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 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
 Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi
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 Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų planas



REIKŠMINGOS MINTYS IŠ SVARBIAUSIŲ DOKUMENTŲ

Manifeste dėl suaugusiųjų mokymosi 21 
šimtmetyje

• iškeliami besimokančios Europos sukūrimo tikslai, siekiant,
kad Europos suaugusieji ir jų mokytojai ateities iššūkius
galėtų spręsti pozityviai ir turėdami visus reikalingus
įgūdžius, žinias ir kompetencijas.

Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos 
pažangos strategija „Lietuva 2030“ 

• vienas iš tikslų – sukurti veiksmingą mokymosi visą
gyvenimą sistemą, efektyviai pritaikančią informacinių ryšių
technologijų galimybes, užtikrinančią dinamiškai
visuomenei būtinų žinių bei įgūdžių įgijimą ir tobulinimą.

Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
programoje apibrėžiama 

• švietimo ir mokslo politikos esminė kaita – lanksti, valstybiškai
valstybės poreikius tenkinanti, kokybiška ir kiekvienam
prieinama švietimo sistema, sudaranti galimybes mokytis ir
tobulėti visą gyvenimą ir atitinkanti asmens ir Lietuvos
poreikius.

Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos 
ketvirtasis tikslas –

• garantuojant švietimo sistemos veiksmingumą, sukurti
paskatų ir vienodų sąlygų mokytis visą gyvenimą sistemą,
grįstą veiksminga pagalba atpažįstant save ir renkantis kelią
veiklos pasaulyje. Derinti asmens pasirinkimą su valstybiniu
planavimu.



REIKŠMINGOS MINTYS IŠ SVARBIAUSIŲ DOKUMENTŲ

Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme

• teigiama, kad neformaliojo suaugusiųjų švietimo paskirtis –
sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinti
pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją, įgyti papildomų
kompetencijų.

Lietuvos Respublikos neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 
mokymosi įstatymas

• apibrėžia NSŠ tikslus – prisidėti prie įtraukios visuomenės
plėtotės: užtikrinti galimybes suaugusiesiems dalyvauti
švietimo veikloje siekiant įgyti kompetencijų, svarbių
sėkmingai profesinei karjerai, prasmingai saviraiškai,
aktyviam dalyvavimui bendruomenės gyvenime atstovaujant
socialinius, kultūros, ekonomikos ir aplinkos apsaugos
interesus.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 
tęstinio mokymosi 2016–2023 metų 
plėtros programos tikslai:

•sukurti ir išplėtoti darnią suaugusiųjų švietimo sistemą;
suderinti mokymąsi visą gyvenimą su šalies ūkio ir visuomenės
poreikiais.

Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–
2020 metų veiksmų planas

• numato konkrečius mokymosi visą gyvenimą plėtros
veiksmų plano tikslus, uždavinius, priemones ir veiksmus.



Alytaus miesto savivaldybės lygmens dokumentai

 Alytaus miesto plėtros iki 2020 metų strateginis planas

 Alytaus miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginis veiklos planas

 Suaugusiųjų švietimo strateginės partnerystės platformos kūrimo ir veiklos koordinavimo taryba

 Suaugusiųjų švietimo strateginės partnerystės platformos kūrimo ir veiklos koordinavimo tarybos

veiklos nuostatai

 Suaugusiųjų švietimo strateginės partnerystės platformos kūrimo ir veiklos koordinavimo tarybos

(toliau – Platformos kūrimo ir veiklos koordinavimo taryba) veiklos planas

 Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų,

finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos aprašas

 Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2019–2020

metų veiksmų planas

 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžeto

patvirtinimo

 Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl neformaliojo suaugusiųjų

švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės lėšomis, paskirstos tvirtinimo



Kodėl aktualus suaugusiųjų švietimas?

 Paminėti dokumentai pabrėžia mokymosi visą gyvenimą reikšmę konkurencingumui darbo

rinkoje, visuomenės intelektiniam potencialui stiprinti, aktyviam pilietiškumui, asmeniniam

tobulėjimui ir savirealizacijai, socialinės atskirties mažėjimui bei užimtumui didinti.

 Mokymasis visą gyvenimą tampa pagrindine dabarties ir ateities tendencija bei iššūkiu. Tik

priėmęs šį iššūkį žmogus gali tikėtis sėkmingai prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančių

kasdieninio gyvenimo sąlygų.

