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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Tauragės suaugusiųjų mokymo centro (toliau – Centro) 2018 – 2021 metų 

strateginio ir 2021 metų veiklos planuose nustatyti prioritetai buvo orientuoti į ugdymo proceso 

efektyvinimą, stiprinant kiekvieno atsakomybę už ugdymo kokybę, naudojant modernias 

švietimo technologijas ugdymo turiniui perteikti, modernizuojant ugdymo aplinką, puoselėjant 

mokymosi visą gyvenimą principą, užtikrinant galimybes besimokantiesiems ugdytis 

emociškai ir fiziškai sveikoje aplinkoje. 

Įgyvendinant pirmąjį strateginio ir metinio plano tikslą t.y. efektyvinti mokinių 

ugdymą(si), stiprinant kiekvieno atsakomybę už ugdymo kokybę, naudojant modernias 

švietimo technologijas ugdymo turiniui perteikti, modernizuojant ugdymo aplinką, pasiekti 

rezultatai ir pokyčiai: 2021-09-01 duomenimis ugdyti 146 mokiniai (2020 m. -130) 

neakivaizdiniu, kasdieniniu ir nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais. Ugdymo 

programas įgyvendino 19 andragogų (9,77 etato). Iš viso dirba  15 mokytojų metodininkų, 4 

vyr. mokytojai. 2021 m. pagrindinio ugdymo programą baigė 2021 m. pagrindinio ugdymo 

programą baigė 73,3%,  sėkmingai brandos egzaminus išlaikė ir gavo brandos atestatus (71 %) 

abiturientų. Sumažėjo bendras mokinių pažangumo vidurkis- 88%  (2020 m. 91,12%). Pagerėjo 

mokinių lankomumas, praleistų pamokų 1 mokiniui tenka - 69 % mažiau nei 2020 metais. 

Aritmetinis vidurkis pagerėjo labai nežymiai - 0,72%. Vyko nemaža mokinių kaita  - į Centrą 

mokytis atvyko nepažangių mokinių iš kitų rajono ugdymo įstaigų. 2021 m. įvyko 6 MGK 

posėdžiai, kurių metu buvo svarstomi 53 mokiniai, patiriantys mokymosi sunkumų,  teikiama 

švietimo pagalba, ieškoma palankiausių ir efektyviausių būdų lankomumo ir pažangumo 

problemoms  spręsti. Dėl  mokymosi problemų  7 mokiniams buvo sudarytos sąlygos Centre 

mokytis nuotoliniu būdu.  

Stiprinant mokinių savivoką, savivertę, asmeninę ūgtį organizavome dvi Pažangos dienas, 

kurių metu mokiniai turėjo galimybę aptarti mokymosi procesą,  matuoti mokomųjų dalykų 

pažangą, įvertinti sėkmes, numatyti tobulintus aspektus: „Ar žinojai, kad...“ (2021-01-2); 

„Kad kiekvienas patirtume sėkmę“ (2021-06-17).  

Modernizuojant ugdymo aplinką įsigyti 6 nauji nešiojami kompiuteriai, 4 stacionarūs 

kompiuteriai, 3 monitoriai, 3 planšetės, 1 interaktyvus ekranas, 3 interaktyvios lentos, 3 grafinės 

planšetės, 5 kompiuterio vaizdo kameros.   

Įgyvendinant antrąjį strateginio ir metinio plano tikslą, t.y. puoselėti mokymosi visą gyvenimą 

principą, plečiant neformalių paslaugų pasiūlą ir užtikrinant lygias galimybes ugdytis įvairių 

socialinių ir demografinių charakteristikų asmenims, pasiekti rezultatai ir pokyčiai: mokytojai 

dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose tiek profesinių, andragoginių, tiek bendrųjų 

kompetencijų plotmėje. 2021 m. 100 proc. mokytojų tobulino kvalifikaciją- 2118,3   val., 

vidutiniškai po 111,5 val. kiekvienas (2020 m.  -2397,5 val./m.).   

