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PANEVĖŢIO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO 

2013–2016 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Panevėţio rajono švietimo centro (toliau – Centras) strateginis 2013–2016 metų planas – formalizuota sistema, uţtikrinanti efektyvų 

Centro valdymo procesą, panaudojant turimus ir prognozuojamus ţmogiškuosius ir materialiuosius išteklius, siekiant numatytų tikslų, atliekant veiklos 

kokybės analizę bei atsiskaitant uţ rezultatus. 

Centro strateginis planas parengtas vadovaujantis švietimo politikos strateginėmis nuostatomis ir prioritetais, atsiţvelgiant į Panevėţio rajono 

bendruomenės ypatumus ir poreikius, Panevėţio rajono savivaldybės  2012–214 metų strateginį veiklos planą ir Panevėţio rajono savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metais bendrąjį planą. Centras, įgyvendindamas strateginiame plane numatytus tikslus ir 

uţdavinius, siekia prisidėti prie nuolat besimokančios, aktyvios Panevėţio rajono bendruomenės kūrimo, jos narių konkurencingumo, kūrybiškumo ir 

inovatyvumo skatinimo. 

 

 

II. IŠORĖS APLINKOS ANALIZĖ 

 



 

2 

 

2.1. Politiniai veiksniai 

 

Mokymosi visą gyvenimą uţtikrinimo strategijoje (2008) numatyta „plėtoti visapusę, vientisą ir rentabilią mokymosi visą gyvenimą sistemą, 

atitinkančią valstybės strateginius tikslus ir individo poreikius globalizacijos kontekste“. Šioje strategijoje akcentuojama nuolatinė kvalifikacijos 

tobulinimo svarba ir neformaliojo neprofesinio švietimo paslaugų reikmė. Švietimas turi padėti asmeniui ir visuomenei orientuotis ţinių erdvėje, 

atsakyti į esminius dabarties iššūkius, pasinaudoti atsiveriančiomis galimybėmis, suvokti šiuolaikinį pasaulį, įgyti kultūrinę bei socialinę kompetenciją, 

stiprinti atsakomybę bei gebėjimą atsakyti į Lietuvos visuomenei metamus iššūkius. Tam sukuriama vientisa švietimo erdvė, sudaranti galimybę 

mokytis visą gyvenimą, įvairių poreikių asmenims pritaikyta mokymosi aplinka ir išplėtojama švietimo formų įvairovė.  2009 m. patvirtintoje Europos 

bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginėje programoje „Švietimas ir mokymas 2020" (ET 2020) numatoma „skatinti teisingumą, 

socialinę sanglaudą ir aktyvų pilietiškumą - švietimas ir mokymas turėtų sudaryti galimybes visiems piliečiams įgyti ir tobulinti įgūdţius bei 

kompetencijas, didinti jų galimybes įsidarbinti ir skatinti mokytis, būti aktyviu piliečiu ir dalyvauti kultūrų dialoge“. Mokymosi visą gyvenimą 

uţtikrinimo strategijoje (2008) numatoma „plėtoti veiksmingą, socialine tinklaveika grįsta mokymosi visą gyvenimą sistemą, siūlančią galimybių 

įvairovę darbiniam, socialiniam ir asmeniniam visų įvairaus amţiaus individų ugdymuisi“. Mokymasis visą gyvenimą įgyjant ir/ar tobulinant 

asmenines, darbo rinkai ir visuomenei svarbias kompetencijas yra prioritetinė sritis. Besimokantys suaugusieji daţniausiai renkasi neformaliojo 

neprofesinio ir neformaliojo profesinio švietimo paslaugas, kurių dalis – mokytojų kvalifikacijos tobulinimas (is). Vienas iš strategijos tikslų „sukurti 

paskatų ir sąlygų mokytis visą gyvenimą sistemą, grįstą veiksnia pagalba atpaţįstant save ir renkantis kelią veiklos pasaulyje”. Mokytojų 

kompetencijos  tiesiogiai siejasi su geresne mokinių ugdymo kokybe. Lietuvos švietimo  plėtotės strateginiuose nuostatose teigiama, kad mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo veiklą koordinuoja Ugdymo plėtotės centras.  

