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I. MOKYMO CENTRO PRISISTATYMAS 
 

Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras yra suaugusiųjų mokymosi institucija, užtikrinanti galimybę 

tęsti mokymąsi visiems suaugusiems pagal pagrindinio ugdymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.  

Centro vizija – inovatyvi ir atvira Vilniaus miesto suaugusiųjų mokymosi institucija, užtikrinanti formalaus bei neformalaus mokymosi 

prieinamumą bei ugdymo kokybę visiems siekiantiems įsitvirtinti kintančioje darbo rinkoje ir įgyti naujų reikalingų kompetencijų, 

nepriklausomai nuo jų amžiaus, lyties, socialinės padėties, įsitikinimų. 

Mokymo centras – aktyvus Lietuvos ir užsienio edukacinių projektų iniciatorius ir dalyvis, gerosios patirties sklaidos organizatorius.  

Įsivertinimas ir veiklos tobulinimas – centro veiklos variklis. 

Centro misija – suteikti galimybes mokytis pagal formaliojo, neformaliojo ir modulinio mokymo programas, dalyvauti projektinėje veikloje, 

ugdyti asmenybės savišvietą ir saviraišką. Mokymo centro bendruomenė savo veiklą grindžia demokratijos bei tolerancijos vertybėmis ir idėja, 

kad tęstinis mokymasis ir konsultavimas būtinas, norint sėkmingai dalyvauti šiuolaikinės visuomenės gyvenime. 

Centro filosofija – niekada nevėlu mokytis visiems kartu. 

Mokymo centre sudaromos sąlygos suaugusiems asmenims įgyti jiems reikalingą formalųjį pagrindinį išsilavinimą, mokytis 

pavienių dalykų bei įvairių neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų. Siekiant garantuoti galimybę suaugusiems tobulinti jau įgytą 

išsilavinimą, toliau vystoma neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų sistema. Mokymo centro administracija ir mokytojai padeda 

suaugusiam mokiniui ugdyti jau turimus gebėjimus ir įgyti naujų kompetencijų, tapti lanksčiu ir mokančiu adaptuotis besikeičiančioje 

visuomenėje. Tuo tikslu mokymo centre taikomos įvairios mokymosi programos ir kuriama suaugusiajam patraukli mokymosi aplinka, 

sudaromos sąlygos suaugusiems šviestis ir mokytis įvairiomis mokymosi formomis, lanksčiais ir atvirais mokymosi būdais. Vienas iš pagrindinių 

suaugusiųjų mokymosi principų, užtikrinamų mokymo centre – galimybė pasitrinkti mokomuosius dalykus.  

Mokymo centras, teikdamas formalųjį ir neformalųjį išsilavinimą, suteikia galimybę įvairių poreikių ir gebėjimų asmenims mokytis 

visą gyvenimą, nuolat atnaujinant ir papildant turimas žinias, mokėjimus ir įgūdžius, tobulinant turimas ir įgyjant naujų kompetencijų. Mokymo 
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centre besimokantiesiems sudaroma galimybė saviraiškai, bendravimui ir bendradarbiavimui, o tai padeda gerinti asmenų gyvenimo kokybę ir 

integraciją visuomenėje. 

Statistiniai duomenys apie 2018 – 2019 m. m. 

 

 

2018 m. rugsėjo 1 d. mokymo centre buvo 23 klasių komplektai, mokėsi 552 mokiniai, sukomplektuotos 4 vakarinės kasdieninio mokymosi 

klasės (visų dalykų), 20 vakarinių neakivaizdinio mokymo klasių (pavienių dalykų/neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų dalykų): 

Klasė Komplektų skaičius Mokinių skaičius 

5-7 jungtinė 1 16 

5 7 177 

6 6 154 

7 3 80 

8 2 49 
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9 2 44 

10 2 32 

 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

3.1. Įsivertinimo metu surasti stiprieji veiklos aspektai 

2.3.2. Veiklos, įvykiai ir nuotykiai 2018 m. vyko 20 proc. daugiau nei 2017 m. renginių, 

skirtų ugdyti mokinių pilietiškumą. 10 proc. daugiau 

renginių vyko netradicinėse erdvėse. 10 proc. daugiau 

mokinių dalyvavo įvairiuose konkursuose.  

