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I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

Rengiant strateginį veiklos planą (toliau – strategija) buvo vadovaujamasi  Lietuvos 

Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymu (Žin., 1991, Nr.23-593; 2003; Nr. 63-2853; 2011, Nr. 

38-1804), Vilniaus miesto savivaldybės 2007-2012 metų švietimo strategija, Vilniaus miesto 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2012–2015 metų steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo ir 

struktūrinių pertvarkymų planu. Rengiant strateginį veiklos planą atsižvelgta į įstaigos vykdomą veiklą 

bei turimus žmogiškuosius, materialinius išteklius, bendruomenės pasiūlymus, pageidavimus, poreikius.  

Strategijos paskirtis – suteikti pagrindą pasirinktai įstaigos vizijai, misijai, numatyti veiklos 

perspektyvą atsižvelgiant į kintančius visuomenės poreikius. 

Vystantis žinių ir informacinei visuomenei išryškėja intensyvėjančios ir greitėjančios kaitos 

tendencija, kuri reikalauja ir atitinkamų pokyčių suaugusiųjų švietimo sistemoje. Suaugusiųjų švietimo 

sistema turi siekti naujos kokybės, kad paruoštų mokinius veiksmingai gyventi ir kurti kintančios rinkos ir 

gyvenimo sąlygomis, nuolat besikeičiančioje visuomenėje. Suaugusiųjų švietimo sistemos dalis yra 

savivaldybių suaugusiųjų švietimo institucijų individualios švietimo strategijos. Viena iš jų, Vilniaus 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro (toliau centro) 2012 – 2017 metų strategija, 

buvo kuriama vadovaujantis šiais principais: 

1) lygių galimybių – švietimo sistema yra socialiai teisinga, ji užtikrina asmenų lygybę, 

nepaisant jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų; 

kiekvienam asmeniui ji laiduoja švietimo prieinamumą, bendrojo išsilavinimo bei pirmosios 

kvalifikacijos įgijimą ir sudaro sąlygas tobulinti turimą kvalifikaciją ar įgyti naują; 

2) kontekstualumo – švietimo sistema yra glaudžiai susieta su krašto ūkinės, socialinės, 

kultūrinės raidos kontekstu, kartu su juo atsinaujina ir atitinka nuolat kintančias visuomenės reikmes; 

3) veiksmingumo – švietimo sistema siekia geros kokybės rezultatų sumaniai ir taupiai 

naudodama turimus išteklius, nuolat vertindama, analizuodama ir planuodama savo veiklą, remdamasi 

veiksminga vadyba – tinkamais ir laiku priimamais sprendimais; 

4) tęstinumo – švietimo sistema yra lanksti, atvira, pagrįsta įvairių formų ir institucijų 

sąveika; ji sudaro sąlygas kiekvienam asmeniui mokytis visą gyvenimą. 
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ĮVADAS 
 

 

Mokymo centro pristatymas.  Situacijos analizė 

 
 

1994 m. įkurtas Vilniaus eksperimentinis suaugusiųjų mokymo centras pagal danų FYN'S 

grafystės liaudies mokyklų modelį. Šis centras Vilniaus miesto tarybos 1998 02 04 sprendimu Nr.128 

pavadintas Gabrielės Petkevičaitės - Bitės vardu.  

Mokymo centras – tai suaugusiųjų mokymo institucija, siekianti tapti progimnazija, kurioje galima 

įgyti pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, o taip pat mokytis pagal neformalaus švietimo ir modulinio 

ugdymo programas stacionaria, neakivaizdine formomis, nuosekliu, nuotoliniu ir moduliniu būdu. 

 

Informacija apie įstaigą: 
 

Švietimo teikėjo pavadinimas Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo 

centras 

Teisinė forma  Savivaldybės biudžetinė įstaiga 

Adresas  Žirmūnų g. 32, LT – 09228, Lietuva 

E. paštas  rastine@bitescentras.vilnius.lm.lt 

Telefonas/Faksas  85 27 97 43 7/ 85 27 97 62 4 

Įkūrimo data  1994 m. balandžio 18 d. 

Pagrindinė veiklos rūšis suaugusiųjų mokymas pagal bendrojo lavinimo ir neformaliojo 

švietimo programas. 

Ugdymo kalba  lietuvių 

Steigėjas Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Konstitucijos pr. 3,  

  LT-09601 

Darbo forma  dieninė ir vakarinė 

Mokymo centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu. 

