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sprendimu Nr. T-183
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR
TĘSTINIO MOKYMOSI 2021–2023 METŲ VEIKSMŲ PLANAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi
2021–2023 m. veiksmų planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos neformaliojo
suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo nuostatomis, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2016-04-06 nutarimu Nr. 347 patvirtinta Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio
mokymosi 2016–2023 m. plėtros programa, atsižvelgiant į savivaldybės įstaigų ir organizacijų
teikiamas paslaugas, susijusias su neformaliuoju suaugusiųjų švietimu.
Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi
2021–2023 m. veiksmų plano paskirtis – siekti nuoseklios ir tarpinstituciniu bendradarbiavimu
grįstos neformaliojo suaugusiųjų švietimo Alytaus miesto savivaldybėje plėtros, sudarančios
prielaidas suaugusiųjų mokymuisi visą gyvenimą.
II SKYRIUS
NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2019–2020
METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINTŲ PRIEMONIŲ ATASKAITA
Nuo 2015-01-01 įsigaliojęs Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi
įstatymas ir poįstatyminiai teisės aktai – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 201510-15 įsakymu Nr. V-1079 patvirtintas Teisės vykdyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio
mokymosi programas, finansuojamas iš valstybės ir (arba) savivaldybių biudžeto lėšų, tvarkos
aprašas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-01-14 nutarimu Nr. 22 patvirtinta Mokymosi
pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodika –
numatė naujas, kokybiškai svarbias prielaidas plėtoti suaugusiųjų mokymąsi šalies ir savivaldybių
lygmeniu.
Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimu Nr. T-104 patvirtinto Alytaus
miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2019–2020 m.
veiksmų plano įgyvendinimo koordinatoriumi paskirta Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla. Ji
2020 m. rugpjūčio 21 d. buvo likviduota, o neformalusis suaugusiųjų švietimas perduotas vykdyti
Alytaus Likiškėlių progimnazijai. Veiksmų planas buvo pristatytas Alytaus miesto savivaldybės
neformalųjį suaugusiųjų švietimą organizuojančių ar vykdančių institucijų vadovams ir atstovams,
susitarta dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo jį įgyvendinat.
Rengiant ir įgyvendinant Veiksmų plane numatytas priemones – neformaliojo švietimo
programų, skirtų pedagogų ir kitų su vaikais dirbančiųjų specialistų kompetencijai tobulinti, viešojo
sektoriaus darbuotojų kvalifikacijai tobulinti, vyresniojo amžiaus asmenų, suaugusiųjų bendrajai
kompetencijai tobulinti bei saviraiškoms galimybėms ir meninei kompetencijai ugdyti, suaugusiųjų
mokytojų kompetencijai tobulinti – dalyvavo Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos:
Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras,
Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba, Alytaus dailės mokykla, Alytaus muzikos
mokykla, Alytaus jaunimo centras, Alytaus kraštotyros muziejus, Alytaus sporto ir rekreacijos
centras, Alytaus miesto savivaldybėje veikiančios valstybės institucijos – Alytaus kolegijos Alytaus
švietimo darbuotojų tobulinimo/si padalinys, Alytaus profesinio rengimo centras, Kauno
taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialas, taip pat nevyriausybinės organizacijos, viešosios