3.2. Įsivertinimo metu surasti silpnieji veiklos aspektai   

1.2.1.  Kontekstualumas 2017/2018 m. m. teminių planų analizė rodo, kad tik 

apie 40 proc. mokytojų planai koreguojami kintant 

mokinio, klasės, mokymo centro ir jo aplinkos 

poreikiams. 

 
 

Svarbiausi mokymo centro pasiekimai 2018 metais 

3.4.1. Nurodykite 2018 m. (2017–2018 m. m.) 

tobulintos veiklos rodiklio numerį   

3.2.2 

3.4.2. Nurodykite 2018 m. (2017–2018 m. m.) 

tobulintos veiklos raktinį žodį  

Mokymasis virtualioje aplinkoje 
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3.4.3. Kas mokykloje pagerėjo, kai Jūs patobulinote 

šią veiklą?  

Siekiant kokybės ir platesnio IKT panaudojimo pamokose, mokymo centre atnaujinta 

tinklo įranga ir greičiau veikia interneto ryšys. 2018 metų stebėtų pamokų analizė rodo, 

kad 83 proc. mokytojų nuolat naudoja IKT pamokų metu. 

53 proc. apklaustų mokytojų teigia, kad analizuoja, kaip/kiek/ar IKT panaudojimas 

gerina mokymosi rezultatus, ir tobulina IKT taikymo būdus. 

3.4.4. Kokį poveikį mokinio brandai, pažangai ir 

pasiekimams turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?  

2018 m. įdiegus nuotolinio mokymosi sistemą buvo sudarytos galimybės mokytis  

asmenims, turintiems negalią, praleidžiantiems pamokas dėl ligų, intensyvaus, 

pamaininio darbo grafiko, turintiems įvairių šeiminių ir socialinių problemų. 2018 

metais 16 proc. į 5-10 klases mokytis visų dalykų atvykusių mokinių pasirinko mokymo 

centrą būtent dėl galimybės konsultuotis nuotoliniu būdu. 

 

2018 metais didžiausias dėmesys buvo skiriamas šiems veiksmams įgyvendinti ir rezultatams pasiekti: 

1. Tobulinta mokytojų kvalifikacija siekiant pamokos kokybės užtikrinimo. 2018 metais mokymo centre dirbo 25 mokytojai. 80 

proc. mokytojų dalyvavo kvalifikacijos tobulinimui skirtuose mokymuose, iš kurių: 70 proc. tobulino dalykines ir 100 proc. bendrąsias 

kompetencijas. Laimėjus „Erasmus +“ KA 1 (mobilumas mokymosi tikslais) projektą „Efektyvus 50+ mokinių užsienio kalbų mokymas ir 

nuotolinio mokymo diegimas Bitės SMC“ 5 mokytojai tobulino kvalifikaciją savaitės trukmės mokymuose užsienyje. Atlikus 2018 metų stebėtų 

pamokų analizę, galima teigti, kad 85 proc. mokytojų savo dalyko pamokose ir neformaliojo švietimo veiklose panaudojo įsisavintus mokymosi 

metodus bei interaktyvias mokymosi priemones. Mokymo centro veiklos įsivertinimo duomenys apie pamokos kokybę rodo, kad mokiniai 

geriausiai vertina būtent mokytojų pasiruošimą pamokoms, mokymuisi palankų mikroklimatą ir aktyvų mokymąsi. 

2. Įgyvendinama formaliojo ir neformaliojo švietimo integracija, skatinanti mokinių mokymosi motyvaciją. Siekiant paskatinti 

mokinių mokymosi motyvaciją, didelis dėmesys skirtas mokymuisi netradicinėse erdvėse, neformaliojo švietimo veiklų metu. Sėkmingai 

organizuotos edukacinės išvykos ir renginiai (ekskursijos į Signatarų namus, Vilniaus senamiestį, Nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką, A. 

