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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu,

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 8 straipsnio

2 dalimi, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 metų plėtros

programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 6 d. nutarimu Nr. 347

„Dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 metų plėtros programos

patvirtinimo“, 15 punktu, atsižvelgdama į Šilalės švietimo pagalbos tarnybos 2019 m. lapkričio 18

d. raštą Nr.V1-56 (1.5E) ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir

tęstinio mokymosi 2019–2021 metų veiksmų plano pateikimo“, Šilalės rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės 2019–2021 metų neformaliojo suaugusiųjų

švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planą (pridedama).

2. Paskirti Šilalės rajono savivaldybės 2019–2021 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo

ir tęstinio mokymosi veiksmų plano įgyvendinimo koordinatoriumi Šilalės švietimo pagalbos

tarnybos direktorių.

3. Paskelbti informaciją apie priimtą sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą –

Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.

Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams

(Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2019 m. lapkričio 29 d. sprendimu

Nr. T1-254

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ NEFORMALIOJO

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI VEIKSMŲ PLANAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šilalės rajono savivaldybės 2019–2021 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio

mokymosi veiksmų planas (toliau – Veiksmų planas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 metų plėtros programa,

patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 6 d. nutarimu Nr. 347 „Dėl

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

patvirtinimo“, Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų planu, patvirtintu

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-536 „Dėl

Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 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“, Šilalės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginiu veiklos planu,

patvirtintu Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T1-43 „Dėl

Šilalės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, bei

atsižvelgiant į rajono įstaigų, organizacijų teikiamas paslaugas, susijusias su neformaliuoju

suaugusiųjų švietimu.

Veiksmų plane vartojamos sąvokos:

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.

II SKYRIUS

VEIKSMŲ PLANO TIKSLAS

Veiksmų plano tikslas – stiprinti Šilalės rajono suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą

sistemą, kuri sudarytų sąlygas suaugusiųjų asmenų socialinei ir darbinei įtraukčiai, aktyviam

pilietiškumui ir asmeniniam tobulėjimui.

III SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba – tai Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaiga,

kurios tikslas užtikrinti švietimo pagalbos teikimą Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje

gyvenantiems vaikams, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir

švietimo įstaigoms, jų vadovams, pavaduotojams ugdymui, mokytojams, švietimo pagalbą
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teikiantiems specialistams, bei tenkinti asmens karjerai būtinų kompetencijų ugdymo ir mokymosi

visą gyvenimą, pažinimo, lavinimosi poreikius.

Per 2018 m. organizuoti 136 kvalifikacijos tobulinimo renginiai Šilalės ir kitų savivaldybių

mokytojams, ugdymo įstaigų vadovams bei kitoms klausytojų grupėms (trečiojo amžiaus

universiteto klausytojams, finansininkams, kultūros darbuotojams, bendruomenių nariams,

visuomenei ir kt.). Renginiuose dalyvavo 3034 klausytojai, kuriuos galima suskirstyti pagal

tikslines grupes: seminaruose dalyvavo 1326 klausytojai, kursuose – 89 klausytojai, paskaitose –

1436 klausytojai. Kituose renginiuose: konferencijose, apskritojo stalo diskusijose, gerosios

patirties sklaidos, praktiniuose užsiėmimuose, plenere, mokymuose, kituose renginiuose dalyvavo

183 klausytojai. Taip pat buvo atliekamas tėvų pedagoginis psichologinis konsultavimas,

pedagoginis psichologinis švietimas, vykdoma metodinė veikla.

Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje veikiančio TAU tikslas – padėti vyresnio amžiaus

žmonėms prisitaikyti prie visuomenės pokyčių, skatinant juos saviraiškai, veiklumui, aktyviam

gyvenimui, mokymuisi visą gyvenimą atsižvelgiant į jų poreikius ir galimybes. Vykdant TAU

veiklą, organizuojamos paskaitos, susitikimai su Lietuvos įvairių institucijų specialistais,

visuomenės veikėjais, organizuojamos priemonės, leidžiančios tikslingai panaudoti atskirų žmonių

sukauptas žinias ir patirtį. Viso rajone veikia 8 trečiojo amžiaus universiteto grupės, kurių veikloje

dalyvauja 269 senjorai.

