Tobulinti bendruomenės narių socialines ir emocines 

kompetencijas.  

3.2. Uždavinys: Užtikrinti ugdymo (-si) prieinamumą ir patrauklumą, sudarant 

lygias galimybes mokytis. 
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7. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

1 TIKSLAS. Užtikrinti mokinių ugdymą(si), stiprinant kiekvieno atsakomybę už ugdymo 

kokybę, naudojant šiuolaikines švietimo technologijas ugdymo turiniui perteikti, modernizuojant 

ugdymo aplinką. 

Uždaviniai Priemonės Laikas Ištekliai Laukiamas rezultatas Vykdytoja

i 

1.1. Gerinti 

ugdymo 

paslaugų kokybę 

užtikrinant 

kryptingą bei 

nuolatinį 

mokytojų 

kompetencijų 

tobulinimą(si), 

dirbant įvairiais 

mokymo(si) 

būdais 

1.1.1. Atlikus 

kvalifikacijos 

tobulinimo(si) 

poreikių apklausą 

ir nusimačius 

prioritetus, 

organizuoti 

tikslinius 

seminarus pagal 

Centro strategines 

kryptis. 

Nuolat Intelektiniai 

resursai, 

kvalifikacijos 

kėlimo 

lėšos 

Išanalizavus 

kvalifikacijos 

tobulinimo(si) 

poreikius ir nusimačius 

prioritetus, kurie 

atitinka 

ir padeda įgyvendinti 

Centro 

strateginius tikslus ir 

uždavinius, parengtas 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

planas pagal kurį ne 

mažiau 95 proc. 

mokytojų tobulins 

kvalifikaciją.  

Centras – nuolat 

besimokanti, tobulėjanti 

organizacija, tikslingai 

tobulinanti visos 

bendruomenės 

dalykines bei kitas, 

reikalingas 

kompetencijas. 

Centro 

vadovas, 

metodinė 

taryba, 

dalykų 

mokytojai 

1.1.2. Taikant 

inovatyvias 

technologijas, 

tobulinti 

mokytojų ir 

mokinių 

kompetencijas 

dirbant 

kontaktiniu, 

nuotoliniu ar 

hibridiniu būdu. 

1.1.3. Organizuoti 

tikslingų 

edukacinių bei 

metodinių 

renginius,  

suteikiant naujų 

įgūdžių ir 

gebėjimų 

reikalingų 

šiandieninei  

informacinei 

visuomenei. 

1.2.Teikti 

kokybiškas 

ugdymo (-si) 

paslaugas, 

sudarant sąlygas 

individualiai 

1.2.1.Individualiz

uoti ir 

diferencijuoti 

ugdymo turinį, 

plėtojant 

mokėjimo 

Nuolat  Žmogiškieji 

 

Kasmet organizuojamos 

ne mažiau kaip 2 

Pažangos dienos, 

skatinat mokinių 

įsivertinimą. Pagrindinį 

ir vidurinį išsilavinimą 

Centro 

vadovai, 

klasių 

auklėtojai, 
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mokinių 

pažangai. 

mokytis 

kompetencijas. 

įgyja ne mažiau 85 

proc. baigiamųjų klasių 

mokinių. Klasių 

auklėtojų 

bendradarbiavimas su 

dalykų mokytojais 

mokinių pažangumo ir 

lankomumo klausimais. 

Ne mažiau 80 proc. 

mokinių patirs 

mokymosi sėkmę. 

Dalykų mokytojai 

numatys skirtingas 

suasmeninto 

mokymo(si) sąlygas. 

mokytojai

. 

1.2.2. Ugdymo 

procese skatinti 

mokinių 

įsivertinimą. 

Organizuojamos 

pažangos dienos, 

skatinama 

kiekvieno 

atsakomybė už 

ugdymo(si) 

pasiekimus ir  

individualią 

pažangą. 

1.3. Užtikrinti 

ugdymo (-si) 

prieinamumą ir 

patrauklumą, 

sukuriant 

palankias ir 

inovatyvias 

edukacines 

aplinkas. 

 

 

1.3.1. Įvairinti ir 

kurti edukacines 

aplinkas įtraukiant 

Centro 

bendruomenę. 

Nuolat MK, projektų 

lėšos, 

savivaldybės 

tikslinės 

dotacijos. 

Sistemingai tobulins ir 

atnaujins mokymosi 

kursus Moodle VMA 

aplinkoje 100 proc. 

pedagogų. Kuriamos 

naujos patrauklios 

edukacinės erdvės. 