Siekiant optimaliai organizuoti Centro veiklą, spręstinos šios švietimo politikos problemos: 

 suaugusiųjų švietimą reglamentuojančiuose dokumentuose pabrėţiama mokymosi visą gyvenimą ir visiems svarba, tačiau suaugusiųjų  

mokymuisi bei mokytojų kvalifikacijos tobulinimui vis dar stinga nuoseklumo, sistemos ir koordinavimo; 

 nesukurta neformaliu būdu įgytų gebėjimų formalizavimo ir pripaţinimo sistema; 

 didesnis dėmesys skiriamas atskirų profesijų atstovų dalykinių kompetencijų  tobulinimui; 

 nors suaugusiųjų neformalųjį  švietimą vykdo įvairios institucijos, pasigendama  veiklų koordinavimo ir tikslų bendrumo; 

 įtampos visuomenėje ir ekonomikoje daro neigiamą poveikį neformaliajam  suaugusiųjų švietimui ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimui. 

 

2.2. Ekonominiai veiksniai 

 

Ekonominė situacija tiesiogiai turi įtakos visoms valstybės kuruojamoms sritims, tarp jų ir švietimui. 
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Neformalusis suaugusiųjų švietimas finansuojamas iš skirtingu šaltinių: tai tikslinės valstybės lėšos (mokinio krepšelis), darbdavio skiriamos 

lėšos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui, paties besimokančio asmens lėšos, projektų lėšos. Šiuo metu Centro veiklos finansuojamos Panevėţio 

rajono biudţeto, ESF lėšomis. 

Siekiant optimaliai organizuoti Centro veiklą, spręstinos šios ekonominės problemos: 

 finansavimas iš skirtingų šaltinių neuţtikrina nuoseklumo ir sistemos; 

 mokinio krepšelyje numatytos lėšos mokytojų kvalifikacijai, tačiau daliai mokyklų šių lėšų nepakanka kvalifikacijos tobulinimo poreikiams  

tenkinti; 

 dalis rajono suaugusiųjų sutiktų  mokėti uţ neformaliojo švietimo renginius, tačiau skiriamų lėšų nepakanka kokybiškam mokymui organizuoti; 

 neformalusis neprofesinis švietimas finansuojamas tik projektų lėšomis, todėl vyksta fragmentiškai. 

2.3. Socialiniai veiksniai 

Vienas iš mokymosi visą gyvenimą iššūkių – švelninti socialinę situaciją, atsirandančią dėl gyventojų senėjimo. Europos komisijos komunikate 

teigiama , jog būtina plėtoti „aktyviam senėjimui“ skirtą politiką, kuri būtų skirta problemoms iki ir po formalios darbinės veiklos nutraukimo spręsti. 

„Socialiai teisinga jau dabar atsiţvelgti  į senėjančių gyventojų poreikius, ieškoti būdų ir galimybių didinti jų aktyvumą ir gerinti gyvenimo kokybę. 

Rajone nemaţai laikinųjų darbo emigrantų, kurie periodiškai išvyksta dirbti  į uţsienį. Ši grupė ţmonių turi ribotas galimybes dalyvauti neformaliajame 

suaugusiųjų švietime. 

Centro veiklą įtakoja šie demografiniai veiksniai: 

 demografinė situacija Panevėţio rajone sudėtinga: maţas gimstamumas, jaunų šeimų su vaikais emigracija ir migracija turi įtakos pokyčiams  

rajono švietimo sistemoje;  

 rajonui būdingas gyventojų senėjimas, jaunų ţmonių išvykimas iš rajono, nedidelė darbo vietų pasiūla taip pat turi  įtakos rajono gyventojų  

mokymosi, kvalifikacijos ir persikvalifikavimo poreikiams;  

 dirbantiems asmenims labai sudėtinga derinti profesinę veiklą ir mokymąsi. 

2.4. Technologiniai veiksniai 

Siekdamas teikti kokybiškas, rinkos poreikius atitinkančias edukacines paslaugas Centras turi būti apsirūpinęs reikiama organizacine 

kompiuterine įranga, turėti galimybę naudotis šiuolaikiškai įrengtomis, atitinkamam mokymo dalyvių skaičiui pritaikytomis patalpomis. Šiai dienai 

Centras yra apsirūpinęs būtiniausia organizacine technika, skirta mokymams organizuoti.  Kompiuterių klasė yra Panevėţio rajono Velţio gimnazijoje. 

