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PATVIRTINTA 
Kauno rajono savivaldybės tarybos 
2016 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. TS-103 

 

 
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ 

ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PLĖTROS VEIKSMŲ PLANAS  
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno rajono savivaldybės 2016 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi veiksmų planas, parengtas atsižvelgiant į Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo plėtros 2014-2016 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2014 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. V-893 ,,Dėl neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“; 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 – 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: 

Lėšos (eurais)  
Uždaviniai 

 
Priemonės 

 
Terminas Biudžeto 

lėšos 
Lėšos iš kt. 

šaltinių 
1.1. Atlikti neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų 
analizę (įstaigų tipai, programos, tikslinė auditorija, etc.). 
1.2. Sukurti  neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas 
teikiančių institucijų partnerystės tinklą. 

2016 m. kovo – 
gegužės mėn.  

- KRŠC spec. 
lėšos – 50 € 

1. Atlikti MVG situacijos 
Kauno rajone analizę 

1.3. Atlikti suaugusiųjų neformaliojo mokymosi poreikių tyrimą: 
 bendrųjų ir profesinių kompetencijų tobulinimo poreikis; 
 asmeninės kompetencijos tobulinimo poreikis; 
 įsidarbinimui reikalingų kompetencijų tobulinimo 
poreikis. 

1.4. Atlikti tyrimo duomenų apibendrinimą ir analizę. 

2016 m. birželio 
– gruodžio mėn.  

 
 
 
 

- KRŠC spec. 
lėšos – 1000 € 

2.1. Sukurti internetinį puslapį Kauno rajono švietimo centro 
svetainėje apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 
mokymosi įgyvendinimą Kauno rajone. 

2016 m. kovo – 
birželio mėn.  

250 Eur - 

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

nuolat 200 Eur - 

2. Vykdyti informacinę sklaidą 
motyvuojant suaugusiuosius 
dalyvauti MVG procese 

2.3. Pristatyti suaugusiųjų mokymosi galimybes organizuojant 
susitikimus seniūnijose, bendruomenių centruose, mokyklose . 

2016 m. kovo – 
birželio mėn. 

120 Eur - 

3.1. Tobulinti suaugusiųjų švietėjų-praktikų / andragogų 
kompetencijas.  

2016 m. spalio 
– gruodžio mėn.  

- Projektų lėšos 
– 4240 € 

3.2. Vykdyti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas. 2016 m. sausio 
– gruodžio mėn. 

- Klientų lėšos 
– 200 000 € 

3. Tobulinti suaugusiųjų 
asmenines, bendrąsias ir 
profesines kompetencijas 

3.3. Vykdyti valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo 2016 m. sausio - Klientų lėšos 
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programas. – gruodžio mėn. – 5000 €  
3.4. Organizuoti mokymus ir kultūrinius renginius TAU 
studentams. 

2016 m. sausio 
– gruodžio mėn. 

- Projektų lėšos 
– 6000 € 

3.5. Organizuoti suaugusiųjų švietimo savaitę. 2016 m. 
lapkričio mėn, 

1730 Eur KRŠC spec. 
lėšos – 300 € 

3.6. Parengti ir įgyvendinti socialinių įgūdžių lavinimo programą 
socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. 

2016 m. rugsėjo 
– gruodžio mėn. 

3000 Eur - 

3.7. Tobulinti suaugusiųjų gebėjimus, reikalingus įsidarbinimui. 2016 m. rugsėjo 
– gruodžio mėn. 

- - 

4.1. Parengti neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų sąrašą ir 
informaciją apie jų teikiamas paslaugas. 
4.2. Pateikti įstaigų, teikiančių savaiminiu bei neformaliuoju 
būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo paslaugas, 
sąrašą. 

4. Informuoti ir konsultuoti 
Kauno rajono gyventojus apie 
neformaliojo suaugusiųjų 
švietimo ir tęstinio mokymosi 
galimybes rajone 

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

2016 m. birželio 
– gruodžio mėn.  

 

- - 

5.1. Įkurti patarėjų tarybą. 2016 m. vasario 
mėn. 

- - 5. Vykdyti neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 
mokymosi plėtros plano 
įgyvendinimo Kauno rajono 
savivaldybėje stebėseną 

5.2. Parengti metinę veiklos ataskaitą ir numatyti veiklos 
tobulinimo galimybes 2017-2020 m. 

2016 m. 
gruodžio mėn.  

- - 

 

___________________________________________ 

 