 

 

 Mokinių, klasių komplektų skaičius, mokytojų skaičius, kiti duomenys apie centrą  

 

2012-04-01  dienos duomenys: 

 - 608 mokiniai (siekia pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo, mokosi pasirenkamųjų 

modulių), mokinių skaičius turi tendenciją kisti mokslo metų eigoje; 

 -26 klasės (2 stacionarios, 1 neakivaizdinė, 23 modulinės, 2 neakivaizdinės modulinės); 

 - mokymo centre įrengta 18 kabinetų (iš jų 2 informacinių technologijų, 7 užsienio kalbų, 

vienas gamtos mokslų ir vienas technologijų), kuriuose yra internetinis ryšys, poilsio kambarys, aktų salė 

(60 vietų), biblioteka, skaitykla, nedidelės sporto salės, sporto aikštelė; 

 - ugdomoji veikla organizuojama dviem pamainom; 

 - 24 klasės mokosi pagal pagrindinio ugdymo programas ir jų modulius, 

 - 2 klasės mokosi pagal vidurinio ugdymo programas, 
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 - dirba 33 mokytojai (pagrindinėse pareigose), iš jų 12 turi mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją, 16 – vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 5 – mokytojo metodininko kvalifikacinę 

kategoriją; 

 - dirba 9 pedagoginiai darbuotojai (mokytojai konsultantai, socialiniai pedagogai, 

psichologas, bibliotekininkai, informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas, laborantas); 

 - dirba 4 administracijos darbuotojai (direktorius – II vadybos kategorija, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui – III vadybos kategorija, direktoriaus pavaduotojas neformaliajam ugdymui, 

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. 

Centro filosofija grindžiama Vilniaus miesto gyventojų edukacinių procesų plėtros analitine 

eiga, ugdymo optimizavimo politikos vystymu, tampriai susijusi su mokymosi visą gyvenimą ideologiniu 

pagrindu. Centro bendruomenė (steigėjų atstovai, mokytojai ir techninis personalas) – pagrindinis Centro 

filosofijos generatorius, misijos tobulintojas ir vizijos įgyvendintojas. 

 Visa veikla grindžiama demokratiniais principais ir veiklų tarpusavio suderinamumu, 

siekiant maksimaliai patenkinti Vilniaus miesto gyventojų žinių poreikius. 
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Strateginės išvados 

 

1. Rengiant nuoseklias integruoto ugdymo programas, atitinkančias mokinių poreikius ir interesus, remtis 

mokinių siūlymais dėl pasirenkamųjų dalykų pasiūlos ir turinio. Siekiant kryptingo ir tikslingo integruoto 

mokymo, skatinti dalykų mokytojus mokymo(si) procesą grįsti dalykiniais ryšiais.  

2. Kuriant mokymosi motyvacijos skatinimo sistemą didžiausią dėmesį kreipti į konkretaus mokinio 

teigiamo savęs vertinimo skatinimą, pabrėžiant, kad mokymasis visą gyvenimą būtinas norint sėkmingai 

dalyvauti šiuolaikinės visuomenės gyvenime. 

3. Diegiant šiuolaikinius mokymosi organizavimo būdus, formas bei metodus, labiau individualizuoti ir 

diferencijuoti ugdomąją veiklą. 

4. Vykdant ugdomąjį inspektavimą, siekti efektyvaus mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo. 

5. Kuriant pedagogų vertinimo sistemą ir nuolat ją tobulinant, ypatingą dėmesį skirti tapatumo bei 

pasididžiavimo mokymo centru jausmui, siekti, kad būtų puoselėjamos mokymo centro tradicijos. 

6. Siekiant ugdymo proceso aprūpinimo pagal mokyklų aprūpinimo standartus, įvairiais lygiais analizuoti 

mokymo ir organizacinių priemonių, įrangos poreikį, naudojimą ir įsigijimą. 

7. Siekiant realizuoti užsibrėžtus mokymo centro strateginius tikslus ir uždavinius, būtina užtikrinti jų 

įgyvendinimo nuoseklumą, tarpinius vertinimus, galutinių išvadų analizes, kad būtų garantuotas 

kokybiškas mokymo centro valdymas. 
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MOKYMO CENTRO STRATEGIJA 

 

1.1 Vizija 

Vilniaus miesto suaugusiųjų mokymosi institucija, užtikrinanti galimybę tęsti mokymąsi visiems 

suaugusiems pagal pagrindinės mokyklos programas, orientuota į Vilniaus miesto, Lietuvos ir Europos 

švietimo strateginių nuostatų įgyvendinimą, integruojanti formalaus ir neformalaus suaugusiųjų 

mokymosi galimybes, tenkinanti Centro bendruomenės saviugdos poreikius.  