Pagerėjo gerosios patirties sklaida, kolegialusis mokymasis mokinių pasiekimų, individualios 

pažangos, mokymosi motyvacijos gerinimo klausimais. Veiksmingiausias būdas plėsti 

asmenines, profesines ir dalykines kompetencijas yra dalijimasis kolegialiąja gerąja praktine 



darbo patirtimi. 95% mokytojų dalijosi andragogine patirtimi su Centro kolegomis (2020 m.-

93%). Centro pedagogai pasidalijo patirtimi virtualiame susitikime „Nuotolinio ugdymo 

iššūkiai ir galimybės“ su Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro pedagogais. Tauragės 

PMMC Edukacinės patirties bankui 8 Centro mokytojai pristatė metodinį darbą, integruotos 

lietuvių kalbos ir literatūros, muzikos, biologijos, dailės, technologijų ir braižybos pamokos 

,,M.K. Čiurlionis  - lietuvių tautos genijus“ medžiagą.   

100 proc. mokytojų atliko įsivertinimą pagal ,,Metinio veiklos vertinamojo pokalbio su 

pedagoginiu darbuotoju tvarkos aprašą“, dalyvavo metiniame pokalbyje su vadovu, pateikė 

savo veiklos ataskaitas ir numatė veiklos prioritetus 2022 m.  

Mokinių pažanga stebima integruojant mokomuosius dalykus ir organizuojant kitas veiklas. 

Vykdytas mokinio pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas. Stebėta ir analizuota 11 

atvirų pamokų bei kitų ugdomųjų veiklų (2020 m. -  8). V. Mačernio ir M. Gimbutienės 

asmenybėms pažinti  organizuota atvira pamoka ir edukacinė išvyka, į Šarnelę, Plungės raj., 

,,Poeto V. Mačernio gimtinės takais“, virtuali paroda „Marija Gimbutienė-mokslininkė, 

atradusi laiko ženklus“. Organizuota 1 virtuali fotografijų paroda-konkursas (2020 m. 

organizuotos -2). Centro dailės ir braižybos  mokytojų inicijuotas  rajono 8-12 klasių mokinių 

dailės konkursas ,,Žiemos koliažas“, kuriame dalyvavo  mokiniai iš dešimties  rajono ugdymo 

įstaigų. Tradiciniame labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“  „Vaikų Velykėlės“ 

konkurse dalyvavo Centro mokiniai kartu su šeimomis. 100% įvykdytos projekto „Kieno 

gyvenimas bus panašus į sodrią dainą, tas nesutirps mirty“ (Vytautas Mačernis) planuotos 

veiklos. Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokaisi - gyveni, gyveni- mokaisi!“ metu 

įvykdytos 6 veiklos (2020 m.- 4). Pedagogams organizuotas seminaras- edukacinė išvyka 

,,Šakių  krašto gamtos ir kultūrinio paveldo pažinimas“. 

Skatinamas savivaldos institucijų įtraukimas į Centro veiklos valdymą. Atliktas platusis įsiver

tinimas, giluminė mokytojų ir mokinių apklausa. Plačiojo įsivertinimo procese dalyvavo 100% 

mokytojų, nustatyta žemiausia vertė – ,,Mokinių įsivertinimas“ 72,5%. Didelis dėmesys 

skiriamas naujai atvykusiems mokiniams, jų integracijai, adaptacijai. Centre mokosi 14% 

nepilnamečių mokinių, kurie atvyko iš kitų rajono ugdymo įstaigų. Per 2021 m. iš kitų ugdymo 

įstaigų mokytis atvyko 18 nepilnamečių (33,3% daugiau nei 2020 m.). Jiems skiriama daugiau 

dėmesio, analizuojant jų pažangumo ir lankomumo problemas, atsižvelgiama į mokytojų 

rekomendacijas. MGK nuolat vykdė mokinių elgesio stebėseną, teikė rekomendacijas 

bendruomenės nariams. Organizuotas nepilnamečių mokinių tėvų susirinkimas. Atlikta 

mokinių, nepilnamečių mokinių, jų tėvų apklausa apie ugdymo proceso organizavimą Centre.  

Parengta 60 individualių ugdymosi planų, 15 karjeros planų. Centro mokiniai dalyvauja 

olimpiadose, konkursuose. Dalyvauta tarptautiniame mokinių ir studentų technologijų 

virtualiame  konkurse ,,Ypatingi kokteiliai“, respublikiniame vertimų ir iliustracijų projekte 

„Tavo žvilgsnis“ IVa gimnazijos kl. mokinė tapo projekto laureatė. 

Pasirašytos 7 bendradarbiavimo sutartys su socialiniais partneriais.  