Didţioji dalis įrangos įgyta projektų lėšomis. Veikla viešinama  Centro interneto svetainėje 

Technologinės problemos įtakojančios centro veiklą: : 

 maţas interneto svetainės serverio galingumas; 

 kompiuterių įranga ir technologijos moraliai nuvertėja, tačiau bazės atnaujinimas galimas tik įgyvendinant atskirus investicinius projektus; 

 trūksta mokymo patalpų. 
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III. VIDAUS APLINKOS ANALIZĖ 

3.1.  Organizacinė struktūra 

Centrui vadovauja direktorius, skiriamas įstatymų numatyta tvarka, vykdantis direktoriaus pareigybės apraše bei Centro nuostatuose numatytas 

funkcijas. Švietimo centras turi savarankišką buhalteriją. 

3.2. Ištekliai 

Centrui skirta 8,75 etato: direktorius – 1etatas, direktoriaus pavaduotojas – 1etatas,  metodininkas – 1 etatas, metodininkas-organizatorius – 1 

etatas, organizatorius – 0,5 etato, valytojas – 0,5 etato, vyr. buhalterė – 0,75 etato, vairuotojas – 2 etatai. Šiuo metu dirba 11 darbuotojų, iš jų 5 

pedagoginiai darbuotojai. Visi darbuotojai dirba pagal darbo sutartis. 

3.3. Planavimo sistema 

Planavimo sistemą sudaro Centro strateginis planas, metinis veiklos planas, mėnesiniai veiklos planai. Planuoti padeda institucijos veiklos 

įsivertinimas, vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo 

pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklėmis (2006 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. ISAK-109 

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandţio 22 d. įsakymo Nr. ISAK- 1116 redakcija). 

3.4. Finansiniai ištekliai 

Centro išlaikymui skiriama lėšų iš Panevėţio rajono savivaldybės biudţeto, kurių didesnė dalis sudaro darbo uţmokesčio fondą. Gautos 

programinės lėšos naudojamos pagal sudarytas ir patvirtintas sąmatas. Lėšos uţ mokamas paslaugas panaudojamos autorinių sutarčių apmokėjimui bei 

centro organizacinėms išlaidoms padengti. 

3.5. Ryšių sistema 

Informacija apie įstaigos veiklą skleidţiama Centro interneto svetainėje www.prpsc.lt Panevėţio rajono savivaldybės tinklalapyje www.panrs.lt, 

informaciniuose stenduose bei elektroniniu paštu. 

3.6. Apskaitos tinkamumas 

Centro buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Panevėţio rajono savivaldybės tarybos bei 

administracijos patvirtintais teisės aktais.  

3.7. Prieţiūros sistema 

Centro veiklos kontrolės funkcijas atlieka įstaigos vadovybė. Pagrindiniai vidaus dokumentai, pagal kuriuos vykdoma veiklos kontrolė, yra 

Centro nuostatai, darbo tvarkos taisyklės,  metinis veiklos planas, pareigybių aprašymai. 

Vykdoma išankstinė finansų kontrolė. Vykdoma kasmetinė Centro materialiojo turto inventorizacija. 

 

 

 

http://www.prpsc.lt/
http://www.panrs.lt/
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IV. SSGG analizė 

 

Stiprybės Silpnybės Grėsmės Galimybės 

1. Glaudūs ryšiai su Panevėţio 

rajono švietimo institucijomis, 

savivaldybe. 

2. Patirtis rengiant ir vykdant 

švietimo mainų paramos 

fondo projektus. 

3. Bendradarbiavimo su uţsienio 

šalių partneriais ryšiai vykdant 

projektinę veiklą.  

4. Gera materialinė įstaigos 

bazė. 

5. Konkurencinga teikiamų 

paslaugų kaina. 

6. Ambicingas, siekiantis nuolat 

tobulėti  kolektyvas, 

kompetentingi specialistai.  