 Suaugusiųjų švietimas – vienas geriausių būdų išvengti socialinės atskirties.



Kodėl aktualus suaugusiųjų švietimas?

Suaugusiųjų 
švietimas

Mokymosi visą 
gyvenimą 

rodiklis

Lietuva 22 
vietoje iš 28 ES 
narių (5,9 %)

ES vidurkis

10,9 %

Mokymosi visą 
gyvenimą 

kitimas šalyje

2014 m. – 5,1 %

2017 m. – 5,9 %



Alytaus miesto savivaldybės suaugusiųjų švietimo strateginės partnerystės 

platforma

Alytaus miesto savivaldybės taryba 2014 m. patvirtino Alytaus miesto savivaldybės suaugusiųjų švietimo strateginės
partnerystės platformos kūrimo ir veiklos koordinavimo tarybą.
Pirmininkė – Algimanta Ščiglinskienė, VšĮ Alytaus verslo konsultacinio centro direktorė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo
asociacijos Alytaus krašto skyriaus koordinatorė.

Tarybos tikslas

•koordinuoti formaliojo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo 
sistemos kūrimą, plėtojimą ir tobulinimą Alytaus mieste. 

Tarybos uždaviniai

•Teikti siūlymus dėl formaliojo  ir neformaliojo  suaugusiųjų 
švietimo plėtros ir tobulinimo Alytaus miesto savivaldybės 
tarybai ir kitoms institucijoms.

•Siekti palankios teisinės, ekonominės bei rinkodarinės
aplinkos formaliojo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo 
plėtrai Alytaus mieste. 

•Sudaryti valstybės, Alytaus regiono valstybinių ir savivaldybių 
institucijų, darbdavių ir darbuotojų interesus atstovaujančių 
organizacijų efektyvaus bendradarbiavio ir bendravimo 
sąlygas, sprendžiant formaliojo ir neformaliojo suaugusiųjų 
švietimo plėtros ir tobulinimo problemas.



Platformos 
kūrimo ir 

koordinavimo 
tarybos veikla 
2018–2019 m.

Mokymai „Strateginis 
planavimas ir projektavimas“ 

Kreipimasis į Alytaus miesto 
savivaldybės administraciją dėl Alytaus 

miesto savivaldybės suaugusiųjų
švietimo vystymo perspektyvos
suaugusiųjų švietimo srityje –

PASLAUGŲ MATOMUMO DIDINIMAS, 
keičiant Alytaus miesto savivaldybės

svetainės struktūrą

„Alytaus miesto suaugusiųjų 
mokymosi savaitė–2018“ 

LIETUVA MOKOSI: IŠ 
PRAEITIES Į ATEITĮ

Mokymai „Organizacijos 
pristatymas ir derybos anglų kalba“ 

Viešinimas ir informacinės kampanijos 
bendradarbiavimo plėtojimui: EPALE, 
Facebook, FM-99, LRT, Regioninėje 
TV, Alytaus regiono savivaldybėse: 

Varėnos, Druskininkų,  Lazdijų ir 
Alytaus rajono

Mokymai „Viešųjų ryšių 
technologijų panaudojimas, 

diegiant švietimo naujoves bei 
kuriant organizacijos įvaizdį 

tarptautinėje rinkoje“



Antraštė…

Tekstas….

Platformos 
kūrimo ir 

koordinavimo 
tarybos 

posėdžiuose
SVARSTYTA

Nacionalinė suaugusiųjų 
mokymosi savaitė ir jos 
reikšmė Alytaus miesto 

bendruomenei
„Metų Andragogas“ – projektų 

iniciatyvų konkursas

Alytaus miesto savivaldybės 
strateginio veiklos plano 

įgyvendinimo perspektyvos 
suaugusiųjų švietimo 

klausimais

Alytaus miesto savivaldybės 
suaugusiųjų švietimo strateginės 
partnerystės platformos kūrimo ir 
koordinavimo tarybos veiksmų 
planas, strateginės užduotys, 

strateginės grupės

Strateginių partnerysčių 
prioritetai ir projektai švietimo 

srityje

Europos suaugusiųjų 
švietimo programų 

pritraukimo galimybės ir 
projektai

Strateginių veiklos grupių: 
Pedagoginės veiklos; 

Kultūrinės veiklos;  Verslo ir 
darbo rinkos; Užimtumo ir 

sveikos gyvensenos –
pasiūlymai



PLATFORMOS KŪRIMO IR VEIKLOS KOORDINAVIMO TARYBOS 

2019 m. Programos uždaviniai:

Mokymo veiklų ir renginių organizavimas: 

 socialinių tinklų panaudojimas, diegiant švietimo naujoves, kuriant organizacijos įvaizdį 

tarptautinėje rinkoje,

 švietimo  organizacijų strateginis planavimas ir projektavimas, 

 organizacijos pristatymas tarptautinei rinkai anglų kalba, 

 „Alytaus miesto  suaugusiųjų  mokymosi savaitė–2019“ renginys, informacinė kampanija 

suaugusiųjų  švietimo motyvacijai didinti.



Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginiai

2019 m. lapkričio 18–22 dienomis, kartu su Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija,

Švietimo mainų paramos fondu, Alytaus verslo konsultaciniu centru ir Alytaus miesto savivaldybės

suaugusiųjų švietimo strateginės partnerystės platformos kūrimo ir veiklos koordinavimo taryba,

Alytaus miesto savivaldybės administracija organizuosime suaugusiųjų mokymosi savaitę Alytuje

tema:

„MOKYMOSI PASAULIS LAUKIA. KELIAUKIM.“
.

20-OJI SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SAVAITĖ ALYTUJE



NSŠ finansavimas Alytaus miesto savivaldybėje

2015 m.

2016 m.

2018 m.

2017 m.

2019 m.

28 962 Eur

26 600 Eur

22 000 Eur

20 000 Eur

20 000 Eur

2019 m. papildomai skirta 40,9 tūkst. Suaugusiųjų ir jaunimo mokyklai SNŠ finansuoti.

ES lėšos  įvairiems projektams finansuoti.



Formalusis suaugusiųjų švietimas Alytaus miesto švietimo  įstaigose 2018–

2019 m. m. (besimokančių nuo 18 m. skaičius)

Alytaus 
suaugusiųjų ir 

jaunimo mokykla

Gimnazijos 
skyriuje – 87 

mokiniai

Pataisos namų 
skyriuje – 159 

mokiniai

Alytaus 
profesinio 

rengimo centras

687 mokiniai

Kauno taikomosios 
dailės mokyklos 
Alytaus filialas

96 mokiniai

Alytaus kolegija

725 studentai



Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

2018–2019 m. m.

• Sveikos gyvensenos

• Anglų kalbos

• Aktyvaus judėjimo

• Informacinių ir ryšių technologijų 
kasdienėje veikloje

• „Gajos“ ansamblinio dainavimo

• Drabužių siuvimo konstravimo ir 
modeliavimo

• Senjorų psichologijos ir 
medicinos

• Etnografinio ansamblio „Skuja“

• Šokių ansamblio „Senjorų 
ritmai“

• Šiaurietiško ėjimo

• Namų dekoravimo ir papuošalų 
gamybos

12 NSŠ ir 
tęstinio 

mokymosi 
programų 
suaugusie

ms

Lankė 
235 

suaugę 
asmenys

Gižycko miesto 
(Lenkija) senjorais 

vykdytas ES 
Interreg Lietuva-
Polska projektas 
„Visuomeninės 

įtraukties
skatinimas 
asmenims, 

patiriantiems 
socialinę atskirtį 

Alytuje ir Gižycke“

Dalyvavo 520 
suaugusių 
asmenų 

(Alytaus miesto 
– 290)



Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla



Alytaus jaunimo centras

2018–2019 m. m.

• anglų kalbos

• dailės

• vokalo

• siuvimo dizaino

• gitaros

• dailės ir keramikos

• grožio studijos 
užsiėmimų

• šokių

• meninės fotografijos

• savigynos

• mušamųjų instrumentų

Vykdoma 
19 

suaugusiųjų 
švietimo 

programų

Lankė 
290 

dalyvių



Alytaus jaunimo centras

2018–2019 m. m.

Renginiai:

 „Žavi dama“

 „Sėkmingų moterų seminaras Žavi mama“

 „Užkrėsk gerumu“

Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialas

• Buitinių keraminių dirbinių 
lipdymas 

• Dekoratyviniai suvenyriniai 
keramikos dirbiniai 

• Lipdyti indai ir jų dekoravimas

• Dekoratyvinės žalvario 
saulytės gamyba

• Pintinių pynimas iš vytelių

• Riešinių mezgimo užsiėmimai

• Tradiciniai audinių marginimo 
būdai

• Skaitmeninės fotografijos ir 
filmavimo pagrindai 

Tradicinių 
amatų 

mokymasis, 8 
įgyvendintos 

programos (60 
val.)