Šilalės suaugusiųjų mokykloje mokytojai savo veiklą grindžia šiuolaikiniais ugdymo

principais, garantuoja tęstinį mokymąsi, padeda įgyti trūkstamų žinių arba jas atnaujinti. Mokyklos

tarybos dėka mokyklos bendruomenė įtraukiama į aktyvias veiklas: kasmet planuojamos ir

paminimos valstybinės bei tradicinės mokyklos šventės, organizuojami suaugusiųjų švietimo

savaitės renginiai, paskaitos-susitikimai, diskusijos su įdomiais žmonėmis, pažintinės išvykos

mokiniams. Mokyklos bendruomenė kasmet inicijuoja ir rengia įvairius projektus. Mokytojai

nuolat tobulina savo kvalifikaciją, vyksta į edukacines, kultūrines išvykas. 2018 m. m. pagrindinio

ugdymo programą baigė 34 jaunimo ir suaugusiųjų klasių mokiniai, vidurinio ugdymo programą

baigė 74 abiturientai. Sėkmingai brandos egzaminus išlaikė ir gavo brandos atestatus 43

abiturientai.

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos Tauragės apskrities Šilalės skyrius (toliau – Užimtumo tarnybos Šilalės skyrius)

neįgijusiems pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo, nesimokantiems, nedirbantiems ar mokymuose

nedalyvaujantiems jaunuoliams, žemos kompetencijos ir neraštingiems suaugusiesiems gali suteikti

antrą galimybę mokytis ir įgyti norimas kompetencijas ar kvalifikaciją bei surasti savo vietą darbo

rinkoje. Asmenys gali būti siunčiami į formaliojo ir neformaliojo mokymo programas. Iš viso 2018

metais užimtumo tarnyboje Šilalės skyriuje vyko 79 konsultavimo grupėse renginiai. Juose

dalyvavo 620 užimtumo tarnybos klientų.

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras), siekdamas

mažinti Šilalės rajono savivaldybės gyventojų sergamumą, mirtingumą bei pagerinti gyvenimo

kokybę, nuolat vykdo bendruomenėje visuomenės sveikatos mokymus, į kuriuos stengiamasi

įtraukti kuo daugiau suaugusių asmenų. Visuomenės sveikatos mokymai yra organizuojami pagal

Biuro prioritetines sveikatos mokymo ir ugdymo sritis. Priklausomai nuo mokymų temos yra

bandoma įtraukti kuo didesnę suaugusiųjų bendruomenės dalį. Per 2018 m. suaugusiems

organizuota 131 renginys (pranešimai, paskaitos, pamokos). Dalyviai – 580 suaugusiųjų (kaimų

gyventojai, pedagogai, socialiniai darbuotojai, valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojai).

Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka yra kultūros, švietimo ir informacijos

centras, skirtas gyventojų švietimui, asmenybės ugdymui. Rajono biblioteka turi puikią

kompiuterinę bazę, internetinę ir periodikos skaityklas, kasmet naujais spaudiniais papildomą knygų

fondą. Bibliotekos strateginiame plane numatyta stiprinti kultūros, švietimo ir meno veiklas,

sudaryti galimybes gauti formalaus ir neformalaus ugdymo paslaugas, neformalaus švietimo

pagalba padėti gyventojams bibliotekoje plėtoti kultūrinius interesus, ugdyti kultūrines galias ir

gebėjimus, tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius. Per 2018 m. organizuota 140 renginių, skirtų

suaugusiems, kuriuose dalyvavo 4400 dalyvių.
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Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras buria mėgėjų meno kolektyvus, plėtodamas

švietėjišką veiklą, skirtą įvairaus amžiaus ir išsilavinimo žmonėms. Mėgėjų meno kolektyvuose

vyksta mokomojo ir pažintinio pobūdžio veikla, įprasminamas suaugusiųjų laisvalaikis, sudaromos

sąlygos suaugusiųjų meninei saviraiškai, kompetencijų ugdymui. 

IV SKYRIUS

VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS

Šilalės rajono savivaldybėje neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdo:

1. Šilalės švietimo pagalbos tarnyba,

2. Šilalės suaugusiųjų mokykla,

3. Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras,

4. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Šilalės skyrius,

5. Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka,

6. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras.

Veiksmų planas

Eil.

Nr.