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. 

 

1.2 Misija 

 

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. 

Centras – tai nuolat atsinaujinanti, prisitaikanti prie kintančių sąlygų, besimokanti organizacija, 

kur kiekvienas bendruomenės narys – aktyvi centro dalelė, todėl centro misija nuolatos tobulinama, 

pritaikoma bendruomenės ir visuomenės poreikiams įgyvendinti.  

Centro filosofija – niekada nevėlu mokytis visiems kartu. 
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1.3 Prioritetai 

 
 Kviesti ir skatinti mokytis visus neįgijusius pagrindinio išsilavinimo arba norinčius įgyti naujų 

kompetencijų, ypač dirbančius gyventojus, sudaryti jiems realias galimybes mokytis visą 

gyvenimą, nuolat atnaujinti ir plėtoti savo gebėjimus. 

 Didinti neformaliojo švietimo programų įvairovę ir jų įtaką formaliam ugdymui. 

 Skleisti gerąją patirtį. 

 Tobulinti institucijos komunikabilumą švietimo teikėjų gretose. 

 Stiprinti kūrybiškumą ir aktyvų pilietiškumą. 

 Skatinti švietimo, mokymo ir profesinės veiklos ryšius. 

 Mokymąsi visą gyvenimą paversti tikrove. 

 Mokytis bendradarbiaujant. 
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2. STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

Tikslas Uždaviniai 
Veiksmai, 

priemonės 

Įvykdymo 

terminai 

Atsakingi 

asmenys 

Vertinimo 

rodikliai 

(laukiami 

rezultatai) 

Lėšų poreikis, 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

1. Plėsti 

ugdymo 

turinio ir 

formų 

pasirinkimo 

galimybes. 

1. Aiškintis 

mokinių 

mokymosi 

poreikius, 

sudaryti sąlygas 

dalyvauti 

planuojant 

pasirenkamųjų 

dalykų pasiūlą 

ir jų turinį. 

2. Sudaryti 

sąlygas 

atskleisti ir 

plėtoti savo 

gabumus 

įvairaus 

pajėgumo 

mokiniams bei 

ugdyti mokinių 

bendruosius ir 

dalykinius 

gebėjimus. 

1. Detalizuoti 

metų teminius 

planus 

trumpesniems 

laikotarpiams, 

atsižvelgiant į 

konkrečios 

mokinių 

grupės 

pasiektus 

rezultatus ir 

orientuojantis į 

išsilavinimo 

standartus. 

2. Tyrimais 

nustatyti 

mokinių 

mokymosi 

poreikius ir 

pasiekimus. 

3. Teikti 

konkrečią 

paramą 

mokymosi 

sunkumų 

turintiems 

mokiniams 

(klasių 

auklėtojų, soc. 

pedagogų, 

dalykų 

mokytojų, 

psichologo 

veiklos 

prioritetai). 

Iki 2017 m. G. Jurkevičius 

I. Jagelavičiūtė 

V. Skestenis 

K. 

Martinavičiūtė 

M. Geryba 

 

 

1. Mėnesio 

tikslumu 

detalizuoti 

teminiai 

planai. 

2. Atskirų 

dalykų 

ugdymo 

turinio 

planavimas 

pagrįstas 

konkrečios 

tyrimų 

medžiagos 

išvadomis. 

3. Sukurta ir 

efektyviai 

veikia 

paramos 

teikimo 

sistema 

mokymosi 

sunkumų 

turintiems 

mokiniams. 

Mokinio krepšelio 

lėšos. 

Projektų lėšos. 

2. Užtikrinti 

visų klasių 

mokinių 

mokymosi 

sėkmingum

ą ir 

pažangumą. 

1. Ženkliai 

mažinti 

praleistų 

pamokų, 

tenkančių 

vidutiniškai 

vienam 

mokiniui, 

skaičių. 

2. Siekti, kad 

vidutinis 

pažangumo 

rodiklis 

ženkliai augtų. 