Mokymasis tampa 

prieinamas visiems 

bendruomenės nariams, 

mokantis įvairiais 

mokymo(si) būdais. 

Centro 

vadovas, 

klasių 

auklėtojai, 

dalykų 

mokytojai

, 

mokiniai. 

1.3.2. Sistemingai 

tobulinti 

mokomąją 

medžiagą Moodle 

VMA, skirtą 

nuotoliniam ir 

hibridiniam 

mokymui(si) 

1.3.3. Nuolatinis 

ugdymo(si) 

proceso 

aprūpinimas 

inovatyviomis 

ugdymui 

reikalingomis 

mokomosiomis 

priemonėmis 

2 TIKSLAS. Puoselėti mokymosi visą gyvenimą idėją. 

2.1.Sudaryti 

palankias 

sąlygas 

mokiniams įgyti 

ir/arba tobulinti 

bendrąsias 

kompetencijas. 

2.1.1 Atlikti 

mokinių 

mokymosi 

poreikių ir 

pasiekimų tyrimą, 

rezultatus 

panaudojant 

Kasmet Intelektiniai 

resursai 

Atliktas tyrimas, 

rezultatai panaudoti 

ugdymo turinio 

sudarymui ir 

įgyvendinimui. 

Sudaryta 

darbo 

grupė 
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ugdymo turinio ir 

formų 

pasirinkimo 

galimybių 

didinimui. 

2.1.2. Atlikti 

mokinių 

saviraiškos 

poreikių tyrimą, 

rezultatus 

panaudojant 

neformaliojo 

vaikų ir 

suaugusiųjų 

ugdymo turinio ir 

formų 

pasirinkimo 

galimybių 

didinimui. 

Kasmet Intelektiniai 

resursai 

Atliktas tyrimas, 

rezultatai panaudoti 

ugdymo turinio 

sudarymui ir 

įgyvendinimui. 

Sudaryta 

darbo 

grupė 

2.1.3. Įsivertinti ir 

tobulinti ugdymo 

turinį panaudojant 

Centro 

įsivertinimo 

rezultatus. 

Kasmet Intelektiniai 

resursai, 

mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Centro mokytojai 

įvertina savo darbo 

kokybę, numato 

tobulintas sritis, 

koreguoja ugdymo 

turinį, atsižvelgiant į 

visos Centro 

bendruomenės 

poreikius. 

Įsivertini

mo grupė, 

metodinė 

taryba 

2.1.4. 

Modernizuoti 

ugdymo aplinką, 

diegiant 

inovatyvias 

technologijas. 

 

Kasmet Mokinio 

krepšelio, 

aplinkos, 

projektinės 

lėšos 

Pagal parengtą ugdymo 

aplinkos gerinimo ir 

mokymo(si) priemonių 

atnaujinimo planą 

atnaujinti mokymosi 

kabinetai, 

modernizuotos darbo 

vietos mokytojams, 

įsigytos inovatyvios 

mokymosi priemonės. 

Užtikrinami higienos 

normų reikalavimai. 

Centro 

taryba 

2.1.5. Organizuoti 

įvairias 

ugdomosios 

veiklos formas, 

skatinančias 

vertybinių 

Kasmet Intelektiniai 

resursai, 

projektinės 

lėšos 

Parengtų ir įgyvendintų 

projektų, organizuotų 

renginių skaičius, 

dalyvių skaičius (ne 

mažiau 50 proc.). 

Didėja ugdomųjų veiklų 

formų įvairovė, 

Dalykų 

mokytojai

, klasių 

vadovai, 

Centro 

administra

cija 
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nuostatų 

ugdymąsi: 

renginius, 

projektus, akcijas, 

olimpiadas, 

konkursus. 

skatinamas komandinis 

darbas ir noras 

bendradarbiauti. 

 2.1.6. Dalyvauti 

užsiėmimuose 

Tauragės STEAM 

atviros prieigos 

centre, siekiant 

atverti ir siūlyti 

įvairias, 

šiuolaikiškas 

mokymosi 

galimybes. 

Kasmet Intelektiniai 

resursai, 

mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Užsiėmimų centre 

skaičius, edukuotų 

mokinių skaičius (ne 

mažiau 20 proc.). 

STEAM 

dalykų 

mokytojai 

2.2.Teikti 

kokybiškas 

ugdymo (-si) 

karjerai 

paslaugas, 

formuoti 

gyvenimo kelio 

rinkimosi 

sąmoningumą ir 

ugdymosi 

tęstinumą. 