7. Įstaigos vardas rinkoje 

siejamas su  kokybiškų 

paslaugų teikimu. 

8. Turimas Centro transportas 

sudaro galimybę organizuoti 

klientų atveţimą / parveţimą į 

mokymosi vietą. 

 

1. Menki darbuotojų uţsienio 

kalbų įgūdţiai.  

2. Kompetencijos stoka rengiant ir 

vykdant didesnės apimties 

projektus. 

3. Dalis įstaigos darbuotojų dirba 

nepilnu etatu. 

4. Strategiškai nepalanki įstaigos 

geografinė vieta.  

5. Per maţai išplėtotas įstaigos 

vykdomos veiklos marketingas. 

6. Nesisteminga tiriamoji veikla. 

7. Nepilnai panaudojama 

konsultantų patirtis ir 

konsultavimo galimybės. 

 

1. Mokinių skaičiaus maţėjamas, 

sąlygojantis mokinių krepšelio 

maţėjimą / mokyklos lėšas 

darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimui. 

2. Mokyklų skaičiaus maţėjimas. 

3. Neapibrėţta mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo 

teisinė bazė, reglamentuojanti 

įstaigos veiklą ir funkcijas.  

 

 

1. Įstaigos darbuotojų uţsienio 

kalbų tobulinimas dalyvaujant 

tarptautinėje projektinėje 

veikloje. 

2. Tiriamoji veikla tobulinant ir 

plečiant įstaigos teikiamas 

paslaugas. 

3. Įstaigos klientų rato augimas, 

pritraukiant kultūros 

darbuotojus, kaimo 

bendruomenes ir   kitas tikslines 

grupes. 

4. Sukaupta patirtis ir kontaktų 

bazė organizuojant edukacinius 

renginius. 

5. Padidėjusi  įstaigos darbuotojų 

projektų rengimo kompetencija   

rengti projektus ES 2014 – 

2020  programų finansavimui. 

6. Augantis įstaigos paslaugų 

poreikis rinkoje diegiant naujus 

švietimo metodus ir 

technologijas. 

7. Vykdomos veiklos / pasiektų 

rezultatų viešinimas.  
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V. MISIJA 

 

Uţtikrinti mokymosi visą gyvenimo strategijos priemonių įgyvendinimą. 

 

VI. VIZIJA 
Panevėţio rajono švietimo centras – atvira kaitai, kūrybiška organizacija, uţtikrinanti kokybiškų edukacinių paslaugų prieinamumą. 

 

VII. PTRIORITETAI 

 

      1.  Kokybiškų edukacinių ir konsultacinių paslaugų teikimas. 

2.  Nuolatinis tobulėjimas, uţtikrinantis įstaigos konkurencingumą rinkoje. 

3.  Mokymosi visą gyvenimą iniciatyvų plėtra Panevėţio rajone. 

 

VIII. STRATEGINIAI TIKSLAI IR JŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

 

I. PRIORITETAS. KOKYBIŠKŲ EDUKACINIŲ IR KONSULTACINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS 

Tikslas: Suteikti reikšmingą postūmį pedagogo savarankiškumui bei iniciatyvai mokytis visą gyvenimą, siekiant geresnės ugdymo kokybės ir 

mokinių rezultatų 

Uţdaviniai Priemonės Rezultatas Lėšų šaltinis 
Pasiekimo 

laikas 
Pastabos 

1. Patenkinti švietimo 

darbuotojų  

kvalifikacijos 

tobulinimo paslaugų 

poreikius. 

1.1. Panevėţio rajono 

švietimo įstaigų darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimo 

poreikių tyrimo atlikimas. 

1. Atnaujinta informacija apie švietimo 

darbuotojų  kvalifikacijos tobulinimo 

poreikius. 

2. Optimaliai organizuojamas švietimo 

darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo 

procesas. 

3. Sukurta kvalifikacijos tobulinimo 

renginių vertinimo sistema. 

4. Uţtikrinta teikiamų kvalifikacijos 

tobulinimo paslaugų kokybė. 