1. Kurti 

mokinių 

mokymosi 

motyvacijos 

skatinimo 

sistemą. 

2. Kurti 

mokinių 

pažangos ir 

pasiekimų 

fiksavimo 

sistemą. 

3. Plėsti 

individualių 

Iki 2017m. G. Jurkevičius 

M. Geryba 

I. Jagelavičūtė 

V. Skestenis 

L. 

Meškauskienė, 

R. 

Dauguvietytė 

 

1. Efektyviai 

veikianti 

mokinių 

mokymosi 

motyvacijos 

skatinimo ir 

pasiekimų 

fiksavimo 

sistema. 

2. Individualių 

konsultacijų 

pasiūla 

visiškai 

tenkina 

Mokinio krepšelio 

lėšos. 

Projektų lėšos. 
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3. Siekti, kad 

mažėtų 

mokinių, 

nutraukusių 

mokymąsi, 

skaičius. 

 

konsultacijų 

mokiniams 

pasiūlą. 

mokinių 

poreikius. 

3. Gerinti 

ugdymo 

proceso 

aprūpinimą. 

1.Siekti, kad 

mokymo centre 

5 mokiniams 

tektų vienas 

kompiuteris. 

2. Įdiegti 

efektyviai 

veikiančią 

nuotolinio 

mokymo 

sistemą. 

3. Siekti, kad 

visi mokomieji 

kabinetai, 

laboratorijos, 

informacinis 

centras, sporto 

salė būtų 

aprūpinti 

organizacine 

technika pagal 

mokyklų 

aprūpinimo 

standartus, taip 

pat reikalinga 

įranga, 

mokymo 

priemonėmis, 

tinkamomis 

vykdyti 

kokybišką 

ugdymo 

procesą. 

1. Ieškoti 

išteklių 

šaltinių naujai 

kompiuterinei 

įrangai, 

organizacinei 

technikai, 

mokomosioms 

priemonėms 

įsigyti. 

2. Suburti 

darbo grupę 

intranetui 

įdiegti.  

Iki 2017 m. G. Jurkevičius 

E. Žotkevičius 

M. Geryba 

T. Pempienė 

 

 

1. Mokymo 

centre 5 

mokiniams 

tenka vienas 

kompiuteris. 

2. Efektyvi 

nuotolinio 

mokymo 

sistema. 

3. Mokomųjų 

kabinetų ir kitų 

patalpų 

įrengimas 

užtikrina 

kokybišką 

ugdymo 

procesą. 

Projektuose 

laimėtos lėšos. 

Valstybės biudžetas. 
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1 priedas 

 

 

IŠORINĖS ANALIZĖS LENTELĖ (PESTE MATRICA) 

Veiksniai Aplinka 

Savivaldybės Seniūnijos 

Politiniai – 

teisiniai 

Galimybės  

1. Pagal paskelbtą Vilniaus miesto mokyklų 

tinklo pertvarkos planą Vilniaus Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo 

centras lieka pagrindine mokykla ir siekia, 

esant galimybei tapti VšĮ  iki 2015m. 

rugpjūčio 15d.   

2. Mokymo centrui suteikta galimybė 

komplektuoti klases, nesilaikant teritorinio 

principo, du kartus per mokslo metus. 

Galimybės 

1. Rengti teisinius 

dokumentus, užtikrinančius 

glaudesnį švietimo įstaigų ir 

seniūnijų bendradarbiavimą. 

Grėsmės 

1. Komplektuoti suaugusiųjų klases 

suteikiama galimybė ne tik suaugusiųjų 

mokymo centrams, bet ir bendrojo 

lavinimo mokykloms. 

2. 2011 metų Švietimo įstatymo redakcijoje 

akcentuojamas neformalusis suaugusiųjų 

švietimas, o kitos suaugusiųjų mokymosi 

formos  suvienodintos su formaliuoju 

bendruoju lavinimu.  

Grėsmės 

1. Seniūnija per mažai 

dėmesio skiria formaliajam 

suaugusiųjų ugdymui. 

Ekonominiai Galimybės  

1. Perspektyvoje ŠMM didins mokinio 

krepšelio finansavimą. 

2. ES lėšų panaudojimas pagerins mokyklos 

materialinę ir intelektualinę bazę. 

3. Padidėjus finansavimui renovacijai, 

mokyklos galės atnaujinti savo pastatų 

techninę būklę. 

