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TAURAGĖS  SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRAS 

 

2022 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 

I. BENDROJI DALIS 
 

Tauragės suaugusiųjų mokymo centro (toliau - Centras) veiklos planas 2022 metams (toliau – Planas) parengtas atsižvelgus į strateginį Centro 

planą 2022-2024 m., Tauragės suaugusiųjų mokymo centro 2021-2022 m.m., 2022-2023 m.m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planą, 

Centro veiklos vertinimo bei įsivertinimo išvadas, Centro bendruomenės poreikius. Planas nustato metinius Centro tikslus bei uždavinius, apibrėžia 

prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 

Tauragės suaugusiųjų mokymo centro 2022 m. veiklos planas sudarytas siekiant suderinti bendruomenės interesus, sutelkti visus bendruomenės 

narius prisiimti atsakomybę dėl veiklos tęstinumo, nukreipti bendruomenės narių veiklą tikslų įgyvendinimui, ugdomos profesinės kompetencijos. Planas 

buvo rengiamas įvertinus vidaus veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus, atsižvelgus į Centro misiją, strateginius tikslus. 

Pagrindinis šio plano tikslas – įgyvendinti Centro strategijos tikslus ir koordinuoti veiklą. 

1. Tauragės suaugusiųjų mokymo centro veiklos programą 2022 m. parengė direktoriaus 2021 m. gruodžio 22 d. įsakymu V- 153,  sudaryta 

darbo grupė iš Centro administracijos, mokytojų, mokinių.  Planas parengtas laikantis viešumo, atvirumo, bendravimo ir bendradarbiavimo principų. 

2. Planą įgyvendins Tauragės suaugusiųjų mokymo centro administracija, pedagogai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, 

nepedagoginiai darbuotojai, mokiniai ir jų tėvai (rūpintojai/globėjai), socialiniai partneriai. 

 

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.  



3 
 

 

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: 

 
1. Mokinių poreikius atitinkančio kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas. 

 

2. Mokymosi paslaugų ir paskatų mokymuisi visą gyvenimą įvairovė skirtingų poreikių suaugusiems besimokantiesiems. 
 

3. Fiziškai ir emociškai saugi aplinka. 
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II. KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIUS, KITI DUOMENYS APIE CENTRĄ 

2021-2022 MOKSLO METAIS 

 

 

 

2021 m. rugsėjo 1 d. centre mokėsi 146 mokiniai. 

Mokymo forma - grupinė. 

Mokymo proceso organizavimo būdai: 

Kasdienis mokymas(-sis) – (pagrindinio ugdymo programa – 18, vidurinio – 54). 

Neakivaizdinis mokymas (-sis) –mokinių (pagrindinio ugdymo programa- 14). 

Nuotolinis mokymas(-sis) –mokiniai (vidurinio ugdymo programa - 60). 

 

III. 2021 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ      

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, 2019 m. - 150, 2018 m. - 138) neakivaizdiniu, kasdieniu ir nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdais. 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 (9,77 etato). 3 mokytojai turi įgiję dviejų 

mokomųjų dalykų kvalifikacines kategorijas. Visi dirbantys andragogai yra dalyko specialistai.  2021 m. pagrindinio ugdymo programą baigė 73,3% 

mokinių (2020 m. - 92%,), sėkmingai brandos egzaminus išlaikė ir gavo brandos atestatus (71 %) 35 abiturientai. Sumažėjo bendras mokinių pažangumo 

vidurkis - 88%  (2020 m. - 91,12%). Pagerėjo mokinių lankomumas. Praleistų pamokų 1 mokiniui tenka 47% mažiau nei 2020 m.  

Pažanga stebima ir integruojant mokomuosius dalykus bei organizuojant netradicinio ugdymo dienas. Kaip ir kasmet, buvo organizuotos dvi 

Pažangos dienos per mokslo metus, kurių metu mokiniai turėjo galimybę aptarti mokymosi procesą,  matuoti mokomųjų dalykų pažangą, įvertinti sėkmes, 

numatyti, ką tobulins: „Ar žinojai, kad...“ (2021-01-2); „Kad kiekvienas patirtume sėkmę“ (2021-06-17).  