Priemonės ir veiksmai Vykdytojai Laukiami rezultatai

1. Uždavinys. Savivaldybės gyventojų poreikius atitinkančio neformalaus suaugusiųjų

švietimo ir tęstinio mokymosi inicijavimas ir plėtojimas

1.1. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi poreikio analizė rajono 

savivaldybėje

Šilalės švietimo 

pagalbos tarnyba

Pagerės suaugusiųjų 

švietimo planavimas, 

viešinimas ir stebėsena

1.2. Įgyvendinti kokybiškas neformaliojo 

švietimo programas, skirtas senjorams

Šilalės švietimo 

pagalbos tarnyba

Patenkinti senjorų 

švietimo ir užimtumo 

poreikiai

1.3. Suaugusiųjų sveikatinimo ir sporto 

programų rengimo inicijavimas ir 

įgyvendinimas

Šilalės rajono 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras

Patenkinti tam tikrų 

gyventojų grupių 

savišvietos ir 

užimtumo poreikiai

1.4. Programų, skirtų asmenims, kuriantiems 

verslą, grįžtantiems į darbo rinką, 

atnaujinantiems darbinius įgūdžius, 

rengimas ir įgyvendinimas

Užimtumo tarnybos

Šilalės skyrius

Suaugusieji sustiprins 

bendrąsias kompetenci-

jas, nuolatinio 

mokymosi įgūdžius ir 

motyvaciją, praplės 

savo galimybes darbo 

rinkoje ir viešajame 

gyvenime

1.5. Gyventojų užimtumo, kultūrinio švietimo 

programų rengimo inicijavimas, rengimas 

ir įgyvendinimas

Užimtumo tarnybos

Šilalės skyrius,

Šilalės rajono 

savivaldybės kultūros

centras

Dalyviai įgis naujų 

žinių ir gebėjimų, 

patobulins bendruosius

įgūdžius, sustiprins 

kitus gebėjimus

2. Uždavinys. Bendradarbiavimo su neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi

vykdančiomis institucijomis efektyvinimas
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2.1. Bendrų veiklų (projektų) inicijavimas Šilalės rajono 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos

biuras, Šilalės 

švietimo pagalbos 

tarnyba, Šilalės 

rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka, 

Šilalės rajono 

savivaldybės kultūros

centras

Pagerės bendrų 

švietimo teikėjų 

organizuotumas, 

tarpusavio 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas

2.2. Bendrų švietimo teikėjų renginių

suaugusiesiems organizavimas

Šilalės rajono 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras, Šilalės 

švietimo pagalbos 

tarnyba, Šilalės rajono

savivaldybės viešoji 

biblioteka, Šilalės 

rajono savivaldybės 

kultūros centras

Bus organizuojamos 

paskaitos, parodos, 

susitikimai, kūrybinės 

dirbtuvės ir pan.

3 uždavinys. Informacijos, skirtos motyvuoti suaugusiuosius dalyvauti mokymesi visą

gyvenimą, prieinamumo didinimas

3.1.  Atnaujinti ir skelbti informaciją apie NSŠ 

ir TM galimybes Šilalės rajono 

savivaldybėje: institucijas, organizacijas 

bei jų teikiamas paslaugas

Šilalės švietimo 

pagalbos tarnyba

Informacijos viešinimas 

didins gyventojų 

įsitraukimą ir 

dalyvavimą NSŠ ir TM

3.2. Viešinti aktualią informaciją apie NSŠ ir

TM savivaldybės ir kitų organizacijų

svetainėse, spaudoje

Šilalės švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Užimtumo tarnybos 

Šilalės skyrius

Didinamas

informacijos

prieinamumas

3.3. Organizuoti Suaugusiųjų švietimo savaitę

savivaldybėje

Šilalės rajono 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras, Šilalės 

švietimo pagalbos 

tarnyba, Šilalės rajono

savivaldybės viešoji 

biblioteka, Šilalės

suaugusiųjų mokykla,

Šilalės rajono 

savivaldybės kultūros 

centras

Bus informuojama 

visuomenė, didės 

dėmesys NSŠ ir TM 

aktualijoms

4 uždavinys Teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas savivaldybės gyventojams

4.1. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo Šilalės rajono 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos

Teikiamos psichologo 

konsultacijos socialinę 

riziką patiriančioms 
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biuras, Šilalės 

švietimo pagalbos 

tarnyba

šeimoms ir jose 

augantiems vaikams.

5 uždavinys. Stiprinti rajono gyventojų sveikos gyvensenos gebėjimus

5.1.  Fizinio aktyvumo skatinimo renginiai Šilalės rajono 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos

biuras

Bus organizuojami 

žygiai, mankštos, 

stovyklos, treniruotės

5.2. Psichinės ir emocinės sveikatos stiprinimo

veiklos

Šilalės rajono 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos

biuras, Šilalės 

švietimo pagalbos 

tarnyba 

Bus organizuojamos 

paskaitos 

________________
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