Įgyvendinant trečiąjį tikslą, t.y. užtikrinti galimybes besimokantiesiems ugdytis emociškai ir 

fiziškai sveikoje aplinkoje, pasiekti rezultatai ir pokyčiai: dėmesys skiriamas emocinio 

mikroklimato gerinimui. Siekiant užtikrinti galimybes besimokantiesiems ugdytis emociškai 

ir fiziškai sveikoje aplinkoje  mokiniams teikta informacinė,  socialinė, psichologinė pagalba, 

kurią atliko MKG, klasių auklėtojai. 

Parengta ir įgyvendinta sveikatinimo programa ,,Tvirta šeima – mūsų ateitis ir stiprybė- 4“, 

organizuota 14% veiklų daugiau nei  2020 m.: 1 paskaita, 4 mokymai, 1 atvira pamoka, 1 

patyriminė  veikla, 1 ekskursija. Centro bendruomenei vyko virtuali  Tauragės policijos 



komisariato specialistų paskaita apie saugų internetą. 41% bendruomenės narių dalyvavo 

psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo grupių psichologo konsultacijose. 

Organizuota nuotolinė paskaita mokiniams „Žalingų įpročių prevencija“. 

Parengtas darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Tauragės suaugusiųjų mokymo centre 

politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas. Centro bendruomenė prisijungė prie Europos judumo 

savaitės „Saugus ir sveikas tvariai judėdamas“. 

Atlikta 2018-2021 m. strateginės veiklos, tikslų ir uždavinių įgyvendinimo analizė. Parengtas 

2022-2024 m. strateginis planas. 

Racionaliai ir taupiai panaudotos Centro išlaikymui skirtos lėšos, sprendimai dėl jų 

panaudojimo derinti su Centro savivaldos institucijomis, bendruomene. Papildomai gautos 

lėšos iš GPM (1,2% paramos) – 546,79 Eur. Pradelstų įsiskolinimų Centras neturi.  

Centre planuojant metų veiklą susitarta dėl 2022 metų siektinų tikslų: ugdymosi proceso 

tobulinimo, sudarant sąlygas tikslingam ir šiuolaikiškam mokymui(si), pasitikėjimu grįstos 

Centro kultūros stiprinimo.  

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys (toliau – 

užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

8.1. Skatinti patyriminį 

mokymą (-si), siekiant 

geresnių mokymosi 

rezultatų. 

Ugdymas taps 

patrauklesnis, pagerės 

mokinių pažangumas  

Per 2021-2022 m. m. I ir II  

pusmečius mokiniams 

organizuotos po 2 karjeros 

dienas – išvykas į rajono 

įmones ir po 3 patyriminio 

mokymo veiklas. 

5-10 proc. pagerės mokinių 

pažangumas 

Kuriama aplinka netradiciniams  

veikloms, įvairių kompetencijų 

ugdymui per patyrimines 

veiklas,  idėjų auginimui, 

modeliavimui, verslumui bei 

tolimesniam karjeros keliui 

planuoti. Organizuota Karjeros 

savaitė (5 d.), kurios 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“, į B. Baltrušaitytės 

viešąją biblioteką.   

Organizuotos patyriminės 

pamokos: 

Biologijos-matematikos pamoka 

„Vitamino C nustatymas 

vaisiuose ir daržovėse“; 

Patyriminė geografijos pamoka 

„Atpažink uolienas ir 

mineralus“; Patyriminė lietuvių 

kalbos ir literatūros pamoka 

„Sutemų valanda“. MGK 

posėdyje aptarti nepilnamečių  

mokinių pasiekimai ir pažanga. 

Mokytojų tarybos posėdžiuose 

nuolat aptariama mokinių 

individualios pažangos 

stebėsenos svarba, susitarimai ir 

jų laikymasis. VBE  istorijos, IT, 

lietuvių k. centro įvertinimo 

vidurkis aukštesnis už 

savivaldybės BU mokyklų 

vidurkį.  Mokiniai 100%. išlaikė 



lietuvių k.ir literatūros VBE, 

MBE. Padidėjo metinių 

įvertinimų pagrindinį lygį 

pasiekusių mokinių skaičius 

(3%). 

8.2. Inicijuoti skaitmeninius 

pokyčius.  

Veiksmingas IT taikymas 

pagerins ugdymo kokybę; 

gerės mokinių mokymosi 

motyvacija.  

100 proc. pedagogų tobulins 

skaitmeninio raštingumo 

kompetencijas.  