Modernizuojant ugdymo aplinką įsigyta 6 nauji nešiojamieji kompiuteriai, 4 stacionarūs kompiuteriai, 3 monitoriai, 3 planšetės, 1 interaktyvus ekranas, 3 

interaktyvios lentos, 3 grafinės planšetės, 5 kompiuterio vaizdo kameros.  Ugdymo kokybės užtikrinimui nupirkta vadovėlių. 
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100 proc. pedagogų tobulino turimas IKT kompetencijas. Buvo organizuoti bendri 40 val. mokymai „Mokymosi proceso organizavimas ir valdymas 

skaitmeninėje mokymosi aplinkoje Moodle“. Po mokymų kiekvienas mokytojas atnaujino savo dalyko ugdymo turinį Moodle skaitmeninėje mokymosi 

aplinkoje, papildydė naujais skaitmeniniais ištekliais ir veiklomis.  

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.; 2019 m. - 1406 val./m).   

Veiksmingiausias būdas plėsti asmenines, profesines ir dalykines kompetencijas yra dalijimasis gerąja praktine darbo patirtimi. 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.  Suaugusiųjų mokymosi savaitės metu Centre buvo organizuojamos atviros 

veiklos Tauragės miesto ir rajono suaugusiesiems: atviros pamokos, sveikatinimo mokymai, fotografijų parodos-konkursai, kūrybinės dirbtuvės, 

literatūrinių kūrinių skaitymai. Stebėta ir analizuota 11 atvirų pamokų bei kitų ugdomųjų veiklų. (2020 m. organizuotos 8 atviros ugdomosios veiklos).   

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 kalbos ir literatūros, muzikos, etikos ir technologijų pamoka ,,Aš pažinau karalių 

tavyje”, skirta poeto V. Mačernio 100-osioms gimimo metinėms paminėti; netradicinė integruota biologijos, geografijos, dailės pamoka  Plynosios 

aukštapelkėje“; integruota geografijos ir rusų kalbos pamoka ,,Rusija ir jos kaimynės“; lietuvių kalbos ir literatūros, dailės, technologijų ir braižybos 

integruota pamoka ,,Atrieda Velykų margutis”;  patyriminė geografijos pamoka „Atpažink uolienas ir mineralus“, patyriminė lietuvių kalbos ir literatūros 

pamoka „Sutemų valanda“. Organizuota veikla Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, kurią inicijavo Valstybės pažinimo centras. Visos 

šios veiklos gerina mokinių pasiekimus, individualią pažangą, mokymosi motyvaciją.  

Organizuota virtuali fotografijų paroda-konkursas „Kalėdų stebuklo belaukiant“,  kurioje eksponuotos – 55 fotografijos.  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.  Tradiciniame labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“  „Vaikų Velykėlės“ konkurse 

dalyvavo Centro mokiniai kartu su šeimomis. Įvykdytos visos projekto „Kieno gyvenimas bus panašus į sodrią dainą, tas nesutirps mirty“ (Vytautas 

Mačernis) planuotos veiklos.  
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Mokytojai dalyvavo edukacinėje išvykoje į Šarnelę (Plungės raj.) ,,Poeto V. Mačernio gimtinės takais“.  Pedagogams organizuotas seminaras - edukacinė 

išvyka ,,Šakių  krašto gamtos ir kultūrinio paveldo pažinimas“.  

100 proc. mokytojų atliko įsivertinimą pagal ,,Metinio veiklos vertinamojo pokalbio su pedagoginiu darbuotoju tvarkos aprašą“, patvirtintą direktoriaus 

įsakymu 2019 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V- 36 ir dalyvavo metiniame pokalbyje su vadovu, pateikė savo veiklos ataskaitas ir numatė veiklos prioritetus 

2021-2022 mokslo metams. 

Skatinamas savivaldos institucijų įtraukimas į Centro veiklos valdymą. Atliktas platusis įsivertinimas, giluminė mokytojų ir mokinių apklausa. Plačiojo 

įsivertinimo procese dalyvavo 100% mokytojų, nustatyta žemiausia vertė – ,,Mokinių įsivertinimas“.  Centre mokosi 14% nepilnamečių mokinių, kurie 

atvyko iš kitų rajono ugdymo įstaigų. Jiems skiriama daugiau dėmesio analizuojant jų pažangumo ir lankomumo problemas, atsižvelgiama į mokytojų 

rekomendacijas. MGK nuolat vykdė mokinių elgesio stebėseną, teikė rekomendacijas bendruomenės nariams. Didelis dėmesys skiriamas naujai 

atvykusiems mokiniams, jų integracijai, adaptacijai.  