Vasiljevo parodą „ 9 Paryžiaus mados magai“, Energetikos ir technikos muziejų „Atgal į ateitį: Vilniaus vizija 2000“ („Tyrėjų naktis), išvyką į 

kino filmą „Tarp pilkų debesų“, O. Koršunovo spektaklį „Tartiufas“  sporto ir sveikatingumo diena „Orientavimosi varžybos“), netradicinės, 
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integruotos pamokos (biologijos pamoka Respublikiniame kraujo centre, istorijos ir lietuvių kalbos pamoka, skirta G. Petkevičaitės-Bitės gimimo 

metinėms, biologijos ir technologijų pamoka žemės dienai „Augalų sėjimas“). 2018 m. šiose veiklose dalyvavo 61 proc. mokinių. 

3. Ugdytas mokinių pilietiškumas, kūrybiškumas bei mokymosi mokytis kompetencija. 2018 metai buvo skirti Lietuvos valstybės 

atkūrimo 100-mečio jubiliejui paminėti. Siekiant ugdyti mokinių pilietiškumą, ši reikšminga data buvo švenčiama ir mokymo centre: pilietinė 

akcija „Keliu vėliavą“, mokymo centro mokiniams ir Vilniaus miestiečiams skirta mokymo centro mokytojo A. Dugno filatelijos paroda ir 

edukacinė programa „Laisvės kelias pašto ženkluose“ (įtraukta į Vilniaus miesto Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio paminėjimo renginių 

planą), integruoto istorijos-lietuvių kalbos projekto „Nepriklausomybės akto signatarai“ pristatymas, Kovo 11-ajai skirta „Lietuvos šimtmečio 

viktorina“, dalyvauta pilietinėse akcijose „Neužmirštuolė“ ir „Atmintis gyva, nes liudija“. Siekiant lavinti mokinių kūrybiškumą, jie nuolat 

skatinami dalyvauti įvairiuose konkursuose, kai kuriuose iš jų pavyko užimti prizines vietas: kūrybinių darbų-koliažų konkursas „Mano 

nepriklausoma Lietuva“, laimėta 1 vieta (organizatorius Tauragės suaugusiųjų mokymo centras), konkursas „Olympis“ (pavasario sesija) – 

prizinė vieta, kūrybinių darbų konkursas „Vilniaus istorija naujai“, 1 vieta (organizatorius Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras). Mokiniai ir 

mokytojai jau ne vienerius metus kartu dalyvauja Nacionaliniame ekonomikos egzamine bei Nacionaliniame Europos egzamine.  

4. IKT ir mokymo priemonėmis turtintos mokymo centro edukacinės erdvės. 2016 m. ir 2017 m. mokymo centre vyko Vilniaus 

miesto savivaldybės lėšomis finansuoti vidaus remonto darbai, kurių metu atnaujinta didžioji dalis kabinetų. 2018 metais, siekiant atitikti 

higienos normų reikalavimus ir kurti mokymuisi palankią aplinką, klasės toliau tvarkomos: atnaujinta grindų danga, pakeistos durys, įrengtos 

pakabinamos lubos, atnaujinti baldai. Kabinetai ir edukacinės erdvės yra aprūpintos skirtingos paskirties mokymo priemonėmis, kompiuterine 

įranga, papildytas bibliotekos vadovėlių fondas. Siekiant kokybės ir platesnio IKT panaudojimo pamokose, visame mokymo centre atnaujinta 

tinklo įranga ir greičiau veikia bevielis bei laidinis interneto ryšys. Pagal 2018 metų stebėtų pamokų analizę, paaiškėjo, kad 83 proc. mokytojų 

pamokų metu IKT naudoja nuolatos.  

5. Didintas mokymosi galimybių prieinamumas, diegiant nuotolinio mokymosi sistemą. 2018 metais didelis dėmesys skirtas 

virtualios mokymosi sistemos kūrimui, kuri padėtų didinti mokymosi galimybių prieinamumą asmenims turintiems negalią, praleidusiems 
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pamokas dėl ligų, intensyvaus, pamaininio darbo grafiko, turintiems įvairių šeimyninių ir socialinių problemų. 16 proc. 2018 metais į 5-10 klases 

mokytis visų dalykų atvykusių mokinių pasirinko mokymo centrą būtent dėl galimybės konsultuotis nuotoliniu būdu.  