100 proc. andragogų  

ugdymo procese diegs 

naujus  IT įrankius, mokinių 

mokymosi motyvacija 

pagerės 5-10 proc. 

100%  pedagogų tobulino 

turimas IKT kompetencijas. 

Buvo organizuoti  40 val. 

mokymai „Mokymosi proceso 

organizavimas ir valdymas 

skaitmeninėje mokymosi 

aplinkoje Moodle“. Po mokymų 

kiekvienas mokytojas atnaujino 

savo dalyko ugdymo turinį 

Moodle VMA, papildydami 

naujais skaitmeniniais ištekliais 

ir veiklomis. Modernizuojant 

ugdymo aplinką įsigyta 6 

nešiojami kompiuteriai, 4 

stacionarūs kompiuteriai, 3 

monitoriai, 3 planšetės, 1 

interaktyvus ekranas, 3 

interaktyvios lentos, 3 grafinės 

planšetės, 5 kompiuterio vaizdo 

kameros. Aritmetinis vidurkis 

pagerėjo nežymiai - 0,72%. 

Pagerėjo lankomumas- praleistų 

pamokų 1 mokiniui tenka - 69 % 

mažiau nei 2020 m. Mokinių 

naudojimasis skaitmeninėmis 

technologijomis teigiamai 

veikia jų mokymąsi -92 %  

(SELFIE). 

8.3. Stiprinti mokytojų  

 profesionalumą tobulinant 

bendrąsias ir dalykines 

kompetencijas. 

Ugdymas organizuojamas 

įvairiose palankiose, 

patraukliose ugdymosi 

aplinkose. 

Siekiama kryptingo 

mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo, pedagoginės 

gerosios patirties 

sklaidos.  

Atlikta mokinių, 

nepilnamečių mokinių bei 

jų tėvų (globėjų) apklausa 

dėl ugdymo proceso 

organizavimo.  

 

100 proc. pedagogų – nuolat 

tobulėjantys,  atnaujinantys 

žinias, skatinantys mokinių 

ugdymo(si) pažangą,  

asmeninę ūgtį.  

Kuriama ,,Mokykla be 

sienų“. 

95 proc. mokytojų dalijasi 

patirtimi, dalyvauja sklaidos 

ir bendradarbiavimo 

procesuose. 

Sustiprintos mokytojų 

pedagoginės kompetencijos.  

 

100 proc. mokytojų  atnaujino 

žinias apie inovatyvių, 

andragoginių metodų taikymą 

ugdymo procese dalyvaudami 

kvalifikacijos tobulinimo 

seminaruose, konferencijose, 

projektinėse veiklose, mokytojų 

tarybos posėdžiuose. Pedagogai 

dalyvavo 2021 m.- 2118,3   val., 

vidutiniškai po 111,5 val. 

Tobulinau dalykines, vadybines 

kompetencijas, kėliau 

kvalifikaciją -223 val. Pagerėjo 

gerosios patirties sklaida, 

kolegialusis mokymasis 

mokinių pasiekimų, 

individualios pažangos, 

mokymosi motyvacijos 

gerinimo klausimais. 

Veiksmingiausias būdas plėsti 

asmenines, profesines ir 

dalykines kompetencijas yra 

dalijimasis kolegialiąja gerąja 

praktine darbo patirtimi. 95% 

mokytojų dalijosi andragogine 

patirtimi su Centro kolegomis, 

su šalies suaugusiųjų mokymo 

centrais (Šilutės JSMC), su 

užsienio ugdymo įstaigomis 

(Nordrhein – Wesfalen 

federacinės žemės Nell-

Breuning  profesine kolegija 

(Vokietija). Andragogai ieško 

naujovių ir nebijo pokyčių, nes 

jie reikalauja susitelkimo, noro 

priimti naujoves, keisti darbo 

formas ir gerinti mokinių 

pasiekimų galimybes. ,,Mokykla 



be sienų“ tai ne tik mokymasis 

už klasės ribų, bet ir  

skaitmeninių priemonių 

tikslingas 

naudojimas įtvirtinant ir 

tikrinant 

žinias, informacijos paieška, 

apdorojimas 

ir pristatymas. Tauragės r. 

savivaldybės B. Baltrušaitytės 

viešojoje bibliotekoje sukurti 

filmai apie Tauragės įmones. 

Vyko istorijos pamoka 

„Tauragės miesto istorinė raida“ 

Tauragės krašto muziejuje. 