Parengta 60 individualių ugdymo(si) planų, 15 karjeros planų. Centro mokiniai dalyvauja olimpiadose, konkursuose. Mokiniai skatinami domėtis savo 

krašto, šalies istorija, tradicijomis, dalyvauja socialiniuose projektuose. Dalyvauta tarptautiniame mokinių ir studentų technologijų virtualiame konkurse 

,,Ypatingi kokteiliai“, 5 mokiniai dalyvavo respublikiniame vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo žvilgsnis“ - mokiniai įvertinti padėkomis, o IVa 

gimnazijos kl. mokinė tapo projekto laureatė, apdovanota diplomu. 

Nutarta 2022 metais tobulinti veiklą „Mokinių įsivertinimas“, (rodiklis 242 raktinis žodis – įsivertinimas kaip savivoka).  Suburta Pokyčių valdymo 

komanda planuos veiklos pokyčius 2022 m. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais - Tauragės meno mokykla,  Centro kiemelyje organizuotas Mokslo 

ir žinių dienai skirtas koncertas, kuriame muzikinius kūrinius atliko meno mokyklos mokiniai.  

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, Moodle VMA, Centro internetine svetaine), atsižvelgiant į mokinių  

ugdymo(si) poreikius ir galimybes. 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“ , vyko Tauragės užimtumo tarnybos specialistų bei Centro 

karjeros ugdymo mokytojos virtuali paskaita ,,Mokinių savęs pažinimas bei pagalba renkantis profesiją. Įsidarbinimo galimybės“. 

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 Mokinio gerovės komisija ir klasių vadovai mokiniams nuolat teikta informacinę,  socialinę, psichologinę pagalbą.  Sveikatos, lytiškumo ugdymo 
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ir  rengimo šeimai, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos, Žmogaus saugos programos integruojamos  į klasių 

valandėles bei mokomuosius dalykus.   

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). (14% veiklų daugiau nei  2020 m.). Centro bendruomenei buvo organizuota virtuali  Tauragės policijos komisariato 

specialistų paskaita apie saugų internetą. 

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.  

Kaip ir kasmet, taip ir 2021 m. Centre vyko tradiciniai renginiai: pilietinės akcijos, šventės, projektinė veikla (Rugsėjo 1-osios šventė, Mokslo metų 

pabaigos šventė, Kalėdų šventė mokinių vaikams,  pilietinė iniciatyva ,,Atmintis gyva, nes liudija", Brandos atestatų įteikimo šventė ir kt.).  
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IV. 2021 M. VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS (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;  

 ugdymo proceso modernizavimas, mokomųjų dalykų 

kabinetų turtinimas, palankios mokymui (si) aplinkos 

kūrimas. 

                   

                  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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                  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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V. 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: Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais plėtra 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. 



11 

 

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. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo terminas Atsiskaitymo forma, laukiami rezultatai 

(ataskaitos, dokumentai, posėdžiai, 

susirinkimai ir kt.) 

1.1.1. Tikslingų kvalifikacinių  renginių organizavimas 

mokytojams, didinat šiuolaikinių technologijų 

išmanymą ir valdymą dirbant įvairiais 

mokymo(si) būdais. 

  

    Centro vadovai, 

metodinė taryba 

Per visus  metus Sistemingai besimokantys ir  tobulėjantys 

pedagogai. Parengtas kvalifikacijos tobulinimo 

planas pagal kurį ne mažiau 95 proc. mokytojų 

tobulins kvalifikaciją.  

 IT kompetencijų tobulinimas. 100 % 

pedagogų  ugdymo procese diegia naujus  IT 

įrankius.  

Taikant inovatyvias technologijas, tobulinti 

mokytojų ir mokinių kompetencijas dirbant 

kontaktiniu, nuotoliniu ar hibridiniu būdu. 

(Fiksuojama pedagogų, metodinės tarybos 

posėdžių protokoluose ir kvalifikacijos 

tobulinimo lentelėse.  
 

1.1.2. Mokytojų veiklos ir  kompetencijų 

vertinimas.  

Centro vadovai, 

metodinė taryba, 

mokytojai 

2 kartus per 

metus 

Taikoma darbuotojų vertinimo ir įsivertinimo 

tvarka, leidžianti numatyti tolimesnės 

kvalifikacijos tobulinimo(si)  kryptis ir 

perspektyvas, fiksuoti pasiektus rezultatus 

per mokslo metus. Fiksuojama mokytojų bei 

metodinės tarybos posėdžių protokoluose, 

mokytojų veiklos įsivertinimo anketose. 
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1.1.3. Sistemingas mokytojų dalijimasis andragogine 

patirtimi rajone, šalyje. 