6. Puoselėta bendradarbiaujančios ir atviros įstaigos idėja. Mokymo centro bendruomenė stengiasi aktyviai puoselėti ir populiarinti 

mokymosi visą gyvenimą idėją ne tik tarp bendruomenės narių, bet ir organizuodama įvairią veiklą, atvirą visiems miestiečiams. 2018 metais 

organizavome: Velykinių rankdarbių vakaronę, Tapybos ant šilko darbų parodą, skirtą Motinos dienai, Gerumo akciją ir Kalėdines labdaros 

dirbtuves (bendradarbiaujant su „Mamų unija“), tarptautinį seminarą „Suaugusiųjų švietimo stiprinimas siekiant darnaus vystymosi Baltijos 

regione“. 2018 metais toliau tęsėme bendradarbiavimą su partneriais Vilniaus mieste, Lietuvoje ir užsienyje. Įgyvendinome Nordplus Adult 

programos finansuojamą projektą „Suaugusiųjų švietimas darniam vystymuisi”, bei tęsėme „Erasmus +” KA2 partnerysčių projekto 

„Suaugusiųjų įgūdžiai į darbą orientuotam persilaužimui” (ASK4JOB) veiklas. 

7. Užtikrinta mokymosi centro veiklos sklaida, siekiant išlaikyti ir didinti pastovų besimokančiųjų skaičių. Skleisdami savo patirtį ir 

norėdami pristatyti veiklą visuomenei, tradiciškai dalyvavome miesto Kaziuko (5-tus metus) ir Tautų mugėse (3-ius metus), parengėme 3 

straipsnius, publikuotus Europos suaugusiųjų švietėjų platformoje „Epale“:  https://ec.europa.eu/epale/lt/content/paletes-draugai-mokymosi-

motyvacijos-paieskos-menineje-veikloje, https://ec.europa.eu/epale/lt/content/norite-rasti-projekto-partnerius-neabejokite-epale-tikrai-pades, 

https://ec.europa.eu/epale/lt/blog/apie-daiktus-kurie-kalba Nuolat skelbiame informaciją apie savo veiklą www.gpbite.eu  ir mokymo centro 

Facebook paskyroje. 2018 metais pavyko išlaikyti tą patį besimokančiųjų skaičių. 

Didžiausios problemos, su kuriomis susidūrė mokymo centras 2018 metais: 

1. Išliko nepastovus ir problemiškas mokinių lankomumas, susijęs su subjektyviomis (motyvacijos stoka, šeimyninės problemos, socialinių 

įgūdžių stoka, psichologinės problemos) ir objektyviomis priežastimis (būtinybė dirbti, sudėtinga ekonominė padėtis, emigracijos 

problema).  

2. Pažangumo rezultatams daro įtaką dalies mokinių prastas pamokų lankomumas ir motyvacijos stoka. 

3. Dėl suaugusiųjų mokinių uždarumo, noro išsaugoti konfidencialumą mokymosi, socialinę ir psichologinę pagalbą teikiantys specialistai 

ne visada gali suteikti realią pagalbą. 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/paletes-draugai-mokymosi-motyvacijos-paieskos-menineje-veikloje
https://ec.europa.eu/epale/lt/content/paletes-draugai-mokymosi-motyvacijos-paieskos-menineje-veikloje
https://ec.europa.eu/epale/lt/content/norite-rasti-projekto-partnerius-neabejokite-epale-tikrai-pades
https://ec.europa.eu/epale/lt/blog/apie-daiktus-kurie-kalba
http://www.gpbite.eu/
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4. Reikalingas vidinio mokymo centro kiemo tvarkymas, lietaus nutekėjimo sistemos įrengimas, rūsio patalpų remontas ir pritaikymas 

edukacinėms veikloms, pakabinamų lubų įrengimas trečiojo aukšto kabinetuose, baldų atnaujinimas.  

 

III. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2019 METAIS 

Uždaviniai Priemonės Terminai 
Organizatoriai, 

vykdytojai 
Rezultatai 

Ištekliai, 

lėšos 

1. TIKSLAS. Teikti kokybiškas ugdymo(si) paslaugas, sudarant sąlygas individualiai mokinių pažangai. 

1.1. Stiprinti 

mokinių 

mokymosi 

motyvaciją. 

