
Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

programos projektas ,,Suaugusiųjų  kvalifikacijos tobulinimas ir bendrųjų gebėjimų 

stiprinimas“ 

 

 

Ši programa skirta darbo rinkai aktualių suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymui. ,,Mokymosi 

visą gyvenimą memorandume“ pabrėžiama būtinybė aktyviau skatinti mokymąsi darbo vietose 

įmonėms bei organizacijoms tampant besimokančiomis organizacijomis. Svarbu sudaryti lygias 

galimybes mokytis visiems darbuotojams, atsižvelgiant į jų darbo, šeimos bei globotinių padėtį. Tai 

Europos komisijos dokumentas. Esminė švietimo paskirtis – suteikti asmeniui brandaus 

savarankiško gyvenimo pagrindus ir padėti jam tobulinti savo gebėjimus visą gyvenimą.  

Anykščių švietimo pagalbos tarnybos viena iš funkcijų yra neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

paslaugų teikimas, įgyvendinant neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–

2023 metų plėtros programos tikslus regione. Atsižvelgiant į Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi 2016–2023 metų plėtros programoje iškeltus tikslus, Anykščių švietimo 

pagalbos tarnybos vienas iš pagrindinių prioritetų yra galimybių suaugusiųjų bendrųjų 

kompetencijų ugdymui, plėtojant neformaliojo švietimo paslaugas, sudarymas. 

Įgyvendinant šią programą bus sudarytos galimybės suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymui 

bei sprendžiama aktuali Anykščių rajone paslaugas teikiančių  darbuotojų problema – nepakanka 

administracinių gebėjimų, būtinų viešųjų paslaugų kokybei užtikrinti ir gerinti. Ši programa atitinka 

vieną iš Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų sąlygų – darbo rinkai aktualių suaugusiųjų 

bendrųjų kompetencijų ugdymas.  

Projekto metu paslaugų sektoriaus darbuotojams bus suteikiama žinių administracinių gebėjimų 

tobulinimui. Tai padidins jų gebėjimą prisitaikyti prie vis kintančių darbo ir gyvenimo sąlygų, 

skatins ieškoti ir įsisavinti informaciją iš naujų šaltinių, įgalins taikyti naujus darbo organizavimo 

metodus. 

Mokymai bus sistemingi, o įgytos žinios, pritaikomos kasdieniame darbe, užtikrins geresnę darbo 

bei paslaugų teikimo kokybę.  

Svarbu ir tai, kad mokymuose kartu dalyvaus skirtingų profesijų  darbuotojai. Projekto metu jie 

galės dalintis patirtimi, bendrai aptarti esamas problemas, o vėliau taip bus padėtas pagrindas patirtį 

perduoti savo kolegoms. Bus padėti pagrindai geresniam tarpusavio supratimui, tolimesniam 

sėkmingam bendradarbiavimui. 

Pagrindinė programos veikla – mokymų organizavimas ir vykdymas asmeninių kompetencijų 

valdymo, aptarnavimo kultūros, įstaigos įvaizdžio formavimo, skaitmeninio (kompiuterinio) 

raštingumo bei užsienio kalbų srityse. 

Pasiekimai. Pravestos mokymų (administracinių ir bendrųjų gebėjimų) programos trukmė – 84 ak. 

val. Programos mokymus sudaro 4 skirtingos temos: 4 temos po 6 ak. val. (viso 4 dienos),  1 

modulis (20 ak. val.) ir 1 modulis  40 ak. val. 