Galimybės 

1. Ieškoti išteklių šaltinių 

dalyvaujant projektuose 

kartu su seniūnija. 
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Grėsmės  

1. Aplink mokymo centrą „dygstantys“ nauji 

pastatai mažina mokymo įstaigos patrauklumą ir 

prieinamumą. 

2. Mokymo centras turi mažai įgūdžių rengiant 

paraiškas ES projektams ir įsisavinant 

projekto lėšas. 

3. Mokinio krepšelio koeficientas, lyginant su 

bendrojo lavinimo mokyklomis, ženkliai 

mažesnis. 

4. Sumažintas mokinio krepšelis  ir kitos iš 

savivaldybės skiriamos lėšos pastatui 

išlaikyti ir atlyginimams skirti. Mokymo 

centrui skiriamos lėšos neatitinka realių 

mokymo centro poreikių.  

Grėsmės 

1. Seniūnija suaugusiųjų 

švietimo nelaiko prioritetu.  

Socialiniai –

demografiniai 

Galimybės 

1. Padidėjusi migracija didins mokymo centro 

mokinių skaičių. 

2. Dėl gerėjančios ekonominės situacijos 

sostinėje, atvyks vis daugiau gyventojų iš 

kitų Lietuvos miestų. 

Galimybės 

1. Nauji seniūnijos 

gyventojai, atsikeliantys į 

naujai pastatytus 

gyvenamuosius namus, 

galėtų tapti potencialiais 

mokymo centro mokiniais. 

Grėsmės  

1. Neigiamos demografinės tendencijos darys 

įtaką  klasių komplektavimui ir mokytojų 

skaičiaus pertekliui. 

2. Vis daugiau suaugusių mokinių, neįgijusių 

pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo, 

emigruoja iš Lietuvos. 

Grėsmės 

1. Daug jaunų seniūnijos 

gyventojų emigruoja arba 

nerodo didelio susidomėjimo 

mokymusi. 

Technologiniai Galimybės 

1. Naujų šiuolaikinių technologijų įsigijimas ir 

panaudojimas pagerins švietimo 

prieinamumą. 

Galimybės 

1. Besimokantiems 

seniūnijos gyventojams 

reikiamas konsultacijas būtų 

galima teikti nuotoliniu 

būdu. 
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Grėsmės 

1. Vilniaus mieste esančios mokyklos, kurios 

suteikia galimybę mokytis nuotoliniu būdu, daro 

įtaką mokinių skaičiaus mažėjimui. 

Grėsmės 

1. Dažnai nepakankamas 

dėmesys kreipiamas į 

šiuolaikinių technologijų 

neigiamus aspektus. 

Edukaciniai Galimybės 

1. Mokyklų tinklo pertvarka sudarys galimybes 

optimaliai panaudoti mokyklų patalpas. 

2. Padidėjus finansavimui, atsiras didesnė 

mokymo programų įvairovė. 

3. Formalaus ir neformalaus suaugusiųjų 

mokymo galimybių padidėjimas. 

4. Atsirandantis kvalifikuotų specialistų 

trūkumas skatins suaugusiųjų mokymąsi. 

Galimybės 

1. Koordinuoti bendrą 

švietimo įstaigų tinklo 

seniūnijoje kūrimą, norint 

užtikrinti seniūnijos 

bendruomenės nuolatinį 

mokymąsi. 

Grėsmės  

1. Trūksta tarpkultūrinio ugdymo įgūdžių 

dirbant su migrantais. 

2. Pertvarkant mokyklas  iki leistino dydžio, 

dalis mokytojų turės keisti darbo vietą arba 

persikvalifikuoti, nes sumažės darbo vietų 

skaičius. 

3. Mokymo centras stokoja patirties rengiant 

neformalaus ugdymo programas. 

4. Neatliekant specialistų poreikių tyrimo 

atsiras tam tikrų specialistų trūkumas. 

Grėsmės 

1. Seniūnijos švietimo 

įstaigos baiminsis 

konkurencinės kovos dėl 

potencialių mokinių. 
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2 priedas 

GILUMINIO VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 

 

Kriterijus Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

* Ugdymas ir 

mokymasis 

1. Bendras ugdymo 

organizavimas 

2. Pamokos 

organizavimas 

3. Mokymo ir mokymosi 

kokybė. 