Ţmogiškieji 

ištekliai 

2015 Kvalifikacijos 

tobulinimo 

procesas turi 

uţtikrinti dermę 

tarp individualių 

pedagogo 

poreikių, 

švietimo įstaigos 

poreikių ir 

nacionalinių  

1.2. Kvalifikacijos tobulinimo 

vertinimo sistemos 

sukūrimas. 

 

Ţmogiškieji 

ištekliai 

2014 
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poreikių. 

2. Sudaryti galimybes 

Panevėţio rajono  

pedagogams susipaţinti 

su naujomis 

kvalifikacijos kėlimo 

galimybėmis.  

2.1. Dalyvavimas 

nacionaliniame projekte 

„Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo ir 

perkvalifikavimo sistemos 

plėtra“. 

Sudarytos galimybės mokytojams 

susipaţinti su naujomis kvalifikacijos 

tobulinimo formomis.  

Ţmogiškieji 

ištekliai 

2013  

 

 

 

3. Aktyviai dalyvauti 

projektinėje veikloje, 

sudarant sąlygas 

nuolatiniam švietimo 

įstaigų bendruomenių  

mokymuisi.  

3.1. ESF finansuojamo 

projekto  ,,Alternatyvusis 

ugdymas“ veiklų 

koordinavimas Panevėţio 

rajone.  

Panevėţio rajono švietimo įstaigos geba 

organizuoti įstaigos veiklą taikant 

alternatyvius ugdymo metodus.   

ESF lėšos, 

ţmogiškieji 

ištekliai 

2014  

3.2. Mokytojų/vadovų 

lyderystės ugdymas 

dalyvaujant nacionaliniame 

projekte „Lyderių laikas 2“. 

Sudarytos sąlygos projekto dalyviams keistis 

gerąja, naudotis edukaciniu banku. 

 

Ţmogiškieji 

ištekliai 

2013–2014  

4. Aktyvinti ir plėtoti 

Panevėţio rajono 

švietimo institucijų 

bendradarbiavimą ir 

socialinę partnerystę. 

 

 

4.1. Jaunų mokytojų klubo 

įsteigimas. 

Įsteigtas jaunųjų mokytojų klubas. 

Jauniems mokytojams sudarytos sąlygos 

bendradarbiauti, ugdomi jaunieji lyderiai. 

Ţmogiškieji 

ištekliai 
2014  

4.2. Ugdymo įstaigų dienos 

„Kūrybinės dirbtuvės“ 

organizavimas, siekiant 

skleisti gerąją mokymo 

metodų  patirtį. 

Kartą per metus mokyklose lyderėse 

suorganizuojamos „Kūrybinės dirbtuvės“. Ţmogiškieji 

ištekliai, 

biudţeto lėšos 

Kasmet II 

ketv. 

 

4.3. Metodinės veiklos 

koordinavimas. 

 

1. Per metus kiekvienai metodinei grupei  

suorganizuojami 1–2  renginiai per metus, 

kurių metu mokytojai informuojami apie 

metodinės veiklos naujoves ir gerąją patirtį.  

Ţmogiškieji 

ištekliai, 

biudţeto lėšos 

Nuolat  
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2. Nuolat atnaujinama metodinės veiklos 

skiltis interneto svetainėje. 

3. Kasmet išleidţiama po vieną metodinį 

leidinį.  

5. Kurti materialinę-

intelektualinę bazę, 

sudarančią sąlygas 

nuolatiniam 

mokymuisi. 

5.1. Parengti nuotolinio 

mokymosi programą. 

Sukurta nuotolinio mokymosi programa, 

sudaranti galimybes švietimo darbuotojams  

mokytis jiems patogiu  laiku, patogioje 

vietoje.   

ES projekto 

lėšos 
2016  

5.2. Respublikinio projekto 

„Lyderių laikas 2“ metu 

sukurto edukacinės patirties 

banko prieţiūra. 

Sudaryta galimybė mokytojams ruošiantis 

pamokoms naudotis edukacinės patirties 

banko  duomenimis.   

Ţmogiškieji 

ištekliai, 

biudţeto lėšos 

2014  

5.3. Nuolatinis vadybinės, 

pedagoginės, edukacinės 

literatūros fondo pildymas ir 

jo populiarinimas. 