įstaigos ir kitos verslo organizacijos – Trečiojo amžiaus universitetas, Alytaus verslo konsultacinis
centras, Alytaus neformaliojo švietimo centras „Tolerancija“ ir kt.
Informaciją apie Alytaus savivaldybėje vykdytas neformaliojo suaugusiųjų mokymo
programas pateikusių 16 institucijų duomenimis, 2019–2020 m. įgyvendinant 271 neformaliojo
suaugusiųjų švietimo programą, dalyvavo 9 503 suaugusieji (pedagogai, vyresnio amžiaus asmenys,
įvairių institucijų darbuotojai, bedarbiai, tarp jų ir jaunimas, tėvai bei kiti Alytaus savivaldybės
gyventojai). Susidariusius nepalankioms aplinkybėms dėl pandemijos, aktyvesnė veikla vyko
atsiskaitomaisiais 2019 metais. Išskirtinai reikšmingą darbą nuveikė Alytaus konsultacinis verslo
centras, jis įgyvendino ERASMUS + KA2 Strateginės partnerystės suaugusiųjų švietimo programos
projektą „Reintegracijos įrankiai – tiltas į naują gyvenimą savo gimtajame mieste“ kartu su
partneriais: Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomene, Norvegijos Rugalando (Rogaland) lietuvių
bendrija ir Italijos neformaliojo švietimo centru. Projekto vykdymo metu buvo atlikti reemigrantų
poreikių tyrimai, sudarytas analitinis dokumentas Reintegracijos galimybių žemėlapis, skirtas
suaugusių švietimo paslaugų marketingui formuoti. Kartu su Lietuvos suaugusiųjų švietimo
asociacija, Švietimo mainų paramos fondu ir Alytaus miesto savivaldybės suaugusiųjų švietimo
strateginės partnerystės platformos kūrimo ir veiklos koordinavimo taryba, Alytaus verslo
konsultacinis centras 2019 m. organizavo suaugusiųjų mokymosi savaitę Alytuje tema „Mokymosi
pasaulis laukia. Keliaukim“, o 2020 m. informacinė kampanija suaugusiųjų švietimo motyvacijai
didinti vyko internete organizuojamuose renginiuose 21 suaugusiųjų mokymosi savaitės metu
„Susitikime mokytis. Kartu mes galim!“
2019–2020 m. Alytaus miesto savivaldybėje buvo sudarytos palankios sąlygos suaugusiems
asmenims įgyti bendrąją kompetenciją, plėtojant kokybiškų paslaugų įvairovę ir skatinant
suaugusiųjų nuolatinį mokymąsi. Kiekvienais metais savivaldybė neformaliajam suaugusiųjų
švietimui skiria biudžeto lėšas, organizuodama neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų
konkursą. 2019 m. šiai priemonei buvo skirta 10 500 Eurų, 12 programų vykdė 7 teikėjai, 2020 m.
skirta 14 700 Eurų, veiklą vykdė 6 teikėjai, įgyvendindami 14 programų, kuriose dalyvavo 476
suaugusieji.
Įgyvendinant veiksmų planą vykdytos suaugusiųjų mokymosi motyvacijos didinimo
informacinės kampanijos žiniasklaidos priemonėse. Informacija apie neformalųjį suaugusiųjų
mokymąsi ir mokymosi galimybes skelbta regioninėje spaudoje, Dzūkijos TV, FM-99, LRT,
internetinėje žiniasklaidoje bei savivaldybės ir institucijų portaluose.
Pagrindinis neformaliojo suaugusiųjų mokymosi finansavimo šaltinis – Europos Sąjungos,
valstybės, savivaldybės perduotos ir pačių besimokančiųjų lėšos arba neformaliojo suaugusiųjų
švietimo veikla vykdoma panaudojant įstaigų žmogiškuosius išteklius, taip pat panaudojant įstaigų
pajamas, rėmėjų ir kt. lėšas.
III SKYRIUS
VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS
Veiksmų planas įgyvendinamas pagal numatytus tikslus, uždavinius ir priemones. Jo
įgyvendinimą koordinuoja Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu paskirta institucija,
neformalųjį suaugusiųjų švietimą Alytaus miesto savivaldybėje įgyvendina vykdančios valstybės ir
savivaldybės institucijos bei nevyriausybinės organizacijos ir kt. organizacijos: Alytaus Likiškėlių
progimnazija, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Alytaus miesto
pedagoginė psichologinė tarnyba, Alytaus dailės mokykla, Alytaus muzikos mokykla, Alytaus
jaunimo centras, Alytaus kultūros centras, Alytaus kraštotyros muziejus, Alytaus sporto ir
rekreacijos centras, Alytaus kolegijos Alytaus švietimo darbuotojų tobulinimo/si padalinys, Alytaus
profesinio rengimo centras, Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialas, Alytaus trečiojo
amžiaus universitetas, Alytaus verslo konsultacinis centras, Alytaus neformaliojo švietimo centras
„Tolerancija“, Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka, Alytaus miesto teatras ir kt.