 

Mokytojų parengtos ugdymo 

programos nuoseklios, 

atitinkančios mokinių  poreikius ir 

interesus. Programų įvairovė 

visiškai garantuoja mokinių 

pasirinkimo galimybes. 

Mokytojai skatina ir palaiko 

mokinių iniciatyvas, pasitikėjimu 

grįstą bendravimą. 

Mokytojų ir mokinių dialogas 

užtikrina geresnę mokymosi 

kokybę. 

 Ugdymo problemos nuolat 

analizuojamos ir sprendžiamos su 

mokiniais. 

Dalykų integravimas nėra 

tikslingas ir kryptingas. 

Ugdomoji veikla per mažai 

individualizuojama ir 

diferencijuojama, ugdymo 

būdai ne visada atitinka 

numatytus tikslus ir 

uždavinius, mokytojai ne 

visada sudaro mokiniams 

sąlygas mokytis savarankiškai, 

nepakankama mokymo(si) 

metodų įvairovė. 

* Pasiekimai  

1. Pažanga 

2. Mokymosi pasiekimai 

 

Mokinių žinių lygis atitinka 

bendrojo lavinimo standartus. 

Didelė dalis mokinių geba 

įsivertinti ir vertinti savo 

pasiekimus, mokydamiesi, 

atlikdami įvairius testus, 

atitinkančius jų žinių ir gebėjimų 

lygį.  

Daugelis mokinių geba planuoti 

savo veiklą, sąmoningai siekia 

pažangos, nes žino, kur studijuos ar 

dirbs vėliau. 

 

Vis dar per mažai mokinių 

ryžtasi rinktis kelis 

valstybinius egzaminus. 

Pažangumo rezultatams daro 

įtaką dalies mokinių prastas 

pamokų lankomumas ir 

motyvacijos stoka. 
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* Pagalba mokiniui  

1. Rūpinimasis 

mokiniais 

2. Pedagoginė, 

psichologinė ir socialinė 

pagalba 

3. Pagalba planuojant 

karjerą 

Teikiama visapusiška psichologinė 

ir socialinė pagalba. 

Tenkinami daugumos mokinių 

saviugdos ir saviraiškos poreikiai. 

Mokiniai skatinami pasinaudoti 

mokymo centre sudarytomis 

galimybėmis dalyvauti veikloje po 

pamokų, ją inicijuoti. 

Dėl suaugusiųjų mokinių 

uždarumo, noro išsaugoti 

konfidencialumą pedagoginę ir 

psichologinę pagalbą 

teikiantys  specialistai ne 

visada gali suteikti realią 

pagalbą.  

* Mokymo centro  

kultūra 

1. Etosas 

2. Pažangos siekiai 

3. Tvarka 

4. Mokymo centro ryšiai 

 

Mokymo centro bendruomenės 

saugumui teikiamas prioritetas, 

bendruomenės nariai jaučiasi 

saugūs. 

Mokymo centras atviras ir 

svetingas, turintis ir puoselėjantis 

savo tradicijas. 

Mokymo centro  neišbaigta 

viešųjų ryšių tobulinimo 

sistema. 

* Mokymo centro 

strateginis valdymas 

1. Mokymo centro 

strategija 

2. Mokymo centro 

įsivertinimas 

3. Vadovavimo stilius 

4.Materialinių išteklių 

valdymas  

    

Pedagoginis personalas ir mokymo 

centro administracija aktyviai 

dalyvauja mokymo centro 

įsivertinime,  gautą informaciją 

panaudoja ugdymo procesui 

tobulinti. 

Didelis dėmesys skiriamas 

personalo darbo organizavimui, 

valdymo demokratiškumui. 

Mokymo centro materialiniai 

ištekliai naudojami efektyviai ir 

tikslingai. Mokiniai skatinami 

savarankiškai naudotis mokymo 

centro ištekliais. 

Kai kurie pasirinkti tikslai ir 

uždaviniai įgyvendinami 

nuosekliai, tačiau pasitaiko 

nebaigtų darbų, nepateisinamo 

atsilikimo nuo darbo grafikų. 
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3 priedas 

 

 

SSGG ANALIZĖS SUVESTINĖ 

 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

1. Mokytojų parengtos ugdymo 

programos nuoseklios, 

atitinkančios mokinių poreikius ir 

interesus. 

2. Dauguma mokymo centrą baigusių 

mokinių sėkmingai tęsia tolesnį 

mokymąsi. 