 

1.1.1. Aktyvesnis mokinių įtraukimas į 

mokymo centro bendruomenės 

veiklą, plečiant socialinės-

pilietinės veiklos įvairovę.  

2019 m. Administracija, 

klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai, 

psichologas, 

socialinis pedagogas, 

Centro taryba. 

Mokinių socialinės veiklos ataskaitų 

analizė rodys, kad ne mažiau kaip 60 proc. 

mokinių aktyviau dalyvaus mokymo 

centro bendruomenės veikloje. 

Mokinių poreikių tyrimas atspindės, kad 

ne mažiau kaip 60 proc. mokinių jaučiasi 

aktyvia bendruomenės dalimi. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

ugdymo 

lėšos. 

 1.1.2. Mokinių skatinimo sistemos 

tobulinimas. 

2019 m.  Administracija, 

klasių auklėtojai. 

Veiklos kokybės 

įsivertinimo darbo 

grupė. 

Parengtas mokinių skatinimo sistemos 

tvarkos aprašas. 

Už įvairias veiklas, pasiekimus, rezultatus 

(numatytus apraše) paskatinti ir 

apdovanoti ne mažiau kaip 10 mokinių 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

ugdymo 

lėšos, 2 

proc. lėšos. 

 1.1.3.  Pamokos kokybės užtikrinimas, 

tobulinant mokytojų dalykines ir 

bendrąsias kompetencijas, 

2019 m.  Administracija, 

Metodinė taryba 

Mažiausiai po vieną metodinės grupės 

atstovą dalyvaus mokymuose, 

seminaruose, konferencijose apie migrantų 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

mokinio 
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reikalingos mokant iš skirtingų 

šalių atvykusius mokinius. 

švietimą, socialinę ar kultūrinę integraciją 

ir įgyta patirtimi pasidalins su kolegomis 

sklaidos renginiuose, kuriuose dalyvaus ne 

mažiau 80 proc. su migrantais dirbančių 

mokytojų. 

Atnaujintas pagalbos mokiniui teikimo 

tvarkos aprašas. 

Parengti mokymosi poreikius ir galimybes 

atitinkantys individualūs ugdymo planai. 

Užtikrintos socialinio pedagogo ir 

psichologo konsultacijos, migrantų 

mokinių informavimas įvairias socialinio 

gyvenimo klausimais arba jų nukreipimas į 

atitinkamas institucijas. 

Ne mažiau kaip 80 proc. mokymo centro 

mokinių, atvykusių iš kitų šalių, aktyviai 

dalyvauja mokymo centro neformaliojo 

švietimo veikloje, kultūriniame mokymo 

centro gyvenime. 

krepšelio 

lėšos. 

1.2.  Siekti 

mokinių asmeninio 

tobulėjimo. 

1.2.1. Mokinių kūrybingumo, 

savanorystės, lyderystės, 

pilietiškumo ugdymas, skatinant 

2019 m.  Administracija, 

Metodinė taryba, 

klasių auklėtojai, 

Lyginamieji tyrimų duomenys, atspindi 

stiprų mokinių tapatumo su mokymo 

centru jausmą. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

ugdymo, 
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juos dalyvauti įvairiuose 

konkursuose, projektuose, 

socialinėje, neformalioje 

veikloje, plečiant socialinės 

veiklos įvairovę. 

dalykų mokytojai, 

Veiklos kokybės 

įsivertinimo darbo 

grupė.  

Padidėjęs konkursuose, projektuose ir 

kitoje veikloje dalyvaujančių mokinių 

skaičius (ne mažiau 80 proc.). 

Socialinės veiklos ataskaitų analizė rodo, 

kad mokiniai aktyviau dalyvauja 

organizuojant socialines, pilietines akcijas, 

iniciatyvas, renginius. 

projektų 

lėšos. 

 1.2.2.  Atliekama lyginamoji mokymo 

centro ugdymo pasiekimų ir 

pažangos rezultatų analizė. 

2019 m. 

II pusmetis 

Administracija, 

Metodinė taryba 

Teigiamas ugdymo pasiekimų ir pažangos 

rezultatų pokytis.  

Žmogiškieji 

ištekliai 

1.3.  Ugdyti 

mokymosi mokytis 

kompetenciją. 

