1
PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės tarybos
2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. TS-161

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2018 METŲ NEFORMALIOJO
SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PLĖTROS VEIKSMŲ PLANAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno rajono savivaldybės 2017-2018 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio mokymosi veiksmų planas, parengtas remiantis Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio mokymosi 2016-2023 metų plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2016 m. balandžio 6 d. nutarimu Nr. 347, „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio mokymosi įstatymo“ nuostatomis (8 straipsnio 2 dalimi), valstybės pažangos strategijos
„Lietuva 2030“, pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos „Europa 2020“ nuostatomis,
Kauno rajono savivaldybės 2015-2017 m. strateginio plėtros plano II prioritetu „Aukšta gyvenimo
kokybė“ ir Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas
finansavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 14 d.
nutarimu Nr. 22 „Dėl mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi
programas finansavimo metodikos patvirtinimo“. Šio plano įgyvendinimą koordinuoja Kauno
rajono švietimo centro (toliau – KRŠC) darbuotojas – neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio mokymosi koordinatorius.
2. Veiksmų plane vartojamos sąvokos:
Andragogas – asmuo, įgijęs valstybės nustatytą išsilavinimą ir kompetencijas,
patvirtinančias galimybę mokyti suaugusiuosius.
Mokymasis visą gyvenimą (toliau – MVG) – visa mokymosi bet kuriuo asmens amžiaus
tarpsniu veikla siekiant tobulinti asmenines, pilietines, socialines ir profesines kompetencijas.
Neformalusis suaugusiųjų švietimas (toliau – NSŠ) – asmens ir visuomenės interesus
atitinkantis švietimas pagal įvairias neformaliojo suaugusiųjų švietimo poreikių tenkinimo,
kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas, teikiamas ne
jaunesniems negu 18 metų asmenims.
Tęstinis mokymasis (toliau – TM) – mokymosi visą gyvenimą dalis, apimanti formalųjį,
neformalųjį švietimą ir savišvietą, kai asmens įgyta kompetencija gali būti pripažįstama kaip
baigta formaliojo švietimo programos dalis.
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II. VEIKSMŲ PLANO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Veiksmų plano tikslas – plėtoti Kauno rajono suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą sistemą, kuri sudarytų sąlygas suaugusiųjų asmenų
socialinei ir darbinei įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui ir asmeniniam tobulėjimui.
Veiksmų plano uždaviniai ir priemonės:
Uždaviniai

Priemonės

Atsakingi vykdytojai

Terminas

Lėšos
Biudžeto*

1. Tobulinti suaugusiųjų
švietėjų praktikų
asmenines ir profesines
kompetencijas

2. Tobulinti suaugusiųjų
asmenines, bendrąsias ir
profesines kompetencijas
atsižvelgiant į Kauno
rajono suaugusiųjų

2017-2018 m. -

Kiti šaltiniai
Projekto lėšos

1.2. Suaugusiųjų, dirbančių su imigrantais
ir pabėgėliais, mokymai (Erasmus +
projektas „Suaugusiųjų švietėjų
skaitmeninio raštingumo, pilietinės ir
socialinės kompetencijos tobulinimas
dirbant su emigrantais ir pabėgėliais“
(DiSoCi))

-

Projekto lėšos

1.3. Andragogikos pagrindų mokymai

+

Dalyvių lėšos

1.4. Suaugusiųjų švietėjų praktikų
konsultavimas

-

-

1.1. Verslumo pagal gyvenimo būdą
mokymai (Erasmus+ projektas
„Andragogų kompetencijų tobulinimas
siekiant ugdyti besimokančiųjų gyvenimo
būdą atitinkančius verslumo įgūdžius“
(ACE+))

2.1. Vykdyti pedagogų, kultūros ir sporto
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo
programas

Kauno rajono švietimo
centras

Kauno rajono švietimo
centras
Socialinių paslaugų centras
Visuomenės sveikatos

2017-2018 m. -

Dalyvių lėšos
Projektų lėšos
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mokymosi poreikių tyrimo
rezultatus

2.2. Vykdyti valstybės tarnautojų
kvalifikacijos tobulinimo programas

biuras

2.3. Organizuoti mokymus TAU (11
fakultetų) studentams

Bendruomenių centrai

2.4. Tobulinti suaugusiųjų gebėjimus,
reikalingus įsidarbinimui (skaitmeninis
raštingumas, užsienio kalbos, darbo
paieškos gebėjimai)