1. Plečiama literatūros bazė švietimo 

darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui. 

2. Aktyviai naudojamasi Centro literatūros 

fondu. 

ES projekto/ 

biudţeto lėšos 
Nuolat  

5.4. Vykdomi renginiai, 

teikiamos konsultacinės 

paslaugos atskirose 

Panevėţio rajono  mokyklose. 

Patenkinama iki 85 proc. mokyklų 

pageidavimų gauti paslaugas vietoje.  Ţmogiškieji 

ištekliai 
2013  

5.5. Kvalifikacijos tobulinimo 

programų katalogo 

parengimas. 

1. Parengtas kvalifikacijos tobulinimo 

programų katalogas.  

2. Sudaryta galimybė mokytojams rinktis 

kvalifikacijos tobulinimo programas ir 

planuoti lėšas. 

Ţmogiškieji 

ištekliai 

Kiekvienais 

kalendoriniais 

metais 

 

6.Vykdyti kryptingą ir 

tikslingą Ugdymo 

Karjerai (UK) 

reikalingų paslaugų 

plėtrą. 

6.1. Informacinės-

konsultacinės pagalbos 

teikimas mokykloms, 

neturinčioms UK 

koordinatoriaus. 

Parengiama po vieną UK koordinatorių, 

keturiose šios veiklos nevykdančiose 

Panevėţio rajono mokyklose. 
Ţmogiškieji 

ištekliai 
2014  
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6.2. Bendradarbiavimas su 

Panevėţio regiono UK 

koordinatoriais ir 

konsultantais. 

Kasmet parengiama po 2 kvalifikacijos 

tobulinimo programas tikslinėms grupėms. 

Ţmogiškieji 

ištekliai 

2014–2015  

II. PRIORITETAS. NUOLATINIS TOBULĖJIMAS, UŢTIKRINANTIS ĮSTAIGOS KONKURENCINGUMĄ RINKOJE 

Tikslas:  Tobulinti Centro ţmogiškuosius išteklius, uţtikrinant teikiamų paslaugų kokybę bei konkurencingumą rinkoje 

Uţdaviniai Priemonės Rezultatas Lėšų šaltiniai 
Pasiekimo 

laikas 
Pastabos 

1. Sudaryti sąlygas 

Centro darbuotojams 

tobulinti  kvalifikaciją. 

1.1. Uţsienio kalbų 

tobulinimas, dalyvaujant 

tarptautiniuose projektuose / 

mokymuose. 

  

1. 1 lygiu padidėja Centro darbuotojų kalbų 

mokėjimo lygis. 

2. Išaugusi darbuotojų kompetencija ir 

galimybės pasinaudoti tarptautine patirtimi 

skaitant literatūrą, el. medţiagą, dalyvaujant 

tarptautiniuose mokymuose ir projektuose. 

Biudţeto/ES 

projekto lėšos 
2013–2016  

1.2.  Projektų rengimo 

įgūdţių tobulinimas 

dalyvaujant specializuotose 

projektų rengimo  

mokymuose. 

 

 

1. Padidėjusi  įstaigos darbuotojų projektų 

rengimo kompetencija   rengti projektus ES 

2014–2020  programų finansavimui. 

2. Parengiamas vienas ES finansuojamas 

projektas.  

Biudţeto/ES 

projekto lėšos 
2013–2016  

2. Sudaryti sąlygas 

Centro darbuotojams 

susipaţinti su 

inovatyviais 

mokymo(si) metodais 

ir technologijomis. 

2.1. 2 įstaigos darbuotojų 

dalyvavimas tarptautinėje 

BETT parodoje Londone. 

 

Pagilintos dviejų įstaigos darbuotojų ţinios 

apie inovatyvių informacinių technologijų 

panaudojimą švietime.  

Biudţeto/ES 

projekto lėšos 
2014 2015  

2.2. Aktyvus Centro 

darbuotojų dalyvavimas  

įvairiuose projektuose, 

kursuose, seminaruose, 

mokymuose, patirties mainų 

Centro darbuotojai organizuodami veiklą 

naudoja inovatyvius mokymo metodus ir 

technologijas. 

