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1. Bendra informacija apie Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centrą. 

2006 m. Šilutės jaunimo mokyklą prijungus prie Šilutės suaugusiųjų mokymo centro, 

atidarytas Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras (toliau – Centras).  2012 m. Akredituota 

suaugusiųjų vidurinio ugdymo programa. 2017 m. centras persikėlė į patalpas esančias K. Kalinausko 

g. 10, (3 aukštas) Šilutė, LT 99130. 

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Centre mokėsi 179 mokiniai (1 pav.), veikė 9 klasių komplektai, 

dirbo 19 mokytojų, socialinis pedagogas ir bibliotekininkas.  

 

  
1 pav. Centre besimokančiųjų mokinių skaičius klasėse 2017 m. Rugsėjo 1 d. 

 
 

Centras vykdo suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, pagrindinio 

(jaunimo klasių) ir neformaliojo ugdymo programas. 

Jaunimo klasių mokiniai mokėsi grupinio mokymosi formos kasdieniu, suaugusiųjų – 

neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu. 

Plečiant neformaliojo ugdymo programų pasiūlą ir įvairovę 2017 m. lapkričio 1 d. 

atidarytas Šilutės Trečiojo amţiaus universitetas (TAU), kurio veikloje dalyvauja 156 klausytojai. 

Įsteigti Sveikatos mokslų ir Socialinių, humanitarinių mokslų fakultetai, 6 neformalieji uţsiėmimai 

(2 pav.). Šilutės TAU tikslas - sudaryti sąlygas vyresnio amţiaus ţmonėms mokytis bendraujant ir 

bendradarbiaujant, skatinti vyresnio amţiaus ţmones aktyviam fiziniam ir dvasiniam gyvenimui, 

nuolat gaivinti, kelti ţinių bei kultūros lygį. Paskaitos ir uţsiėmimai vyksta ne maţiau kaip du 

kartus per mėnesį. Paskaitų temas ir būrelių temas planuoja įsteigta Šilutės TAU taryba.  
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2 pav. Šilutės trečiojo amžiaus universiteto veikla 

 

2. Centro veiklos programos iškelti prioritetai ir jų įgyvendinimas. 

Vizija - modernus, nuolat besimokantis, įvaldęs naujas technologijas, teikiantis kokybišką 

formalųjį ir įvairiapusį neformalųjį švietimą, atviras rajono bendruomenei centras. 

Misija - švietimo įstaiga, sudaranti sąlygas mokytis paaugliams, atstatant jų mokymosi 

motyvaciją, bei suaugusiems pagal bendrąsias ir neformaliojo ugdymo programas, tenkinanti 

ugdymo(si) poreikius. 

 

2017 m. iškelti tikslai ir uždaviniai: 

1.Ugdymo proceso kokybės gerinimas: 

 1.1. Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją ir gerinti pamokų lankomumą;  

 1.2. Sudaryti palankias ugdymo(si) sąlygas; 

 1.3. Tikslingai taikyti aktyviuosius mokymo metodus, ugdant mokinių kūrybiškumą;  

2. Saugaus, kultūringo ir modernaus centro kūrimas: 

 2.1. Plėtoti prevencinę veiklą bei ugdymą karjerai, uţtikrinant mokinių saugumą; 

 2.2. Sukurti saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką centre; 

 2.3. Vykdyti ilgalaikę socialines ir emocines kompetencijas ugdančią prevencinę 

programą. 

Siekiant uţtikrinti šiuolaikišką ir kokybišką mokinių ugdymą, plėtojant mokytojų ir 

mokinių kūrybiškumą, bei gerinant ugdymo turinio kokybę ir efektyvumą, skiriamas dėmesys 

įvairiems mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo būdams (3 pav.):  

1. Vedamos integruotos pamokos: integruota anglų/rusų kalbų pamoka „Iš uţmaršties 

išgelbėk vaikystės knygą“,  integruota matematikos-istorijos pamoka „Piramidė“, integruota anglų k 

ir vokiečių k. pamoka „Patarlės ir prieţodţiai“, integruota matematikos – geografijos pamoka 

„Šilutės rajono upės“, integruota anglų/rusų/vokiečių kalbų pamoka „Pasisveikinkime 

europietiškai“, atvira integruota biologijos-chemijos pamoka „Vanduo gamtoje. Vandens reikšmė, 

molekulių sandara ir savybės“, organizuota atvira metodinė savaitė, kurios metu vedamos atviros, 

integruotos pamokos centro mokiniams. 

