
 

VILNIAUS GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRAS 

 

INGOS JAGELAVIČIŪTĖS  

 

2019 METŲ UŽDUOTYS 

 

 

IV SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. Kitų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

9.1. Stiprinti 

mokinių 

mokymosi 

motyvaciją  

Mokiniai įtraukiami į 

mokymo centro 

bendruomenės veiklą, 

plečiant socialinės-

pilietinės veiklos 

įvairovę.  

Patobulinta mokinių 

skatinimo sistemą. 

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. 

Parengtas mokinių skatinimo sistemos tvarkos 

aprašas.  

Už įvairias veiklas, pasiekimus, rezultatus 

(numatytus apraše) paskatinti ir apdovanoti ne 

mažiau kaip 10 mokinių. 

9.2. Užtikrinti 

pagrindinio 

išsilavinimo 

siekiančių 

migrantų 

individualių 

mokymosi 

poreikių 

tenkinimą ir 

pažangą. 

Patobulintos  mokytojų 

dalykinės ir bendrosios 

kompetencijos, 

reikalingos mokant iš 

skirtingų šalių atvykusius 

mokinius. 

Atnaujinta pagalbos 

mokiniui teikimo tvarka. 

Užtikrinamas 

individualių mokymosi 

poreikių tenkinimas. 

Padedama migrantams 

mokiniams socialiai 

integruotis ir pažinti 

krašto kultūrą.  

Mažiausiai po vieną metodinės grupės atstovą 

dalyvaus mokymuose, seminaruose, 

konferencijose apie migrantų švietimą, socialinę ar 

kultūrinę integraciją ir įgyta patirtimi pasidalins su 

kolegomis sklaidos renginiuose, kuriuose dalyvaus 

ne mažiau 80 proc. su migrantais dirbančių 

mokytojų. 

Atsižvelgiant į mokymo centrą atvykusių mokytis 

asmenų poreikius, 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. 

 

9.3. Skatinti 

mokymo 

centro 

dalyvavimą 

tarptautiniuos

Inicijuojamas paraiškų 

pateikimas „Erasmus +“ 

arba Nordplus 

programoms. 

Suburta darbo grupė ir pateikta paraiška nors vienai 

iš šių programų: „Erasmus +“ arba Nordplus 

programoms. 
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e projektuose 

ir jų metu 

sukurtų 

priemonių 

pritaikymą 

mokymo 

centro 

veikloje. 

Užtikrintas sėkmingas 

šiuo metu įgyvendinamų 

ar įgyvendintų projektų 

tęstinumas 

Projekto metu 

sukuriamos priemonės 

pritaikomos kasdieninėje 

mokymo centro veikloje.  

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.   

9.4. Puoselėti 

mokymo 

centro 

tradicijas, 

kuriant savitą 

mokymo 

centro 

kultūrą. 

Mokymo centro 

bendruomenės nariai 

aktyviai dalyvauja 

puoselėjant tradicijas. 

Bendruomenė kuria 

savitą, mokymosi visą 

gyvenimą idėją 

puoselėjančią kultūrą. 

Tradiciniuose mokymo centro renginiuose 

dalyvauja ne mažiau kaip 80 proc. bendruomenės 

narių. Tyrimų ir apklausų, veiklos įsivertinimo 

rezultatai rodo, kad ne mažiau 80 proc. 

bendruomenės narių jaučia tapatumo su mokymo 

centru jausmą. 

Mokymosi visą gyvenimą idėja puoselėjama ir  

įgyvendinama neformaliojo švietimo veikloje: 

organizuoti ne mažiau kaip 2 atviri renginiai 

Naujamiesčio bendruomenei ir vilniečiams. 

Mokymo centro  

 

10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 

neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

 

10.1. Po ilgos mokymosi pertraukos sugrįžusių ar atvykusių mokytis asmenų žemi mokymosi 

įgūdžiai, bendrųjų ir dalykinių kompetencijų trūkumas gali silpninti jų mokymosi motyvaciją ir 

aktyvumą bendruomenės veikloje. 

10.2. Sumažėjęs migrantų mokinių skaičius mokymo centre. 

10.3. Negautas finansavimas naujiems tarptautiniams projektams įgyvendinti. 

 
 

 

 

 