3. Mokytojų ir mokinių dialogas 

užtikrina geresnę mokymosi 

kokybę. 

4. Mokiniai skatinami pasinaudoti 

mokymo centre sudarytomis 

galimybėmis dalyvauti veikloje po 

pamokų, ją inicijuoti. 

5. Mokymo centro bendruomenės 

saugumui teikiamas prioritetas. 

6. Mokymo centro materialiniai 

ištekliai naudojami efektyviai ir 

tikslingai. 

7. Pedagoginis personalas ir mokymo 

centro administracija aktyviai 

dalyvauja veiklos kokybės 

įsivertinime.  

1. Ugdomoji veikla per mažai  

individualizuojama ir diferencijuojama. 

2. Mokinių pažangos ir pasiekimų fiksavimas 

nėra pakankamai efektyvus. 

3. Pedagogų vertinimo sistema nėra 

pakankamai nuosekli. 

4. Kai kurie pasirinkti tikslai ir uždaviniai 

įgyvendinami nuosekliai, tačiau pasitaiko 

nebaigtų darbų, nepateisinamo atsilikimo 

nuo darbo grafikų. 

5. Mokymo centro  neišbaigta viešųjų ryšių 

tobulinimo sistema. 

6. Besimokančiųjų problemos yra 

kompleksinės, jas veikia daugialypiai 

priežastinių sąlygų veiksniai (ekonominiai, 

socialiniai, psichologiniai), todėl 

pedagoginę, socialinę ir psichologinę 

pagalbą teikiantys  specialistai ne visada 

gali suteikti realią pagalbą. 

  

 

 

Galimybės Grėsmės 

1. Rengti integruoto ugdymo 

programas, derinti jas ne tik tarp 

mokytojų, bet ir su mokiniais. 

Didesnį dėmesį kreipti į 

tarpdalykinius ryšius atskiroje 

pamokoje. 

2. Kurti mokinių mokymosi 

motyvacijos skatinimo sistemą. 

1. Jei dalykų mokytojai nenorės mokymo(si) 

procesą pamokoje grįsti tarpdalykiniais 

ryšiais, integruotas mokymas nebus 

kryptingas ir tikslingas. 

2. Į mokymo centrą vis dažniau atvyksta 

mokytis labai menką mokymosi 

motyvaciją turintys bei vos 18 metų 

sulaukę mokiniai, stokojantys suaugusiam 

žmogui būdingų vidinių nuostatų. 

3. Per menkas kai kurių mokytojų 

įsipareigojimas tobulinti savo veiklą 
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3. Diegti šiuolaikinius mokymo(si) 

organizavimo būdus, formas ir 

metodus atskiroje pamokoje. 

Užtikrinti pamokų kokybę vykdant 

ugdomąjį inspektavimą. 

4. Sukurti mokinių pažangos, 

pasiekimų ir gebėjimų fiksavimo 

sistemą, kuri padėtų sėkmingai 

fiksuoti prognozuotą ir realią 

mokinių pažangą, skatintų 

mokinius įsivertinti savo pačių 

gebėjimus ir pažangą. 

5. Kurti pedagogų vertinimo sistemą, 

nuolat ją tobulinti. Informaciją apie 

pedagogų veiklos vertinimą 

panaudoti planuojant mokymo 

centro plėtrą. 

6. Įgyvendinant pasirinktus tikslus ir 

uždavinius numatyti jų 

įgyvendinimo tarpinius vertinimus, 

galutinių išvadų analizes. 

pamokoje gali neigiamai veikti viso 

ugdymo proceso kokybę. 

4. Dėl nuolat kintančio mokinių 

kontingento, klasių komplektų sudėties 

pažangos ir pasiekimų fiksavimo sistema 

gali funkcionuoti nepakankamai 

efektyviai. 

5. Dalis mokytojų gali nesuvokti jų veiklos 

vertinimo ir įsivertinimo svarbos nuolat 

kintančiomis šiuolaikinio gyvenimo 

sąlygomis, todėl kuriama pedagogų 

vertinimo sistema gali būti nepakankamai 

efektyvi. 

 

Parengė      Strateginio plano rengimo grupė 

     G. Jurkevičius 

     I. Jagelavičiūtė 

V. Skestenis 

K. Martinavičiūtė 

M. Geryba 
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J. Jakubickaitė 

 L. Meškauskienė 

R. Dauguvietytė 

  