Centro vadovai, mokytojai 

 

Per visus metus Vykdoma įvairių dalykų mokytojų 

dalijimosi kolegialiąja patirtimi stebėsena 

ir vertinimas. 

Rodikliai: atvirų, integruotų pamokų planai, 

stebėjimo protokolai, skaitytų pranešimų 

pažymos, sertifikatai, mokytojų tarybos         

posėdžių protokolai. 95 proc. mokytojų 

dalijasi patirtimi, dalyvauja sklaidos ir 

bendradarbiavimo procesuose, rengia ir skaito 

pranešimus, veda autorinius seminarus, 

atviras pamokas.  Analizuojamos mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo ataskaitos, MT 

posėdžių protokolai, mokytojų metinės veiklos 

įsivertinimo anketos. 

 

1.2. Uždavinys: Teikti kokybiškas ugdymo (-si) paslaugas sudarant sąlygas individualiai mokinių pažangai. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba 
vykdytojas 

Vykdymo terminas Atsiskaitymo forma,  laukiami rezultatai 

(ataskaitos, dokumentai, posėdžiai, 

susirinkimai ir kt.) 

1.2.1. 
 
 
 
 
 

 

Individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turinį, 

plėtojant mokėjimo mokytis kompetencijas. 

 

 

 

 

 

Centro  

vadovai 

mokytojai, 

metodinė 

taryba, 

mokiniai, 

klasės 

auklėtojai 

 

Per visus metus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiprėja mokinių mokymosi motyvacija, 

pagerėja jų pasiekimai. Didėja atsakomybė už 

mokymąsi. Fiksuojama mokytojų metinės 

veiklos įsivertinimo anketose, mokinių 

asmens ūgties dienoraščiuose. 

Su kiekvienu mokiniu individualiai aptariama 

jo asmeninė pažanga po pusmečio.  

 

 

 

 



13 

 

1.2.2.  

Ugdymo procese skatinti mokinių įsivertinimą. 

Organizuojamos pažangos dienos, skatinama  

kiekvieno atsakomybė už ugdymo(si) 

pasiekimus ir  individualią pažangą. 

  Kasmet organizuojamos ne mažiau kaip 2 

Pažangos dienos, skatinat mokinių 

įsivertinimą. Pagrindinį ir vidurinį 

išsilavinimą įgyja ne mažiau 85 proc. 

baigiamųjų klasių mokinių. Klasių auklėtojų 

bendradarbiavimas su dalykų mokytojais 

mokinių pažangumo ir lankomumo 

klausimais. Organizuojamas nepilnamečių 

tėvų susirinkimas. Fiksuojama ataskaitose, 

metraštyje. 

Ne mažiau 80 proc. mokinių patirs mokymosi 

sėkmę. Dalykų mokytojai numatys skirtingas 

suasmeninto mokymo(si) sąlygas. 
 

 
1.3. Užtikrinti ugdymo (-si) prieinamumą ir patrauklumą sukuriant palankias ir inovatyvias edukacines aplinkas. 
 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo terminas Atsiskaitymo forma,  laukiami rezultatai 

(ataskaitos, dokumentai, posėdžiai, 

susirinkimai ir kt.) 

1.3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Įvairinti ir kurti edukacines aplinkas įtraukiant 

Centro bendruomenę. 

 

 

 

 

 

Centro vadovai,  

mokytojai 

Per visus metus 
 
 

Kuriamos naujos patrauklios edukacinės 

erdvės. Mokymasis tampa prieinamas visiems 

bendruomenės nariams mokantis įvairiais 

mokymo(si) būdais. 

 

1.3.2. 
 

Sistemingai tobulinti mokomąją medžiagą 

Moodle VMA, skirtą nuotoliniam ir 

hibridiniam mokymui(si). 

 

Dalykų mokytojai Per visus metus Sistemingai tobulins ir atnaujins mokymosi 

kursus Moodle VMA aplinkoje 100 proc. 

pedagogų.  

 

1.3.3. Nuolatinis ugdymo(si) proceso aprūpinimas 

inovatyviomis ugdymui reikalingomis 

mokomosiomis priemonėmis. 

Centro vadovai,  

mokytojai 

Per visus metus Aprūpinti inovatyviomis mokymo 

priemonėmis, jas diegti gerinant ugdymo 

kokybę. 
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    2. TIKSLAS: Puoselėti mokymosi visą gyvenimą idėją.   