Programos, finansuojamos SB lėšomis

• Tapybos akvarelės 
technika, 

• Keramikos dirbinių 
gamyba, 

Tradicinių 
amatų 

mokymasis, 
vaizduojamoji 
dailė (30 val.)

Programos, įgyvendintos dalyvių lėšomis

22 

dalyviai

75 

dalyviai



Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialas



Alytaus trečiojo amžiaus universitetas 

 Įkurtas  2008 metais

 Šiuo metu Alytaus TAU lanko apie 650 narių

 34 % su aukštuoju išsilavinimu, 56 % su aukštesniuoju,

10 % su viduriniuoju išsilavinimu.

 Vyriausiam studentui 87 metai, jauniausiam 57metai.



Alytaus trečiojo amžiaus universitetas 

VEIKLOS 
KRYPTYS

Susitikimai su žymiais 
meno, politikos bei 
kultūros veikėjais

Pažintinės kelionės ir  
ekskursijos

Kultūrinė veikla

Švietėjiška veikla

Ryšiai su užsienio 
TAU universitetais 

(Varšuvos ir Suvalkų 
TAU)

Ryšiai su kitų 
Lietuvos miestų TAU 

universitetais



Alytaus muzikos mokykla

Muzikos mėgėjų (suaugusiųjų) ugdymo programa:
Suaugusieji gali mokytis fortepijono, smuiko, violončelės, gitaros, akordeono, vargonų, pučiamųjų
instrumentų (fleitos, klarneto, trimito, trombono, saksofono, alto, baritono, tūbos), mušamųjų
instrumentų, kanklių, birbynės, lumzdelio, skudučių, skrabalų, dainavimo specialybės.

Iš viso 2018–2019 m. m. mokėsi 26 mokiniai (suaugusieji).

Iš viso 2019–2020 m. m. mokosi 27 mokiniai (suaugusieji).

Projektinė veikla:
Alytaus muzikos mokykla 2018–2019 m. m. įgyvendino tarptautinį „Nordplus adult“ Nr. NPAD-

2018/10217 programos projektą „Learning is attractive: read and sing!“ („Mokymasis yra patrauklus:
skaityk ir dainuok!“).

 Tai Alytaus muzikos mokyklos ir Svefi (švedų liaudies aukštosios mokyklos) bendras projektas, kurio
metu siekiama sustiprinti ryšį tarp suaugusiųjų švietimo įstaigų, plačiau susipažinti su Šiaurės ir Baltijos
šalių kultūros paveldu. Suaugusiųjų švietėjai mokėsi taikyti muzikos ir kalbos inovatyvius mokymosi
metodus.

 2019–2021 metams Alytaus muzikos mokykla laimėjo du naujus ERASMUS+ projektus, skirtus
suaugusiųjų švietimui. Jų metu bus sprendžiamos meno taikymo suaugusiųjų švietime bei neformaliųjų
kompetencijų plėtros klausimai.



Alytaus muzikos mokykla



Alytaus dailės mokykla

 Suaugusieji ugdomi pagal 1–3 metų išplėstinio dailės ugdymo programą.

 Atsižvelgiant į motyvaciją, poreikius parenkamos disciplinos, kurių mokomasi išplėstinio

ugdymo programoje: piešimas, tapyba, kompozicija, dailės istorija ir pan.

 2018–2019 m. m. išplėstinio ugdymo programą lankė 15 asmenų.



Alytaus neformaliojo švietimo centras „Tolerancija“

Vykdoma 1 neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa „Lenkų 

kultūra ir kalbos pradžiamokslis“.

Centro direktorė – Nina Šutova.

Dalyviai – 12.

Tikslas: padėti suaugusiems susipažinti su lenkų kultūra ir

kalba, skatinti juos mokytis visą gyvenimą, saviraiškai, veiklumui,

aktyviam gyvenimui, bendravimui ir bendradarbiavimui.

Centras bendradarbiauja su Tautinių mažumų departamentu prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybės, dalyvauja jo organizuojamuose

seminaruose, festivaliuose.



Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka

 Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos Viešosios interneto prieigos taške (VIPT) 

mokymai suaugusiems:

 2019 metais vyko mokymai pagal 7 skaitmeninio raštingumo programas (pagal projekto   

„Prisijungusi Lietuva“ programą, taip pat pagal individualius gyventojų  poreikius).