IV SKYRIUS
VEIKSMŲ PLANO TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
Veiksmų plano tikslas – sudaryti sąlygas suaugusių asmenų socialinei ir darbinei įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui ir asmeniniam
tobulėjimui plėtojant neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdančių ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo nuostatas įgyvendinančių institucijų
bendradarbiavimą ir koordinuojant jų veiklą Alytaus miesto savivaldybėje.
Priemonės ir veiksmai (veiklos
Atsakingos/vykdančios institucijos
Vykdymo
Siekiami rezultatai
sritys)
laikas
I uždavinys. Atlikti neformaliojo suaugusiųjų mokymosi paklausos ir pasiūlos analizę Alytaus miesto savivaldybėje.
1.1. Atlikti neformaliojo
Koordinatorius,
2021 m. spalio Tyrimas padės įvertinti
suaugusiųjų mokymosi poreikių
neformalųjį suaugusiųjų švietimą
– gruodžio
mokymosi poreikį, palyginti su
tyrimą
vykdančios institucijos
mėn.
pasiūla, padės planuoti veiklą
atsižvelgiant į suaugusiųjų
1.2. Apibendrinti tyrimo duomenis Koordinatorius
2022 m.
ir atlikti tyrimo duomenų analizę
sausio–vasario mokymosi poreikius
mėn.
1.3. Tyrimo rezultatus aptarti su
Koordinatorius,
2022 m. kovo
neformalųjį suaugusiųjų švietimą
neformalųjį suaugusiųjų švietimą
mėn.
vykdančiomis institucijomis ir
vykdančios institucijos
panaudoti neformaliojo mokymosi
galimybių plėtrai
II uždavinys. Vykdyti informacijos sklaidą apie suaugusiųjų mokymosi galimybes Alytaus miesto savivaldybėje.
2.1. Vykdyti suaugusiųjų
Koordinatorius,
Nuolat
Informacijos viešinimas į
mokymosi visą gyvenimą
neformalųjį suaugusiųjų švietimą
mokymosi veiklą įtrauks
motyvacijos ir profesinio mokymo vykdančios institucijos
daugiau suaugusiųjų
populiarinimo kampanijas:
informaciją apie neformaliojo
suaugusiųjų mokymosi galimybes
savivaldybėje skelbti mokymąsi
vykdančių institucijų
tinklalapiuose, regioninėje
internetinėje žiniasklaidoje,
spaudoje ir kt.
2.2. Pristatyti neformaliojo
suaugusiųjų mokymosi galimybes

Koordinatorius,
neformalųjį suaugusiųjų švietimą

2022 m.
vasario –

Vertinimo kriterijai
Atliktas tyrimas,
apibendrinti duomenys,
parengtos išvados

Pagal suaugusiųjų
mokymosi poreikius
organizuotų mokymų
skaičius

Organizuotų susitikimų
skaičius

savivaldybėje organizuojant
vykdančios institucijos
lapkričio mėn.
susitikimus savivaldybėje,
bendruomenių centruose, švietimo
ir kitose įstaigose
2.3. Informaciją apie neformaliojo
Koordinatorius,
Nuolat
Informacijos prieinamumo
suaugusiųjų švietimo įgyvendinimą neformalųjį suaugusiųjų švietimą
didinimas
(vykdomus projektus, programas,
vykdančios institucijos
konferencijas ir kitą veiklą) skelbti
Europos elektroninėje suaugusiųjų
mokymosi platformoje („Epale“,
„Erasmus“) ir Suaugusiųjų
mokymosi informacinėje sistemoje,
Alytaus savivaldybės portale
2.4. Palaikyti suaugusiųjų švietimo Koordinatorius,
Kasmet
Visuomenės informavimas ir
savaičių iniciatyvas ir organizuoti
Alytaus verslo konsultacinis centras, lapkričio mėn. suaugusiųjų motyvacijos
informacinius bei neformaliojo
neformalųjį suaugusiųjų švietimą
mokytis didinimas
mokymosi renginius savivaldybėje vykdančios institucijos
III uždavinys. Stiprinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdytojų tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
3.1. Organizuoti susitikimus,
Koordinatorius
2021–2023 m. Stiprės institucijų
diskusijas ir pasitarimus dėl
kartą per
bendradarbiavimas, atsiras
neformaliojo suaugusiųjų švietimo
ketvirtį
daugiau bendros veiklos
įgyvendinimo ir plėtros su
galimybių, susikurs
neformalųjį suaugusiųjų švietimą
neformaliojo suaugusiųjų
vykdančiomis institucijomis
švietimo institucijų tinklas
3.2. Informuoti neformalųjį
Koordinatorius
Nuolat
Dalyvavimas neformaliojo
suaugusiųjų švietimą vykdančias
suaugusiųjų švietimo
institucijas apie paskelbtus
programų finansavimo
neformaliojo suaugusiųjų švietimo
konkursuose sudarytų
projektų, programų konkursus ir
galimybę plėsti mokymosi
kitas finansavimo galimybes
paslaugų įvairovę ir kokybę
bei į mokymosi veiklas įtraukti
daugiau suaugusiųjų
3.3. Bendradarbiauti plečiant
Koordinatorius,
Nuolat
Stiprės tarpinstitucinis
neformaliojo suaugusiųjų švietimo neformalųjį suaugusiųjų švietimą
planuojant
bendradarbiavimas, drauge
organizatorių tinklą ir įgyvendinant vykdančios institucijos
veiklą,
vykdomos programos į
neformaliojo suaugusiųjų švietimo
rengiant ir
mokymosi veiklą įtrauks