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

 
 
 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo terminas Atsiskaitymo forma, laukiami rezultatai 

(ataskaitos, dokumentai, posėdžiai, 

susirinkimai ir kt.) 

2.1.1. Atlikti mokinių mokymosi poreikių ir 
pasiekimų tyrimą, rezultatus panaudojant 

ugdymo turinio ir formų pasirinkimo galimybių 
didinimui. 

 

Sudaryta darbo grupė Per visus metus Atliktas tyrimas, rezultatai panaudoti ugdymo 

turinio sudarymui ir įgyvendinimui.  

2.1.2. Atlikti mokinių saviraiškos poreikių tyrimą, 

rezultatus panaudojant neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo ugdymo turinio ir formų 

pasirinkimo galimybių didinimui.  

 

 

Sudaryta darbo grupė Per visus  metus Atliktas tyrimas, rezultatai panaudoti ugdymo 

turinio sudarymui ir įgyvendinimui. 
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2.1.3.  Įsivertinti ir tobulinti ugdymo turinį 
panaudojant Centro įsivertinimo rezultatus. 

 

Įsivertinimo grupė, 
metodinė taryba 
 

Per visus metus Centro mokytojai įvertina savo darbo kokybę, 

numato tobulintinas sritis, koreguoja ugdymo 

turinį atsižvelgiant į visos Centro 

bendruomenės poreikius. Kasmet atliekamas 

platusis mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimas. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo terminas Atsiskaitymo forma, laukiami rezultatai 

(ataskaitos, dokumentai, posėdžiai, 

susirinkimai ir kt.) 

2.1.4. Modernizuoti ugdymo aplinką diegiant 

inovatyvias technologijas. 

 

Centro taryba, 
dalykų mokytojai, 
klasių vadovai  
 

Per visus metus 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. 

2.1.5.  Organizuoti įvairias ugdomosios veiklos 

formas, skatinančias vertybinių nuostatų 
ugdymąsi: renginius, projektus, akcijas, 

olimpiadas, konkursus. 

 

 

Centro administracija 

STEAM dalykų 

mokytojai 

Per visus  metus Parengtų ir įgyvendintų projektų, organizuotų 

renginių skaičius, dalyvių skaičius (ne mažiau 50 

proc.). Didėja ugdomųjų veiklų formų įvairovė, 

skatinamas komandinis darbas ir noras 

bendradarbiauti. 

 

2.1.6. Dalyvauti užsiėmimuose Tauragės STEAM 

atviros prieigos centre siekiant atverti ir siūlyti 

įvairias šiuolaikiškas mokymosi galimybes. 

Centro administracija 
STEAM dalykų 
mokytojai 

Per visus metus Užsiėmimų centre skaičius, edukuotų mokinių 

skaičius (ne mažiau 20 proc.). 

 

2.2. Uždavinys: Teikti kokybiškas ugdymo (-si) karjerai paslaugas, formuoti gyvenimo kelio rinkimosi sąmoningumą ir ugdymosi tęstinumą. 
 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo terminas Atsiskaitymo forma, laukiami rezultatai 

(ataskaitos, dokumentai, posėdžiai, 

susirinkimai ir kt.) 
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2.2.1. Padėti mokiniui parengti veiksmų planą 

planuojant karjerą. 

 

 

 

 

 

 

Ugdymo karjerai darbo 

grupė 

Per visus metus 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teikiama pagalba sudarant individualius 
mokymosi bei karjeros planus renkantis 
profesiją. Projektinės veiklos plėtojimas 
bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. 
Parengtas veiksmų planas mokiniui 
motyvuotai orientuoja tolesnei veiklai 
(mokymuisi). 

 2.2.2 Stiprinti ugdymo karjerai sistemą įtraukiant 

verslo įmones ir savivaldybės įstaigas. 

Ugdymo karjerai darbo 

grupė 

 Bendrų veiklų su verslo įmonėmis ir 
įstaigomis skaičius, dalyvių skaičius (ne 
mažiau 30 proc.). 

 

 

2.3.  Uždavinys: Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais plėtra siekiant ugdymo įvairovės besimokantiems suaugusiesiems.  

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo terminas Atsiskaitymo forma, laukiami rezultatai 

(ataskaitos, dokumentai, posėdžiai, 

susirinkimai ir kt.) 

2.3.1. 

 
 
 

 

Tobulinti Centro tinklalapį 

bendruomenės narių informavimui ir 

Centro veiklos sričių reprezentavimui.  