 

Šilutės trečiojo amžiaus universitetas 
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2. Edukacinės išvykos: „Baldų gamybos procesas“ AB „Šilutės baldai“, „Gaisro gesinimo 

technikos“ Šilutės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnyba, Eglučių alėjos puošimas - Šilutės 

muziejus, išvyka į Šilutės Pamario senjorų namus ir į Šilutės socialinių paslaugų centrą, moliūgų - 

ţibintų akcija „Mes uţ šviesą“ Švėkšnoje. 

3. Mokykliniai projektai: integruotas biologijos-chemijos projektas „Maisto medţiagų 

gedimas. Maisto medţiagų ir vaistų laikymo sąlygos, chemijos projektas „Metalai, jų lydiniai ir 

junginiai“,  ikiprofesinio mokymo projektas „Kalėdinės dekoracijos“.  

4. Renginiai ir pilietinės akcijos: Laisvės gynėjų dienos paminėjimas, Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienos paminėjimas “Mano Lietuva“, Uţgavėnių tradicijos ir jų istorija, Popietė „Šv. 

Valentino laiškai“, renginys-viktorina „Ką ţinai apie savo svajonių profesiją“, literatūriniai 

skaitymai „Ţodţio sparnai tavo sielai“ skirti Justino Marcinkevičiaus 6-osioms mirties metinėms 

paminėti, protų mūšis Sportinė Lietuva“ skirtas kovo 11d. paminėti, popietė bibliotekoje - filmo 

„Knygnešys“ perţiūra ir aptarimas, viktorina „Apkabinkime Ţemę“, popietė „Gamtos mokslai 

kitaip“, akcija „Darom 2017“, Mamų ir močiučių šventė, Paskutinio skambučio šventė, pleneras 

mokiniams „Kuriame gamtą“, Europos kalbų diena „Išmokime pasisveikinti europietiškai“, 

Suaugusiųjų švietimo savaitė 2017, Mokytojų dienos šventė, Kalėdinis renginys „Kalėdų stebuklo 

belaukiant“. 

5. Sportiniai renginiai: stalo teniso turnyras, baudų mėtymo konkursas, tritaškių mėtymo 

konkursas, stalo teniso varţybos, tarpklasinės šaškių varţybos.  

6. Centre parengtas ir patvirtintas patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas, 

vykdoma Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo prevencijos programa,  

bei 2017 metais vyko šie prevenciniai renginiai: „Diena be pykčio“, Apskrito stalo diskusija „Kas 

aktualu paaugliui?”, savaitės akcija „Nei dienos be mokyklos“, tiriamoji veikla „Psichotropinių 

medţiagų vartojimo paplitimas“, „Veiksmo savaitė be patyčių“, Ugdymo karjeros popietė 

„Savanorystė“, akcija „Gero elgesio savaitė“, popietė „Kokios spalvos tavo nuotaika?“, paruoštas 

stendas „Pasaulinė psichikos sveikatos diena“, „Gerų darbų savaitė“ Tarptautinės nerūkymo dienos 

paminėjimas, tolerancijos dienos minėjimas, gerumo akcija „Sušildyk gerumu“. 

7. Paskaitos ir pranešimai, kuriuos skaitė psichologai ir visuomenės sveikatos biuro 

specialistai: paskaita mokiniams „Patyčios. Kaip įveikti pašaipas ir patyčias?“, pranešimas 

mokiniams „Narkotikai-mūsų priešai“, paskaita tėvams „Patyčios ir jų šalinimo būdai“, diskusija 

„Sveikos mitybos įtaka smegenų veiklai“, viktorina „Pasaulinė aplinkos ir sveikatos diena“, debatai 

„Tabakas, nikotinas, rūkymas“, paskaita „Mokinių destruktyvus elgesys: prieţastys ir korekcijos 

galimybės“. 

8. Tyrimai, analizės, apklausos: trimestrų ir pusmečių paţangumo ir lankomumo analizės 

svarstomos mokytojų tarybos susirinkimuose ir metodinėje grupėje. Vykdomas centro vidaus 

įsivertinimas, kurio metu atliktas platusis įsivertinimas ir nustatytos 5 aukščiausios ir ţemiausios 

vertės (1 lentelė). 