Paskelbtų pranešimų
skaičius

Organizuotos veiklos ir
joje dalyvavusių
suaugusiųjų skaičius
Susitikimų skaičius

Pateiktų ir finansuotų
paraiškų skaičius

Kartu įgyvendintų
programų, projektų ir
kitos veiklos skaičius

programas, projektus ir kitą veiklą.

teikiant
įvairesnes tikslines
paraiškas
suaugusiųjų grupes
projektams ar
programoms
finansuoti
IV uždavinys. Sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims įgyti ir tobulinti bendrąją ir profesinę kompetenciją plėtojant neformaliojo švietimo
paslaugas (pagal neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdančių institucijų veikos planus, vykdomus projektus ir kitas priemones).
4.1. Rengti ir įgyvendinti
Koordinatorius,
2021–2023 m. Patenkinti suaugusiųjų
Įgyvendintų priemonių ir
suaugusiųjų bendrosios
Alytaus kolegija,
neformaliojo mokymosi ir
jose dalyvavusių
kompetencijos tobulinimo
Alytaus profesinio rengimo centras,
bendrosios kompetencijos
suaugusiųjų skaičius
programas
Alytaus miesto savivaldybės
įgijimo ar tobulinimo poreikiai
visuomenės sveikatos biuras
4.2. Plėtoti senjorų mokymosi
galimybes įgyvendinant
neformaliojo švietimo programas,
skirtas vyresniojo amžiaus
asmenims
4.3. Įgyvendinti neformaliojo
švietimo programas, skirtas
suaugusiųjų saviraiškos
galimybėms, meninei
kompetencijai ugdyti, pažintiniams
poreikiams tenkinti
4.4. Įgyvendinti pedagogų ir kitų su
vaikais dirbančiųjų specialistų
kompetencijos tobulinimo
programas
4.4.1. Rengti ir įgyvendinti
bendrojo ugdymo mokytojų
bendrosios ir dalykinės
kompetencijos tobulinimo
programas
4.4.2. Rengti ir įgyvendinti
profesijos mokytojų technologinės
kompetencijos tobulinimo

Alytaus trečiojo amžiaus
universitetas

2021–2023 m.

Patenkinti vyresnio amžiaus
asmenų savišvietos ir
užimtumo

Įgyvendintų priemonių ir
jose dalyvavusių
suaugusiųjų skaičius

Alytaus dailės mokykla
Alytaus kraštotyros muziejus
Alytaus profesinio rengimo centras

2021–2023 m.

Patenkinti suaugusiųjų
saviraiškos ir meninės
kompetencijos tobulinimo ar
įgijimo poreikiai

Įgyvendintų priemonių ir
jose dalyvavusių
suaugusiųjų skaičius

Alytaus miesto pedagoginė
psichologinė tarnyba
Alytaus profesinio rengimo centras
Alytaus miesto savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras

2021–2023 m.