 

 

IT mokytojai 

 

 

 

 

Per visus metus 
 

Centro interneto tinklalapis naudojamas 

bendruomenės narių informavimui ir 

teigiamo įvaizdžio apie Centrą kūrimui. 
 

 

2.3.2 Organizuoti bendrus renginius ir 

projektus su socialiniais partneriais, 

skatinti savanorystę. 

Dalykų mokytojai, 

klasių vadovai, Centro 

administracija 

Per visus metus Organizuoti bendri renginiai, tvirtėja ryšiai su 

socialiniais partneriais (kasmet po 2-3). 

Patenkinti bendruomenės saviraiškos 

poreikiai. 

Fiksuojama metraštyje, internetinėje 

svetainėje, MT protokoluose. 
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3. TIKSLAS: Kurti ugdymui(si) palankų mikroklimatą. 

3.1. Uždavinys: Tobulinti bendruomenės narių socialines ir emocines kompetencijas.  
 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo terminas Atsiskaitymo forma, laukiami rezultatai 

(ataskaitos, dokumentai, posėdžiai, 

susirinkimai ir kt.) 

3.1.1. Sudaryti sąlygas bendruomenės narių 
sveikatos stiprinimui. 

Centro vadovai, 

mokytojai, klasių 

auklėtojai, Mokinio 

gerovės komisija  

Per visus metus 
 

 

Vykdomas emocinio - psichologinio 

saugumo užtikrinimas. Įgyvendinamos 

prevencinės smurto, alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių      medžiagų bei lytiškumo 

ugdymo programos. Siekiama sukurti tokią 

emocinę aplinką, kur kiekvienas individas 

jaustųsi saugus bei pasitikintis savimi ir kitais. 

Organizuoti sveikatinimo renginius ir projektus. 

Dalyvaus ne mažiau 50 proc. bendruomenės 

narių. 

Fiksuojama el. dienyne Mano dienynas. 

3.1.2. Bendruomenės narių savanorystės 

skatinimas. 

Centro vadovai,  klasių 

vadovai, mokytojai, 

mokiniai 

Pagal galimybes Dalyvavimas akcijose, Tauragės Senjorų 

Trečiojo amžiaus universiteto asmenų švietimo 

organizavimo procese.  
Savanorystė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 

draugijos, Tauragės skyriaus veiklose. 
Fiksuojama dalyvių sąrašuose, ataskaitose. 

 

3.2. Uždavinys: Užtikrinti ugdymo (-si) prieinamumą ir patrauklumą sudarant lygias galimybes mokytis. 
 
 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo terminas Atsiskaitymo forma, laukiami rezultatai 

(ataskaitos, dokumentai, posėdžiai, 

susirinkimai ir kt.) 

https://www.info.lt/imones/Lietuvos-Raudonojo-Kry%C5%BEiaus-draugija-Taurag%C4%97s-skyrius/2053576
https://www.info.lt/imones/Lietuvos-Raudonojo-Kry%C5%BEiaus-draugija-Taurag%C4%97s-skyrius/2053576
https://www.info.lt/imones/Lietuvos-Raudonojo-Kry%C5%BEiaus-draugija-Taurag%C4%97s-skyrius/2053576
https://www.info.lt/imones/Lietuvos-Raudonojo-Kry%C5%BEiaus-draugija-Taurag%C4%97s-skyrius/2053576
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3.2.1.  
 
 
 

Skaitmeninio turinio  bazės nuolatinis 

atnaujinimas Moodle VMA. 

 

Dalykų mokytojai Per visus metus Užtikrinama mokymosi prieinamumo plėtra, 

pedagoginė pagalba, savarankiško mokymosi 

galimybių sudarymas Centro mokiniams. 80 

proc. pedagogų dalinsis gerąja patirtimi.  

Fiksuojama MT, MGK protokoluose.  

3.2.2. Stiprinti Centro mokinių nuotolinio 

mokymo(si) kultūrą. 

Centro vadovai, klasių 
auklėtojai, dalykų 
mokytojai 

Per visus metus Padidės mokinių, įgijusių pageidaujamą 

išsilavinimą, skaičius. 

 

1. Plano įgyvendinimo priežiūrą vykdys Centro direktorius ir sudaryta komisija. 

2. Plano įgyvendinimą koordinuos Centro direktorius ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

3. Planą įgyvendins visa Centro bendruomenė. 

   4.Už plano vykdymą bus atsiskaitoma Centro savivaldos institucijoms ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui. 


