YIRTINTA
ėnų savivaldybės tarybos
. spalio 30 d.
imu Nr. VI.TS-152
*

ELEKTRĖNŲ SAVIV ALDYBĖS 2020-2022 METŲ NEFO
ALIOJO SUAUGUSIŲJŲ
ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI VEIKSMŲ PLANAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

Elektrėnų

mokymosi

savivaldybės

2020-2022

metų neformaliojo

suaugusiųjų

veiksmų plano (toliau - Planas) paskirtis - stiprinti neformalųj]

sudarant prielaidas suaugusiųjų
2.

Lietuvos Respublikos

ir tęstinio mokymosi istatymu, Neformaliojo
programa,

suaugusiųjų

švietimą,

mokymuisi visą gyvenimą Elektrėnų savivaldybėje.

Planas parengtas vadovaujantis

metų plėtros

švietimo ir tęstinio

patvirtinta

Lietuvos

nutarimu Nr. 347 .Dėl Neformaliojo
plėtros programos patvirtinimo",

suaugusiųjų

suaugusiųjų švietimo

švietimo ir tęstinio mokymosi 2016-2023

Respublikos

suaugusiųjų

neformaliojo

Vyriausybės

2016 m. balandžio

švietimo ir tęstinio mokymosi

Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017-2020

6 d.

2016-2023

metų

metų veiksmų planu,

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V536 .Dėl Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017-2020
metų veiksmų plano patvirtinimo",
Elektrėnų

savivaldybės

savivaldybės
2019-202]
pažangos

2019-2021

metų

strateginiu

tarybos 2019 m. sausio 30 d. sprendimu
metų strateginio

strategija

veiklos
Nr. V. TS-l

veiklos plano patvirtinimo",

"Lietuva

2030"

bei Tarptautinio

planu,

patvirtintu

.Dėl Elektrėnų savivaldybės

Valstybės pažangos
suaugusiųjų

EJektrėnų

strategijos "Lietuvos

kompetencijų

tyrimo

OECD

PIAAC duomenimis.
3.

Plane vartojamos

neformaliojo

suaugusiųjų

sąvokos suprantamos

taip, kaip jos apibrėžtos

Lietuvos Respublikos

švietimo ir tęstinio mokymosi istatyme bei kituose teisės aktuose.

II SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖ
4. Nuo
mokymosi

2015

ir poįstatyrniniai

istatymas

plėtoti suaugusiųjų

Elektrėnų savivaldybės
ir veiksmų

Neformaliojo

švietimo

suaugusiųjų

plano įgyvendinimo

ir tęstinio

svarbias prielaidas

lygmeniu.

tarybos 2015 m. gruodžio

neformaliojo

suaugusiųjų

teisės aktai numatė naujas, kokybiškai

mokymąsi šalies ir savivaldybių

EJektrėnų savivaldybės
planas

d. įsigaliojęs

m. sausio

16 d. sprendimu Nr. V.TS-211

švietimo ir tęstinio mokymosi

koordinatoriumi

paskirtas

Elektrėnų

patvirtintas

2016 m. veiksmų
švietimo

paslaugų

centras.
Elektrėnų
Elektrėnų

savivaldybės

savivaldybės

tarybos

neformaliojo

veiksmų planas. Plane numatytos
tenkinti savišvietos
profesines

poreiki,

kompetencijas
Elektrėnų

priemonės

ir formuoti teigiamas

savivaldybės

savivaldybės
visuomenės

švietimo

ir tęstinio

Nr. V.TS-42
mokymosi

sudarė sąlygas savivaldybės

lavinti kūrybines

švietimo paslaugas teikė Elektrėnų
centras,

2017 m. kovo 29 d. sprendimu
suaugusiųjų

galias ir gebėjimus,
mokymosi
biudžetinės
sveikatos

suaugusiems

įgyti ir tobulinti

visą gyvenimą

m.

asmenims

bendrąsias

ir

nuostatas. Neformaliojo

įstaigos: Elektrėnų

biuras,

patvirtintas

2017-2019

Elektrėnų

švietimo paslaugų

savivaldybės

viešoji

biblioteka, Elektrėnų meno mokykla, Elektrėnų sav. Vievio meno mokykla, Elektrėnų savivaldybės

2

literatūros

ir meno

savivaldybės

mUZIeJUS, Elektrėnų
VšĮ Elektrėnų'