1.3.1. Mokymosi mokytis įgūdžių 

lavinimas įgyvendinant 

ilgalaikius integruotus projektus. 

2019 m. 

II pusmetis 

Administracija, 

Metodinė taryba, 

dalykų mokytojai. 

Inicijuojami keli skirtingų sričių dalykus 

apjungiantys projektai, kuriuose dalyvauja 

ne mažiau kaip 80 proc. mokinių. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

ugdymo 

lėšos. 

2. TIKSLAS. Užtikrinti ugdymos(si) prieinamumą ir patrauklumą, sudarant lygias galimybes mokytis. 

2.1.  Kurti 

ugdymui(si) 

palankias ir 

inovatyvias 

edukacines 

aplinkas. 

2.1.1. Informacinių komunikacinių 

technologijų ir mokymo 

priemonių atnaujinimas. 

2019 m.  

II pusmetis 

Administracija, 

Metodinė taryba, 

Centro taryba, IT ir 

mokymo priemonių 

priežiūros 

specialistai. 

Atnaujintos ir įsigytos šiuolaikinius 

reikalavimus atitinkančios mokymo 

priemonės, IKT priemonės, vaizdo ir garso 

technika panaudojamos pamokų metu ir 

neformalioje mokinių veikloje. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

ugdymo 

lėšos, 

projektų 

lėšos, už 

mokamas 



 

 

11 

 

paslaugas 

surenkamos 

lėšos. 

 2.1.2. MOODLE platformos 

panaudojimas ugdymo procese. 

2019 m.  Administracija, 

Metodinė taryba, 

IKT specialistai ir 

dalykų mokytojai. 

Atnaujinta MOODLE sistemoje prieinama 

visų dėstomų dalykų mokomoji medžiaga. 

Bent minimaliai sumažėjęs mokinių, 

nutraukusių mokymąsi dėl užimtumo, 

sveikatos problemų, šeimyninių ar 

socialinių problemų, skaičius. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

ugdymo 

lėšos.  

2.2. Praturtint

i mokymo centro 

erdves 

šiuolaikinėmis, 

estetiškomis ir 

ergonomiškomis 

priemonėmis.  

2.2.1. Mokymo centro aprūpinimas 

mokomąja ir grožine literatūra, 

atnaujinant bibliotekos fondus. 

2019 m.  

II-IV 

ketvirtis 

Administracija, 

Metodinė taryba, 

Centro taryba, 

dalykų mokytojai, 

bibliotekininkas. 

Nupirkta nauja mokomoji literatūra, ir 

nupirkta ar labdaros akcijos „Padovanok 

mokymo centrui knygą“ metu surinkta 

grožinė literatūra. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

ugdymo 

lėšos, 

projektų 

lėšos, už 

mokamas 

paslaugas 

surenkamos 

lėšos 

 2.2.2. Mokymosi aplinkos materialinės 

bazės atnaujinimas.  

2019 m.  Administracija, 

Metodinė taryba, 

Centro taryba, 

Atnaujinti kabinetams ir kitoms 

edukacinėms erdvėms reikalingi baldai: 

stalai, kėdės, lentynos ir spintos. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

ugdymo, 
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dalykų mokytojai. Atnaujintas ir papildytas sporto erdvei 

reikalingas inventorius (sportiniai 

kilimėliai, svoriai ir kt.) Atnaujintos, 

įrengtos naujos edukacinei veiklai skirtos 

aplinkos – patalpa rūsyje, trečiame 

aukšte. 

projektų 

lėšos, 

savivaldybė

s lėšos, už 

mokamas 

paslaugas 

surenkamos 

lėšos, 2 

proc. 

3. TIKSLAS. Puoselėti mokymosi visą gyvenimą idėją. 

3.1. Tobulinti 

neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo paslaugų 

kokybę. 

3.1.1. Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo teikiamų paslaugų 

kokybės ir poreikio tyrimai, 

siekiant išsiaiškinti, kokių naujų 

programų norėtų mokytis 

suaugusieji vilniečiai.  

2019 m. 

II-III 

ketvirtis 

Administracija, 

Metodinė taryba, 

psichologas, klasių 

auklėtojai. 

