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PANEVĖŢIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 

2017–2018 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

TIKSLAS. KURTI DARNIAI VEIKIANČIĄ SUAUGUSIŲJŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI SISTEMĄ 

PANEVĖŢIO RAJONE 

1 uţdavinys. Sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims įgyti bendrąsias kompetencijas bei formuoti jų teigiamas mokymosi visą gyvenimą 

nuostatas 

Priemonė Vykdytojai Vykdymo laikas Laukiami rezultatai Vertinimo kriterijai 

1.1. Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo poreikio tyrimas 

Panevėžio rajono švietimo 

centras 

2017 m.  

III–IV ketv.  

Išsiaiškinta reali 

neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo situacija 

Panevėžio rajone 

Tyrimo rezultatų 

panaudojimas 

organizuojant 

neformalųjį suaugusiųjų 

švietimo Panevėžio 

rajone 

1.2. Bendrųjų kompetencijų ugdymo 

programų (sveikatos stiprinimo, 

finansinio suaugusiųjų švietimo, 

naujųjų technologijų, verslumo 

skatinimo ir kt.) rengimas ir 

įgyvendinimas 

Panevėžio rajono švietimo 

centras, 

Visuomenės sveikatos 

biuras, 

Panevėžio rajono 

savivaldybės viešoji 

biblioteka, 

Panevėžio rajono kultūros 

centrai, 

Panevėžio rajono 

bendruomenės 

2017–2018 m. Patenkinti tam tikrų 

gyventojų interesų 

grupių savišvietos ir 

užimtumo poreikiai 

 

Įgyvendintų priemonių 

ir juose dalyvavusių 

žmonių skaičius 

 

1.3. Suaugusiųjų skatinimas mokytis 

visą gyvenimą kuriant ir įgyvendinant 

Panevėžio rajono švietimo 

centras, 

2017–2018 m. Patenkinti tėvų 

savišvietos poreikiai 

Įgyvendintų priemonių 

ir juose dalyvavusių 



2 
 

pozityvios tėvystės mokymo 

programas 

Panevėžio rajono 

pedagoginė psichologinė 

tarnyba 

 žmonių skaičius 

 

1.4. Suaugusiųjų kultūrinių poreikių 

tenkinimas, sąlygų suaugusiųjų 

kūrybinei saviraiškai, etnokultūros 

puoselėjimui sudarymas 

Panevėžio rajono kultūros 

centrai, 

Panevėžio rajono 

savivaldybės viešoji 

biblioteka 

2017–2018 m. Patenkinti tam tikrų 

gyventojų interesų 

grupių savišvietos ir 

užimtumo poreikiai 

Įgyvendintų priemonių 

ir juose dalyvavusių 

žmonių skaičius 

2 uţdavinys. Viešinti aktualią informaciją apie vykdomas neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęsinio mokymo veiklas 

2.1. Suaugusiųjų mokymosi savaitės 

renginių Panevėžio rajone plėtojimas 

ir koordinavimas 

Panevėžio rajono švietimo 

centras 

2017 m., 2018 m. 

lapkričio mėn. 

Visuomenės 

informavimas, dėmesys 

suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi 

aktualijoms 

Renginių ir dalyvių 

skaičius 

2.2. Informacijos apie neformalųjį 

suaugusiųjų švietimą žiniasklaidoje, 

socialiniuose tinkluose, suaugusiųjų 

platformose skelbimas 

Panevėžio rajono švietimo 

centras 

2017–2018 m. Informacijos viešinimas 

įtrauks daugiau 

suaugusiųjų į 

neformalųjį švietimą ir 

tęstinį mokymąsi 

Viešintų priemonių 

skaičius 

2.3. Informacijos apie suaugusiųjų 

edukacines programas Panevėžio 

rajono savivaldybėje parengimas 

(institucijos, organizacijos bei jų 

teikiamos programos) 

Panevėžio rajono švietimo 

centras 

2017 m. Parengta informacija 

apie edukacines 

programas ir jas 

teikiančias įstaigas 

savivaldybės 

gyventojams 

Parengtas Panevėžio 

rajono neformaliojo 

suaugusiųjų edukacinių 

programų katalogas 

2.4. Dalijimasis informacija apie 

projektų konkursus ir kitus 

finansavimo mechanizmus su 

neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir 

tęstinį mokymąsi vykdančiomis 

institucijomis 

Panevėžio rajono švietimo 

centras, 

Visuomenės sveikatos 

biuras, 

Panevėžio rajono 

savivaldybės viešoji 

biblioteka,  

Panevėžio rajono kultūros 

centrai,  

2017–2018 m. Informacija apie 

galimybes pritraukti 

papildomą finansavimą 

didins neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi 

paslaugų skaičių, 

įvairovę bei kokybę 

Finansuotų priemonių 

skaičius 
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Panevėžio rajono 

bendruomenės 

2.5. Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi 

programų finansavimo ir atrankos 

konkurso Panevėžio rajone 

organizavimas 

Panevėžio rajono 

savivaldybės administracija 

2017 m., 2018 m. 

II ketv. 

Informacija apie 

galimybes pritraukti 

papildomą finansavimą 

didins neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi 

įvairovę bei kokybę 

Finansuotų programų 

skaičius 

3 uţdavinys. Sudaryti palankias sąlygas vyresnio amţiaus ţmonėms tenkinti savišvietos ir kultūrinius poreikius 

3.1. Neformaliojo švietimo programų, 

skirtų Trečiojo amžiaus universiteto 

klausytojams, įgyvendinimas 

Panevėžio rajono švietimo 

centras 

2017–2018 m. Patenkinti senjorų 

savišvietos ir užimtumo 

poreikiai 

Dalyvių skaičius 

3.2. Populiarinti el. mokymosi 

sistemas: https://ec.europa.eu/epale/lt 

(EPALE – Europos elektroninė 

suaugusiųjų mokymosi platforma) ir 

www.smis.lt (Suaugusiųjų mokymosi 

informacinė sistema) 

Panevėžio rajono švietimo 

centras 

2017–2018 m. Informacijos 

prieinamumo didinimas 

Dalyvių skaičius 

4 uţdavinys. Įgyvendintų priemonių stebėsena, naujų iniciatyvų planavimas 

4.1. Konsultacijos ir susitikimai su 

NSŠ teikėjais 

Neformalųjį suaugusiųjų 

švietimą ir tęstinį mokymą 

vykdančiosios institucijos 

2017 m., 2018 m. 

II ir IV ketv.   

Pasitarimai, diskusijos 

gerins bendradarbiavimą, 

vykdomų priemonių 

derinimą, atskleis 

aktualius dalykus, bus 

sudarytos galimybės 

efektyviau spręsti 

problemas 

Susitikimų, konsultacijų 

skaičius 

4.2. Įgyvendintų priemonių ataskaitos, 

naujo veiksmų plano parengimas 

Panevėžio rajono švietimo 

centras 

2017 m. ir  

2018 m. IV ketv.  

Ataskaita padės įvertinti 

paslaugų poreikį, 

stipriąsias bei 

Parengtas naujas planas 
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problemines sritis, 

pateiktos išvados padės 

parengti naują veiksmų 

planą, iš esmės pagerins 

paslaugų ateityje kokybę 

        