Tokiose aplinkose mokiniams 

lengviau užmegzti nuoširdžius, 

atvirus, tvarius ryšius ir 

kūrybiškai veikti.  

8.4. Plėtoti projektinę veiklą  

bendradarbiaujant su 

Tauragės profesinio 

rengimo centru ir kitais 

socialiniais partneriais. 

Centro bendruomenė 

dalyvauja mokinių 

aktyvumo ir 

sveikatingumo, kultūrinių 

edukacijų plėtros, 

ugdymo(si) proceso 

tobulinimo projektuose.  

Kiekvienas Centro 

bendruomenės  narys 

dalyvauja bent 1projekte.  

 

Pasirašyta bendradarbiavimo 

sutartis su Tauragės profesinio 

rengimo centru. Dalyvavome 

Tauragės profesinio rengimo 

centro organizuotame  projekte 

„Pasaulinės Žemės dienos 

kalendorius“.  Centro dailės ir 

braižybos  mokytojų inicijuotas  

rajono 8-12 klasių mokinių 

dailės konkursas ,,Žiemos 

koliažas“, kuriame dalyvavo  

mokiniai iš dešimties  rajono 

ugdymo įstaigų. Kūrybiniai 

darbai eksponuojami Centro 

edukacinėse erdvėse. 

Bendradarbiaujant su Tauragės 

VSB) parengta ir įgyvendinta 

sveikatinimo programa ,,Tvirta 

šeima – mūsų ateitis ir stiprybė- 

4“, organizuota: 1 paskaita, 4 

mokymai, 1 atvira pamoka, 1 

patyriminė  veikla, 1 ekskursija. 

Centro šventėse dalyvauja TMM 

mokiniai. Suaugusiųjų 

mokymosi veiklose 71% 

dalyvavo bent 1 projektinėje 

veikloje. 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Kiekvienas Centro bendruomenės  

narys dalyvauja bent 1projekte. 

Dėl pandeminės situacijos ir užsitęsusio 

karantino šalyje ne visi mokiniai (71%) turėjo 

galimybę dalyvauti Centro projektinėse veiklose.   

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1.Sudarytos 7 bendradarbiavimo sutartys su 

socialiniais partneriais.  

Plėtojamas ir stiprinamas 

bendradarbiavimas, skatinama kurti veiklų 

įvairovę, praturtinanti visų kompetencijų 

(socialinės ir emocinės, pažinimo, 

pilietiškumo, kūrybiškumo, kultūrinės ir 

komunikavimo) ugdymą.  

3.2. Centro lėšomis padarytas kosmetinis 3 kabinetų 

sienų remontas. Kabinetuose pakabintos interaktyvios 3 

lentos vietoj kreidinių lentų. 

Skatina aktyvesnį mokinių dalyvavimą, 

dalijimąsi, produktyvesnį ir efektyvesnį 

komandinį darbą bei dar didesnį norą 

mokytis.  



3.3. Skaičiau pranešimus: 

3.3.1.,,Nuotolinio ugdymo iššūkiai ir galimybės“ 

gerosios patirties seminare Šilutės JSMC pedagogams. 

Pažymėjimas: 2021-04-07 R7-404, Šilutės r. švietimo 

pagalbos tarnyba. 

3.3.2. ,,Tauragės suaugusiųjų mokymo centro 

pristatymas Erasmus+projekte“  Nordrhein – Wesfalen 

federacinės žemės Nell-Breuning  profesinės kolegijos 

studentams (Vokietija) 2021-10-07. 

 

Mokymo metodų ir būdų taikymas ugdant 

atskiras mokinio kompetencijas. Mokymosi 

galimybės integruojant, diferencijuojant bei 

individualizuojant ugdymo turinį.  

 

Bendruomenės nariai plėtos tarpkultūrinius 

įgūdžius, ugdys toleranciją, plėtos 

bendradarbiavimo  ryšius su užsienio 

partnerinėmis institucijomis, bendraudami 

ir bendradarbiaudami pagerins užsienio 

kalbos ir IKT žinias. 

 

3.4. Teikiama pagalba jauniems specialistams (2021-01- 

29 d. Nr. V-9). 

Sudariau sąlygas KTU studentui atlikti 

praktiką, paskyriau praktikos vadovą, 

parengtas praktikos atlikimo planas.  

 

     Direktorė                                                                                Neringa Orentienė         

 