2.2.1. Padėti 

mokiniui parengti 

veiksmų planą 

planuojant karjerą 

. 

2022 

m.. 

Intelektiniai 

resursai 

Parengtas veiksmų 

planas mokiniui 

motyvuotai orientuoja 

tolesnei veiklai 

(mokymuisi). 

Sudaryta 

darbo 

grupė 

2.2.2. Stiprinti 

ugdymo karjerai 

sistemą, įtraukiant 

verslo įmones ir 

savivaldybės 

įstaigas. 

Kasmet Intelektiniai 

resursai 

Bendrų veiklų su verslo 

įmonėmis ir įstaigomis 

skaičius, dalyvių 

skaičius (ne mažiau 30 

proc.). 

Dalykų 

mokytojai

, klasių 

vadovai, 

Centro 

administra

cija 

2.3. Vykdyti 

bendradarbiavim

o su socialiniais 

partneriais 

plėtrą, siekiant 

ugdymo 

įvairovės 

besimokantiems 

suaugusiesiems. 

2.3.1 Tobulinti 

Centro tinklalapį 

bendruomenės 

narių 

informavimui ir 

Centro veiklos 

sričių 

reprezentavimui.  

Nuolat Intelektiniai 

resursai 

Centro interneto 

tinklalapis naudojamas 

bendruomenės narių 

informavimui ir 

teigiamo įvaizdžio apie 

Centrą kūrimui. 

IT 

mokytojai 

2.3.2. Organizuoti 

bendrus renginius 

ir projektus su 

socialiniais 

partneriais, 

skatinti 

savanorystę. 

Kasmet Mokinio 

krepšelio ir 

projektinės 

lėšos 

Organizuoti bendri 

renginiai, tvirtėja ryšiai 

su socialiniais 

partneriais.(kasmet po 

2-3). 

Patenkinti 

bendruomenės 

saviraiškos poreikiai 

Dalykų 

mokytojai

, klasių 

vadovai, 

Centro 

administra

cija 
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3 TIKSLAS. Kurti ugdymui(si) palankų mikroklimatą. 

3.1 Tobulinti 

bendruomenės 

narių socialines 

ir emocines 

kompetencijas. 

3.1.1 Sudaryti 

sąlygas 

bendruomenės 

narių sveikatos 

stiprinimui. 

Nuolat Intelektiniai 

resursai 

Organizuoti 

sveikatinimo renginius 

ir projektus. Dalyvaus 

ne mažiau 50 proc. 

bendruomenės narių. 

Centro 

vadovai, 

mokytojai 

3.2. Užtikrinti 

ugdymo (-si) 

prieinamumą ir 

patrauklumą, 

sudarant lygias 

galimybes 

mokytis. 

3.2.1. 

Skaitmeninio 

turinio  bazės 

nuolatinis 

atnaujinimas 

Moodle VMA. 

Nuolat Intelektiniai 

resursai 

80 proc. pedagogų 

dalinsis gerąja patirtimi  

Dalykų 

mokytojai 

3.2.2. Stiprinti 

Centro mokinių 

nuotolinio 

mokymo(si) 

kultūrą. 

Nuolat Intelektiniai 

resursai 

Padidės mokinių , 

įgijusių pageidaujamą 

išsilavinimą, skaičius. 

Centro 

vadovai, 

klasių 

auklėtojai, 

dalykų 

mokytojai 

 

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Tauragės suaugusiųjų mokymo centro strateginis planas yra tvirtinamas ir keičiamas Centro 

tarybos sprendimu. 

Remiantis Tauragės suaugusiųjų mokymo centro strateginiu planu rengiami Centro metiniai 

veiklos planai. 

Strateginio plano veiksmų atlikimas vertinamas pagal numatytus strateginius rodiklius, vertinimo 

kriterijus ir įgyvendinimo terminus. Strateginio plano vykdymas vertinamas vieną kartą per metus. 

Strateginio plano vertinimą atliks Centro taryba, bendradarbiaudama su darbo grupe, patvirtinta 

Mokytojų tarybos pritarimu. Vertinimas atliekamas „Strateginių tikslų pasiekimo analizės“ metodu. 

Strateginis planas yra peržiūrimas ir atnaujinamas vieną – du kartus per trejus metus arba iš esmės 

pasikeitus Centro išorės arba vidaus situacijai.  

 

____________________________________________ 