Atliktas teikiamų paslaugų kokybės 

tyrimas, išsiaiškintas naujų programų 

poreikis. Pasiūlyta nauja neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo programos.  

Žmogiškieji 

ištekliai 

3.2.  Ugdyti 

mokymosi visą 

gyvenimą 

kompetenciją. 

3.2.1. Mokymo centras – 

bendruomenei ir vilniečiams 

atvira švietimo, kultūros ir 

informacijos įstaiga.  

2019 m.  Administracija, 

Metodinė taryba, 

psichologas, dalykų 

mokytojai, socialinis 

pedagogas, 

psichologas, 

Nuolat organizuojami seminarai, 

trumpalaikiai mokymai, edukaciniai 

renginiai, parodos ir akcijos. Ne mažiau 

kaip 2 atviri renginiai per metus, skirti 

miesto bendruomenei ir jų šeimoms. 

Vis gausėjanti vietos bendruomenė 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

projektų 

lėšos, už 

mokamas 

paslaugas 
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bibliotekininkas.  dalyvaujanti mokymo centro renginiuose, 

besinaudojanti mokymo centro erdvėmis. 

surenkamos 

ir 2 proc. 

lėšos. 

 3.2.2. Palaikomi ir užmezgami nauji 

mokymo centro ir socialinių 

partnerių ryšiai, dalyvaujant 

įvairiuose projektuose. 

2019 m. Administracija, 

Metodinė taryba, 

psichologas, dalykų 

mokytojai, socialinis 

pedagogas, 

psichologas, 

bibliotekininkas. 

Organizuojant bendrus renginius ir 

mokymus, nuolat stiprinamas 

bendradarbiavimas su esamais socialiniais 

mokymo centro partneriais. 

Pateiktos paraiškos nors vienai iš šių 

programų: „Erasmus +“ arba Nordplus 

programoms. 

Sėkmingai įgyvendinti vykdomų projektų 

paraiškose numatyti mokymo centro 

įsipareigojimai. 

Stebėtų pamokų analizė, mokytojų 

apklausa ir renginių ataskaitos rodo, kad 

projektų metu sukurtos priemonės 

pritaikytos ir naudojamos, atsižvelgiant į 

poreikį bei pritaikymo galimybes: ugdymo 

procese, karjeros konsultavimo veikloje, 

neformaliajame švietime.   

Žmogiškieji 

ištekliai. 

 3.2.3. Mokymo centro patirties sklaida 

visuomenei. 

2019 m.  

II-IV 

Administracija, 

dalykų mokytojai, 

Bus nuolat atnaujinama ir viešinama 

patirtis mokymo centro interneto 

Žmogiškieji 

ištekliai, 
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ketvirtis socialinis pedagogas, 

psichologas ir kt.  

tinklapyje www.gpbite.eu, „Facebook“ 

paskyroje  

www.facebook.com/Bitės-SMC . 

Metodine patirtimi dalijamasi Europos 

suaugusiųjų švietėjus vienijančioje 

„Epale“ platformoje https://ec.europa.eu 

(ne mažiau kaip 3 straipsniai). 

Sukurtas mokymo centro veiklą 

visuomenei pristatantis vaizdo reportažas. 

Nuolat platinamos skrajutės, pristatančios 

mokymo centro veiklą (ne mažiau 10 000). 

projektų 

lėšos, už 

mokamas 

paslaugas 

surenkamos 

ir 2 proc. 

lėšos. 

 

Kaštai: 

1. Ugdymo lėšos. 

2. Aplinkos lėšos. 

3. 2% gyventojų paramos lėšos. 

4. Mokamų paslaugų lėšos. 

5. Patalpų nuomos lėšos. 

6. Projektų lėšos. 

IV. NAUDOTI INFORMACIJOS ŠALTINIAI 

 

1. Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro 2018 mokslo metų veiklos planas. 

http://www.gpbite.eu/
http://www.facebook.com/Bitės-SMC
https://ec.europa.eu/
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2. 2017–2018 mokslo metų mokyklos veiklos įsivertinimo ataskaitos. 

3. 2017–2019 mokslo metų mokymo centro ugdymo planai. 

4. 2018-2022 metų Strateginis veiklos planas. 

5. 2017–2018 mokslo metų pažangumo ataskaitos. 

 