5 aukščiausios vertės 5 ţemiausios vertės 

1 . Kompetencija - 3,7 1. Mokinių įsivertinimas - 2,9 

2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai – 3,6 2. Mokinio pasiekimai ir paţanga – 2,9 

3. Pastatas ir jo aplinka – 3,5  3. Asmenybės tapsmas – 3,0  

4. Orientavimasis į mokinių poreikius – 3,5  4. Lyderystė - 3,1  

5. Nuolatinis profesinis tobulėjimas – 3,5  5. Mokyklos tinklaveika – 3,1 

1 lentelė. Plačiojo įsivertinimo aukščiausios ir žemiausios vertės 2017 m.  
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3 pav. Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro 2017 m. veiklos sritys. 

 

 

 Centre dėmesys skiriamas mokinių ţinių spragų likvidavimui, nes dauguma suaugusiųjų 

mokinių grįţta mokytis po pertraukos, todėl į dalykų turinį integruojamas pagrindinės mokyklos 

kursas, parengtos dalinio atsiskaitymo uţduotys, mokiniai konsultuojami individuliai.  

Centro socialinė pedagogė veda jaunimo klasių mokiniams socialinių įgūdţių ugdymo 

uţsiėmimus, kuriuose mokiniai mokosi įvertinti savo elgesio logines pasekmes, savarankiškai 

priimti sprendimus įvairiose gyvenimiškose situacijose. Mokiniams teikiamos karjeros planavimo 

konsultacijos, organizuojami veiklinimo vizitai, teikiama informacija apie studijų galimybes bei 

sąlygas.  

Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras vienintelis Šilutės rajono savivaldybėje 

organizuoja ir vykdo valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos konstitucijos pagrindų 

egzaminus, taip pat vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą ir mokyklinius brandos 

egzaminus.  

 

3. Ryšiai su socialiniais partneriais ir vietos bendruomene. 

Bendradarbiaujame su Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrais ir  jaunimo mokyklomis. 

Rengiame bendrus projektus, organizuojame konkursus, dalijamės gerąją patirtimi.  

2017 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su AB „Šilutės baldai“, kurioje numatyta, 

kad AB „Šilutės baldai“ sudarys sąlygas įgyti pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą darbuotojams, 

kurie dirba įmonėje, o Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras suteiks informaciją apie 

įsidarbinimo galimybes baldų gamybos įmonėje, suaugusiems mokiniams, kurie ieško darbo.  

Glaudţiai bendradarbiaujama su Šilutės visuomenės sveikatos biuru ir VŠĮ „Šilutės 

ligonine“, kurie organizuoja paskaitas Šilutės trečiojo amţiaus universiteto klausytojams ir jaunimo 

klasių mokiniams.  

VŠĮ „Šilutės kamerinis dramos teatras“  bendradarbiavo organizuojant mokytojų dieną ir 

renginius skirtus „Suaugusiųjų savaitė 2017“ paminėti.  
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Bendradarbiaudami su Švėkšnos „Diemedţio“ ugdymo centru ir Rusnės specialiąja 

mokykla vykdome bendras edukacines ir sportines veiklas, projektus. 

Ugdymo karjerai veiklinimo vizitai vykdomi Šilutės profesinėse mokyklose. 

Dalyvaujame Šilutės miškų urėdijos ir Šilutės seniūnijos inicijuojamoje švaros akcijoje, 

tvarkome miesto poilsio zonas. 

Bendradarbiaujame su Šilutės rajono policijos komisariato pareigūnais: vyko įvairios 

akcijos, pokalbiai ir susirinkimai.  

Kultūrinę, paţintinę ir sveikatinimo veiklą vykdo mokytojų senjorų klubas „Liepa“. 

 

4. Kadrų politika.  

Centre ugdymo programas įgyvendina 19 mokytojų (5 andragogai). Visi mokytojai yra 

įgiję aukštąjį išsilavinimą, turi pedagoginę ir dalyko kvalifikaciją (4 pav.). Du mokytojai studijuoja 

magistrantūroje (studijų programose - Švietimo lyderystė ir andragogika). Vienas mokytojas 

pensijinio amţiaus.  

 Tai pat centre dirba socialinis pedagogas, bibliotekininkas (0,5 etato), direktorius ir 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Aptarnaujančiam personalui skirta 5,5 etato: 1 – ūkvedys, 0,5 – 

pastatų prieţiūros darbininkas, 0,5 – kompiuterių prieţiūros specialistas, 1 – raštvedė, 1,5 – 

valytojos, 1 – budėtojas.  