 Iš viso mokytas 241 dalyvis.

 Mokymus pagal šiame projekte  parengtą programą biblioteka vykdo nuo 2019 metų 

balandžio mėn.



Alytaus profesinis rengimo centras

2018–2019 metais

Vykdo 12

suaugusiųjų

profesinio

mokymo

neformaliųjų

programų

Lankė 194

suaugusieji

Vykdė(-o) 9 projektus,

pagal įvairias

programas (Erasmus+,

ESFA, CPVA, Lietuvos

kaimo plėtros 2014–

2020 metų programa

(NMA),

231

mokytojas/suaug

ęs asmenys

233 mokiniai

Šiuo metu vykdomo

projekto „Suaugusiųjų

mokymosi galimybės –

visiems ir kiekvienam!“

(09.4.2-ESFA-K-714-02-

0005)

Turi būti

apmokyti 64

suaugę

asmenys



Alytaus miesto meno kolektyvai, sporto organizacijos ir klubai

Sporto organizacijos ir klubai

 Asociacija Alytus Nordic Walking Club;

 Alytaus neįgaliųjų sportinio sveikatingumo klubas

„Viltis;

 Alytaus apskrities neįgaliųjų sveikatingumo ir sporto

klubas „Alytupis“;

 Pietų Lietuvos bėgimo klubas „Dzūkija“;

 Alytaus futbolo klubas „FK Pamiškė“

 Sporto klubas „Šaulė“

 Ir kiti.

 Iš viso 1088 dalyviai.

Meno kolektyvai 

 Kūrybinė studija ,,Alytaus miestelėnai“;

 Alytaus miesto liaudies muzikos studija

,,Varsa“;

 LPKTS Alytaus skyriaus mišrus choras

,,Atmintis“;

 Liaudiška kapela ,,Bočiai“;

 Folkloro ansamblis ,,Keturnytis“

 Alytaus miesto liaudies meno studija

,,Dainava“

 Ir kiti.

 Iš viso 241 dalyvis.



ALYTAUS VERSLO KONSULTACINIO CENTRO VYKDOMAS PROJEKTAS: ERASMUS 

+ KA2 STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS 

PROJEKTAS

„REINTEGRACIJOS ĮRANKIAI - TILTAS Į NAUJĄ GYVENIMĄ SAVO 

GIMTAJAME MIESTE“



ALYTAUS VERSLO KONSULTACINIO CENTRO VYKDOMAS PROJEKTAS: ERASMUS + KA2 

STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS PROJEKTAS

„REINTEGRACIJOS ĮRANKIAI - TILTAS Į NAUJĄ GYVENIMĄ SAVO GIMTAJAME 

MIESTE“

Partneriai: Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė, Norvegijos Rogolando lietuvių bendrija ir Italijos

neformalaus švietimo centras.

Trukmė 2018-10-01–2020-09-30.

Projekto biudžetas: 128 050.00 Eur.

PROJEKTO UŽDAVINIAI:

Gerosios praktikos keitimasis, organizuojant 4 Tarptautinius apvaliuosius stalus partnerių šalyse;

„Reintegracijos galimybių žemėlapis“, analitinis dokumentas, skirtas suaugusių švietimo paslaugų

marketingui formuoti.

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kuriame dalyvauja įvairiose šalyse gyvenantys lietuviai emigrantai,

verslininkai, viešojo administravimo, švietimo institucijų, ekonomikos, socialiniai partneriai.

Reintegracijos instrumentai – audiovizualinė mokymo (si) medžiaga, pagal 7 probleminius sektorius:

Socialinė integracija; Bendrosios kompetencijos; Integracija į darbo rinką; Psichologinės pagalbos

taikymas; Verslo „Start Up“; Grįžusių iš emigracijos bendruomenės kūrimas; Naujas gyvenimas su nauju

žmogiškuoju kapitalu.

Suaugusių švietimo mokymo programų parengimas.



Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba

 Akredituota ir įgyvendinta kvalifikacijos  tobulinimo programų –

40.

 Pagal jas 2018–2019 m. m. mokėsi 1272 dalyviai (Alytaus miesto 

švietimo įstaigų darbuotojai).

 Inicijuoti ir drauge su AMSA Švietimo ir sporto skyriumi 

organizuoti mokymai „Įtraukusis ugdymas ir vaiko socialinio 

elgesio gerinimas“.