+

Dalyvių lėšos

+

Projektų lėšos

+

Dalyvių lėšos

Kauno rajono viešoji
biblioteka
VšĮ „Darnūs namai“

Projektų lėšos

2.5. Parengti ir įgyvendinti socialinių
emocinių gebėjimų ugdymo programą
šeimoms:

+

Dalyvių lėšos
Projektų lėšos

2.5.1. Tėvų švietimas seniūnijose
2.5.2. Socialinės rizikos šeimos narių
švietimas.

3.Organizuoti NSŠ ir
kultūros renginius rajono
gyventojams

2.6. Psichologinė pagalba šeimoms

-

-

2.7. Vykdyti sveikatos ugdymo programas
rajono bendruomenėse

+

Dalyvių lėšos
Projektų lėšos

3.1. Organizuoti suaugusiųjų mokymosi
savaitę

Kauno rajono viešoji
biblioteka

3.2. Vykdyti neformaliojo švietimo
veiklas pagal atskirų paslaugų teikėjų
metinius planus / įgyvendinamus
projektus

Kultūros centrai ir
laisvalaikio salės

3.3. Organizuoti kultūrinius renginius ir
edukacines išvykas TAU (11 fakultetų)
studentams

2017-2018 m. +

-

-

-

-

Dalyvių lėšos

Bendruomenių centrai
Kauno rajono TAU
Kauno rajono muziejus
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4. Informuoti ir
konsultuoti Kauno rajono
gyventojus apie NSŠ ir
TM galimybes rajone

5. Vykdyti NSŠ ir TM
plėtros veiklos plano
įgyvendinimo Kauno
rajono savivaldybėje
stebėseną ir numatyti NSŠ
plėtros galimybes

4.1. Viešinti aktualią informaciją
savivaldybės tinklalapyje ir kitose
žiniasklaidos priemonėse įvairiais
komunikaciniais kanalais

Visi Kauno r. neformaliojo
suaugusiųjų švietimo
teikėjai

2017-2018 m. -

-

4.2. Pristatyti suaugusiųjų mokymosi
galimybes organizuojant susitikimus
seniūnijose, bendruomenių centruose,
mokyklose ir pan.

Visi Kauno r. NSŠ teikėjai

-

-

4.3. Nuolat atnaujinti NSŠ teikėjų sąrašą
ir teikti informaciją apie jų teikiamas
paslaugas rajono besimokantiesiems

Kauno rajono švietimo
centras

-

-

4.4. Pateikti įstaigų, teikiančių savaiminiu
bei neformaliuoju būdu įgytų
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo
paslaugas, sąrašą

Kauno rajono švietimo
centras

-

-

4.5. Teikti konsultacijas apie
persikvalifikavimo ir naujų profesinių
kompetencijų įgijimo galimybes

Kauno rajono švietimo
centras

-

-

5.1. Organizuoti Kauno r. NSŠ patarėjų
tarybos pasitarimus

Kauno rajono švietimo
centras

-

-

5.2. NSŠ ir TM programų, finansuojamų
savivaldybės biudžeto lėšomis,
finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo
parengimas ir tvirtinimas Taryboje

Kauno rajonjo
2017 m. II
savivaldybės administracija ketv.

-

-

+

-

5.3. NSŠ ir TM programų konkurso
organizavimas

Kauno rajono savivaldybė

2 kartus per
metus

2018 m. I-II
ketv.
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6. Stiprinti NSŠ paslaugas
teikiančių institucijų
partnerystę

6.1. Dalytis informacija apie projektų
konkursus ir kitus NSŠ finansavimo
mechanizmus su neformalųjį suaugusiųjų
švietimą ir tęstinį mokymąsi
vykdančiomis institucijomis

nuolat

-

-

6.2. Organizuoti susitikimus su
socialiniais partneriais, seniūnijų ir verslo
atstovais bei institucijomis, vykdančiomis
neformalų suaugusiųjų švietimą ir tęstinį
mokymą

2 kartus per
metus

-

-

6.3. Organizuoti konferenciją „NSŠ
Kauno rajone: paradigmų ir iššūkių
kaitoje“

2018 m.
spalio mėn.

+

-

* lėšos skiriamos atsižvelgiant į savivaldybės finansines galimybes

Kauno rajono švietimo
centras