 

 
4 pav. Centre dirbančių mokytojų skaičius ir kvalifikacija 

 

 

5. Pasiekimai. 

2017 m. Respublikiniame vaikų piešinių konkurse, pilietiškumo tema Vilniuje, 10 klasės 

mokinys laimėjo pirmąją vietą.  

Rajono rudens kroso varţybose trečią vietą uţėmė Centro 6 klasės mokinys.  

Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje organizuotos dvi parodos (dizaino ir keramikos 

darbų parodos).  

Gauta padėka uţ suaugusiųjų  literatūrinio leidinio iliustravimą ir renginių organizavimą, 

skirto Respublikinei suaugusiųjų savaitei paminėti. 

Gauta padėka iš Šilutės r. sav. Visuomenės sveikatos biuro uţ pagalbą organizuojant 

viktoriną „Pasaulinė aplinkos ir sveikatos diena“. 

Skaitytas pranešimas rajoninėje bendrojo ugdymo mokyklų konferencijoje „Ką galime 

padaryti mes, kad gerėtų ugdymo kokybė“. 
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2017 m. vidurinį išsilavinimą įgijo 28 abiturientai, 10 baigė vidurinio ugdymo programą, 

jiems išduoti mokymosi pasiekimų paţymėjimai. Geriausiai išlaikyti valstybiniai egzaminai – 

Rusų kalbos, jų įvertinimai 61 ir 53 balai. Anglų k. aukščiausias įvertinimas – 58 balai. 7 mokiniai 

įvertinti 10 balų iš Technologijų mokyklinio egzamino.  

Pagrindinio išsilavinimo paţymėjimai išduoti 26 mokiniams, dar 8 mokiniai baigė 

pagrindinio ugdymo programą, jiems išduoti mokymosi pasiekimų paţymėjimai. 

 

6. Dalyvavimas projektuose (savivaldybės, šalies, tarptautiniai). 

Gautas finansavimas 4940 Eur finansuoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi programas iš Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro projektui „Anglų kalbos 

kūrybinės dirbtuvės“. Projekto metu mokėme anglų kalbos 24 ţmones iš Šilutės r. savivaldybės.  

Šilutės r. savivaldybės vaikų vasaros poilsio organizavimo projektas vasaros stovykla 

„Domėkimės ir veikime kartu“ jaunimo klasių mokiniams, Gautas finansavimas (100 Eur) iš Šilutės 

r. savivaldybės.  

 

7. Krepšelio lėšų panaudojimas (2 lentelė). 

2017 m. Skirta Eur Panaudota Eur 

Krepšelio lėšos  176300  176300  

Darbo uţmokesčiui  120700 120700 

Socialinio draudimo įmokos 39900 39900 

Kvalifikacijos kėlimui  300 300 

Kitoms prekėms  5900 5900 

Kitos paslaugos 1000 1000 

Kitos mašinos ir įrenginiai  8500 8500 

Vienam mokiniui tenka  985 Eur 

2 lentelė. Mokinio krepšelio lėšos 2017 m. 

 

8. Kitos lėšos (rėmėjų) ir jų panaudojimas.  

Akcijos „Knygų Kalėdos“ metu centro bibliotekai padovanotos 18 knygų. 

Gauta 100 eur parama iš verslo partnerių kalėdinių dovanų pirkimui mokiniams.  

Gauta 300 eur uţ patalpų nuomą, lėšos panaudojamos ugdymosi aplinkos ir sąlygų 

gerinimui.  

 

9. Ugdymosi aplinkos ir sąlygų gerinimas. 

 Atnaujinta kompiuterių klasė: nupirkta 12 stacionarių kompiuterių, spalvotas lazerinis 

spausdintuvas, planšetinis kompiuteris ir projektorius – suma 8500 Eur. Iš sutaupytų savarankiškų 

lėšų nupirkta naujų baldų (suoliukai, stalai, lentynos ir kt.)  - suma 3525 Eur. Šilutės r. savivaldybė 

įrengė vaizdo stebėjimo kameras, nutiesė pėsčiųjų takelį prie įėjimo ir valgyklos, įrengtas stogelis 

prie įėjimo ir sutvarkytos sniego gaudyklės, bei vandens nubėgimo sistema.  

 

 

Direktorius      Marius Surplys 