Biudţeto/ES 

projekto lėšos 

2013–2014  



 

10 

 

vizituose, skirtuose 

susipaţinti su inovatyviais 

mokymo(si) metodais, 

technologijomis ir jų 

panaudojimo galimybėmis. 

3. Plėsti Centro 

projektinę veiklą, 

įgalinančią darbuotojus 

susipaţinti su kitų šalių 

švietimo organizavimo 

sistemomis, sėkminga 

panašią veiklą 

įgyvendinančių įstaigų 

patirtimi.   

Dalyvavimas Švietimo mainų 

paramos fondo konsultacijų 

dienose, kontaktiniuose 

seminaruose. 

1. Kasmet parengiama po vieną  projektų 

paraišką Švietimo mainų paramos fondui.   

2. Centras bendradarbiauja su partneriais 

uţsienyje įgyvendindamas projektus. 

3. Įstaigos veikla organizuojama naudojantis 

sėkminga uţsienio šalių patirtimi. 

 

 

 

Biudţeto/ES 

projekto lėšos 

2014–2016  

 

III. PRIORITETAS. MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ INICIATYVŲ PLĖTRA PANEVĖŢIO RAJONE 

Tikslas: Didinti neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugų prieinamumą, formuojant asmenybės ir bendruomenės mokymosi visą gyvenimą bei 

darnaus vystymosi nuostatas 

Uţdaviniai Priemonės Rezultatas Lėšų šaltiniai 
Pasiekimo 

laikas 
Pastabos 

1. Vykdyti aktyvią 

įstaigos teikiamų 

paslaugų marketinginę 

veiklą.  

Įvairių socialinių tinklų 

pagalba skleidţiama 

informacija apie įstaigos 

teikiamas paslaugas ir 

pasiektus rezultatus. 

1. Nuolat viešinama informacija apie 

įstaigos veiklą, pasiektus rezultatus. 

2. Efektyviai  išnaudojami socialiniai tinklai.   

3. Centras – plačiai ţinomas edukacinių 

paslaugų teikėjas.  

Ţmogiškieji 

ištekliai 
2016  
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2. Kurti 

bendradarbiavimo 

ryšius su kitomis 

Panevėţio rajono 

institucijomis. 

Susitikimai su rajono kultūros 

centrais, seniūnijomis, 

bendruomenėmis, 

bibliotekomis, siekiant 

išsiaiškinti mokymosi/ kitų 

edukacinių paslaugų  

poreikius. 

1. Ištirti atskirų Panevėţio rajono institucijų/ 

bendruomenių švietimo paslaugų poreikiai. 

2. Teikiamos jų poreikius atitinkančios 

švietimo paslaugos. Ţmogiškieji 

ištekliai 
2014–2016  

3. Plėsti projektinę 

veiklą, sudarant 

galimybes 

bendruomenėms 

nemokamai dalyvauti 

mokymosi visą 

gyvenimą veiklose. 

ES ir kitų projektų  lėšų 

pritraukimas ir veiksmingas 

jų  panaudojimas  rajono  

bendruomenėms mokyti. 

Centre vykdomi regioniniai, tarptautiniai ar 

nacionaliniai projektai, skatinantys  

bendruomenių 

sutelktumą, kompetencijų ugdymą. 
Biudţeto/ES 

projekto lėšos 
2014–2016  

4. Gebėjimų mokytis ir 

kūrybiškumo ugdymas 

suaugusiųjų švietime. 

Dalyvavimas tarptautiniame 

Grundvig projekte 

„Suaugusiųjų švietimo gairės 

artėjant 2020“. 

Pagal projekto grafiką vyksta mokėjimo 

mokytis kompetencijų ugdymo veiklos.  
Biudţeto/ES 

projekto lėšos 

 

2013–2014 

 
 

 

IX. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO, VERTINIMO, ĮSIVERTINIMO IR ATSAKOMYBĖS FORMOS 

 

 Centro metinėse veiklos planuose. 

 Tikslų ir uţdavinių įgyvendinimas aptariamas Centro pasitarimuose. 

 Uţ strateginio plano savalaikį, kokybišką įgyvendinimą atsakinga administracija. 

_______________________________________ 

 


