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                                                   PATVIRTINTA: 

                                                                                                           Koordinacinės tarybos 2020-03-09 d. posėdyje Nr. 1 

  

 

TRAKŲ RAJONO SUAUGUSIŲJŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO IR TĘSTINIO  MOKYMOSI 

KOORDINACINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2020 METAMS 

 

 

Eil Nr. Priemonė Laikas 

1.  

 

Koordinuoti rajono suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio 

mokymosi koordinacinės tarybos darbą. 

 

Pastoviai  

 

2.  Rengti rajono suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio 

mokymosi koordinacinės tarybos posėdžius ir aptarti svarbiausius 

šios srities klausimus. 

Į ketvirtį kartą 

3.  Surengti rajono suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio 

mokymosi koordinacinės tarybos nariams viešojo kalbėjimo ir 

etiketo bei savo veiklos pristatymo  mokymus. 

I pusmetis 

4.  Rajono NVO organizacijų vadovams ir nariams surengti ITK 

panaudojimo darbe, savo veiklos ir produktų pristatymo 

mokymus. 

II pusmetis 

5.  Atlikti tėvų, mokyklų bendruomenių apklausą (2020 metai 

paskelbti mokyklų bendruomenių stiprinimo metais) apie 

kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir jų pagrindu vykdyti 

neformalųjį švietimą. 

II ketvirtis 

6.  Rajono gyventojams surengti dalinai apmokamus anglų kalbos 

kursus. 

I-II ketvirtis 

7.  Surengti rajono Suaugusiųjų mokymosi savaitę, atkreipiant 

visuomenės dėmesį į mokymosi visą gyvenimą svarbą, formų 

Lapkritis 



2 

 

įvairovę. 

8.  Bendradarbiaujant su Trakų visuomenės sveikatos biuro 

darbuotojais rajono seniūnijų gyventojams rengti ir įgyvendinti 

sveikos gyvensenos ir kitas programas (vyresnio amžiaus žmonių 

griuvimų prevencijos, psichinės sveikatos stiprinimo, sveikos 

mitybos ir t.t.). 

Pastoviai 

9.  Plėtoti Trakų TAU veiklą, siekiant sudaryti visų seniūnijų 

senjorams kuo palankesnes sąlygas švietėjiškai, kultūrinei, sveiką 

gyvenseną ir saviraišką skatinančiai veiklai.  

Pastoviai 

10.  Rengti ir KTPR registruoti kvalifikacijos tobulinimo programas, 

atitinkančias regiono gyventojų poreikius bei švietimo politikos 

įgyvendinimo prioritetus. 

Pastoviai 

11.  Skatinti bendradarbiavimą bei pozityvios patirties sklaidą tarp 

Biudžetinių savivaldybės įstaigų ir NVO sektoriaus.  

Pastoviai 

12.  Parengti ir pateikti ŠMSM ir LSA paraišką atrankos konkursui  

dėl lėšų skyrimo rajono gyventojų neformaliam ir tęstinim 

švietimui. 

I ketv. 

13.  Bendradarbiauti su rajono bendruomenėmis, pristatant rajone 

vykstančius pokyčius, įsiklausant į jų poreikius, sudarant sąlygas 

dalyvauti tam skirtose konferencijose, forumuose ir kt. 

renginiuose. 

Pastoviai 

14.  Dalyvauti kituose skelbiamuose projektų konkursuose, tikslu 

tenkinti rajono gyventojų poreikius ir gerinti skaitmeninio bei 

ekonominio raštingumo ir kitus įgūdžius. 

Pastoviai 

15.  Dalyvauti šalies ir užsienio konferencijose, stažuotėse, skirtose 

neformaliajam suaugusiųjų švietimui ir tęstiniam mokymuisi. 

Pastoviai 

16.  Rengti rajono andragogams mokymus, gerinti jų įvaizdį, 

skatinant juos kelti savo kvalifikaciją ir reikiamas šiam darbui 

kompetencijas. 

Pastoviai 
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