 Atlikta pedagogų kvalifikacijos poreikių analizė, kurios rezultatai 

parodė, kad daugiausiai pageidaujama mokymų, skirtų 

individualiai mokinio pažangai bei pedagoginių darbuotojų 

bendrųjų kompetencijų ir dalykinių kompetencijų tobulinimui 

(rezultatai paveikslėlyje).
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Projektą LT-PL-2S-149 „Prisijaukinti autizmą“  
2018 metais Alytaus miesto pedagoginė psichologinė 
tarnyba vykdė drauge su Gižycko apskrities edukacijos 
plėtros centro kolegomis. 

Projekto biudžetas 49 156,48 eurų.

 Organizuota 12-os Gižycko apskrities edukacijos plėtros centro darbuotojų stažuotė Alytaus

miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;

 12 Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojų vyko į stažuotę Gižycke;

 81 alytiškis (tėvai, pedagogai) dalyvavo Alytaus Gižycko švietimo įstaigose ugdomų autistiškų

tėvų susitikime-konferencijoje;

 Įgyta biologinio grįžtamojo ryšio metodo įranga „Biofeedback Verim“;

 3 AMPPT psichologės mokėsi ir įgijo teorinių bei praktinių žinių darbui su „Biofeedback Verim“

kompiuterinėmis programomis „Verim Lab“ ir „ProNet“.



Alytaus kolegija

 Alytaus švietimo darbuotojų tobulinimo/si padalinys (toliau AŠDTP) įsteigtas 2015 m.

 AŠDTP teikia kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo paslaugas Alytaus miesto

savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų, kitų švietimo įstaigų

pedagogams, organizuoja ir vykdo įvairius kvalifikacijos tobulinimo bei gerosios patirties sklaidos

renginius.

 AŠDTP veiklos: organizuoti mokymus mokyklų vadovams, jų pavaduotojams, skyrių vedėjams,

ikimokyklinio ugdymo pedagogams, pasitelkiant kitų mokslo įstaigų, verslo įmonių lektorius; vykdyti

teorinius ir praktinius mokymus pagal nustatytus ikimokyklinio ugdymo pedagogų poreikius; vykdyti

gerosios patirties renginius ir jų sklaidą, pasidalinti patirtimi su kolegomis bei perimti kitų patirtį;

organizuoti pedagogų apklausas dėl lektorių paskaitų ir praktinių mokymų kokybinio lygio

nustatymo; surinkti renginių poreikį iš Alytaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir

bendrojo ugdymo mokyklų, kitų švietimo įstaigų; prižiūrėti lektorių ir pedagogų duomenų bazę,

vykdyti pedagogų poreikių duomenų bazės priežiūrą; teikti konsultacijas apie reikalavimus,

rengiantiems mokomąją (metodinę) medžiagą; teikti informaciją pedagogams apie įvairius

mokymus ir renginius; vykdyti projektų paiešką ir sklaidą; vykdyti kvalifikacijos dalyvių registraciją,

rengti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus.

 Iš viso per 2018–2019 m. m. dalyvių skaičius – 4500, vykdomų programų skaičius – 90.



Kur esame dabar?

NSŠ ir tęstinis mokymas Alytaus mieste 2018–2019 m. m.  iš viso:

 vykdomų programų – 271; 

 dalyvių – 9503 (22,8 proc.);

 nedirbančių asmenų Lietuvoje – 6,3 %;

 nedirbančių asmenų Alytaus mieste – 9,5 %.



Kokią matome rytdieną?

 Suformuoti palankią skaitmeninę aplinką suaugusiųjų formaliojo ir neformaliojo švietimo

paslaugoms vykdyti;

 Sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims, neturintiems darbo, įgyti paklausią darbo rinkoje

specialybę arba persikvalifikuoti;

 Į NSŠ pritraukti kuo daugiau Alytaus miesto bendruomenės atstovų;

 NSŠ plėtoti siejant jį su socialine ir bendruomenine veikla;

 Skatinti, kad NSŠ paslaugas teiktų kuo daugiau neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų;

 Numatyti daugiau savivaldybės biudžeto lėšų suaugusiųjų neformaliojo švietimo projektams

finansuoti;

 Teikti kiek įmanoma daugiau nemokamų NSŠ paslaugų.



Svarbu nenustoti klausinėti... Neprarasti 

švento žingeidumo. (Albertas Enšteinas)

Ačiū už dėmesį!