sporto centras,

vietos veiklos grupė ir bendruomenės
kitas priemones.
Siekiant
galimybes

tarpinstitucinio

suaugusiems

svetainės

skiltis

švietimą

lengvesnės

dokumentai,

vykdančias

profesinio

Vievio

mokymo

paieškos, sukurta Elektrėnų

informacija

kurioje

centras,

centras,

Elektrėnų

apie

projektus ir
mokymosi

švietimo paslaugų centro interneto
suaugusiųjų

savivaldybėje

į jų interneto

Elektrėnų

savivaldybės

neformaliojo

skelbiami

apie Elektrėnų

ir nuorodos

kultūros

veiklos planus, vykdomus

ir informacijos

švietimas",

institucijas

centras,

pagal šių institucijų

bendradarbiavimo

"Suaugusiųjų

reglamentuojantys

kultūros

svetaines,

nefonnalųjį
informacija

švietimą
suaugusiųjų

apie mokymo

programas (http://www.espc.lt).
Pagrindinis
besimokančiųjų

nefonnaliojo

suaugusiųjų

lėšos, neformaliojo

švietimo įstaigų žmogiškuosius

mokymosi finansavimo

suaugusiųjų

šaltinis - savivaldybės

švietimo veikla vykdoma pasitelkiant

išteklius, taip pat panaudojant

ir pačių

neformaliojo

įstaigų pajamas, rėmėjų ir kt. lėšas.

III SKYRIUS
PLANO TIKSLAS, UŽDAVINIAI
5.

Plano tikslas - plėtoti mokymosi visą gyvenimą kokybiškų paslaugų įvairovę Elektrėnų

savivaldybėje,
6.

skatinant suaugusiųjų

nuolatinį mokymąsi.

Uždaviniai plano tikslui pasiekti:

6.1. rengti ir vykdyti
padedančias

kiekvienam

6.2. rengti

neformaliojo

suaugusiųjų

švietimo

ir tęstinio

mokymosi

programas,

asmeniui įgyti ir / ar tobulinti bendrąsias kompetencijas;

ir vykdyti

neformaliojo

kūrybinėms galioms ir gebėjimams

suaugusiųjų

švietimo

ugdyti, prasmingiems

laisvalaikio

programas,

skirtas

asmens

ir (arba) savanoriškos

veiklos

projektams įgyvendinti.

IV SKYRIUS
PLANO ĮGYVENDINIMAS
7.

Planas įgyvendinamas

pagal plano priede pateiktas priemones.

pasiekimo rodiklis - įgyvendintų
(toliau - Programa) skaičius.

nefonnaliojo

8.
Plano įgyvendinimą
įgyvendinimo koordinatorius).

koordinuoja

suaugusiųjų
Elektrėnų

švietimo ir tęstinio mokymosi programų

švietimo

9.
Programoms vykdyti skirtas Elektrėnų savivaldybės
įgyvendinimo koordinatorius.
10.

Programų

savivaldybės

vykdoma

tarybos patvirtintu Programų,

ir finansavimo
11.

atranka

kasmet

konkurso

finansuojamų

Priemonių įgyvendinimo

paslaugų

centras (toliau - plano

biudžeto lėšas administruoja
būdu

savivaldybės

vadovaujantis

tvarkos aprašu.
Plano įgyvendinimo

Plano įgyvendinimo

plano įgyvendinimo
13.

Elektrėnų

biudžeto lėšomis, vertinimo

stebėseną vykdo plano įgyvendinimo

koordinatorius

priede nurodytus laukiamus rezultatus ir vertinimo kriterijus.
12.

plano

rezultatai skelbiami Elektrėnų savivaldybės

koordinatoriaus

interneto svetainėje.

Planas keičiamas savivaldybės

tarybos sprendimu.

inte·

Iq

pagal plano

)

)

savivaldybės 2020-2022 metų
liojo suaugusiųjų švietimo ir
okymosi veiksmų plano
Ų

ELEKTRĖNŲ

Eil.

I Priemonės

SAVIV ALDYBĖS 2020-2022 METŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ~
VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

pavadinimas

Pasiekimo
rodiklis

Nr.

I Vykdytojai

Vertinimo kriterijų
(programomis)
2020 m.

1 uždavinys: rengti ir vykdyti neformaliojo
tobulinti bendrąsias kompetencijas

1.1. I Komunikavimo

(mokėjimo
bendrauti ir bendradarbiauti
užsienio kalba)
kompetencijų plėtojimas

1.2. I Emocinių ir socialinių

suaugusiųjų

Programų
skaičius

I Programų

Neformaliojo suaugusiųjų
švietimo ir tęstinio mokymosi
teikėjai

I Neformaliojo

I

tobulinimas

Savivaldybės biudžeto
lėšos (eurais)

2021 m. I 2022 m.

švietimo ir tęstinio mokymosi programas, padedančias

suaugusiųjų
I
švietimo ir tęstinio mokymosi
teikėjai
2 uždavinys: rengti ir vykdyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas,
skirtas
prasmingiems laisvalaikio ir (arba) savanoriškos veiklos projektams jgyvendinti
2.1. I Saviraiškos ir meninių
Programų
Neformaliojo suaugusiųjų
I
kompetencijų plėtojimas
skaičius
švietimo ir tęstinio mokymosi
teikėjai
kompetencijų

reikšmė

2020 m. I 2021 m. I 2022 m.

kiekvienam

5

5

I

5

2

2

I

2

asmeniui

igyti ir I ar

skaičius

I

I

IŠ VISO:

asmens

kūrybinėms

3

3

10

10

I

galioms

lr

gebėjimams

ugdyti,

3

10

5000

5000

5000