Patobulinta pedagogų
profesinė, bendroji ir
asmeninė kompetencija

Įgyvendintų priemonių ir
jose dalyvavusių
suaugusiųjų skaičius

programas
4.4.3. Tobulinti mokytojų, kitų
ugdymo procese dalyvaujančių
asmenų, savivaldybių švietimo
pagalbos specialistų kompetenciją
dirbti su įvairiomis specialiųjų
ugdymo poreikių turinčių mokinių
grupėmis
4.5. Sudaryti galimybes viešojo
Alytaus miesto pedagoginė
2021–2023 m. Patenkinti viešojo sektoriaus
Įgyvendintų priemonių ir
sektoriaus darbuotojams tobulinti
psichologinė tarnyba
darbuotojų mokymosi ir
jose dalyvavusių
profesinę kvalifikaciją ir bendrąją
kompetencijos įgijimo ar
suaugusiųjų skaičius
kompetenciją
tobulinimo poreikiai
4.6. Sudaryti galimybes
Alytaus profesinio rengimo centras
2021–2023 m. Patenkinti tam tikrų tikslinių
Įgyvendintų priemonių ir
suaugusiesiems tobulinti
grupių suaugusiųjų darbinių
jose dalyvavusių
profesinius gebėjimus, reikalingus
įgūdžių įgijimo ar
suaugusiųjų skaičius
įsidarbinimui ar individualiai
kompetencijos tobulinimo
veiklai vykdyti
poreikiai
V uždavinys. Vykdyti Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2021–2023 m. veiksmų plano
įgyvendinimo stebėseną
5.1. Parengti įgyvendintų
Koordinatorius,
2023 m.
Parengta ataskaita padės
Parengta ataskaita ir
priemonių ataskaitą ir numatyti
neformalųjį suaugusiųjų švietimą
gruodžio mėn. įvertinti įgyvendintą veiklą,
numatytos veiklos
veiklos tobulinimo galimybes bei
vykdančios institucijos
stipriąsias bei problemines
tobulinimo galimybės
prioritetus kitam veiksmų plano
veiklos sritis, pakoreguoti
įgyvendinimo laikotarpiui
ateinančių metų veiksmų planą
ir numatyti veiklos tobulinimo
galimybes bei prioritetines
veiklos sritis, suplanuoti kito
veiksmų plano įgyvendinimo
laikotarpio veiklą

V SKYRIUS

PRIORITETINĖS VEIKSMŲ PLANO KRYPTYS
Programos/priemonės
Grįžusiųjų iš emigracijos
bendruomenės kūrimas

Atsakingos institucijos/
Siekiami rezultatai
vykdytojai
I. Reemigrantų interesų ir vietos galimybių realizavimas
Koordinatorius,
Įveiklintos neformalaus švietimo institucijos
Alytaus verslo konsultacinis centras,
teiks pagalbą reemigrantų bendruomenei
neformalųjį suaugusiųjų švietimą
vykdančios institucijos

II. Suaugusiųjų IKT kompetencijos, užsienio kalbų ir profesinių gebėjimų ugdymas
Amatų ir profesinių gebėjimų
Alytaus profesinio rengimo centras
Įgyti ar patobulinti profesiniai gebėjimai suteiks
ugdymo programos visų amžiaus
Kauno taikomosios dailės mokyklos
galimybę integruotis į darbo rinką
grupių asmenims, NVO
Alytaus filialas
darbuotojams, socialinių darbuotojų Alytaus kolegija
padėjėjams ir kt. tikslinėms grupėms
IKT kompetencijų ugdymo
Alytaus profesinio rengimo centras
Įgyti ar patobulėję gebėjimai leis naudotis IKT
programos pedagogams, Alytaus
Alytaus kolegija
profesinėje veikloje ir kasdieniame gyvenime
miesto savivaldybės gyventojams,
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka
jaunimui
Alytaus trečiojo amžiaus universitetas
Užsienio kalbų mokymosi
Alytaus neformaliojo švietimo centras
Įgyta nauja kompetencija – papildomos
programos suaugusiųjų grupėms
„Tolerancija“,
galimybės įsiliejant į darbo rinką
VšĮ „American English School“ Alytaus
filialas
__________________

Vertinimo
kriterijai
Įgyvendintų
priemonių ir jose
dalyvavusių
suaugusiųjų
skaičius
Įgyvendintų
priemonių ir jose
dalyvavusių
suaugusiųjų
skaičius

Įgyvendintų
priemonių ir jose
dalyvavusių
suaugusiųjų
skaičius

