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VŠĮ „EDUKATEKA 

2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. VšĮ „Edukateka“ veiklos planas 2018 metams (toliau – Planas), atsižvelgus į 

strateginius įstaigos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius įstaigos 

tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 

2. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, VšĮ „Edukateka“ (toliau – Įstaiga) teikia 

kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinami 

Klaipėdos miesto mokinių ugdymosi poreikiai pagal neformaliojo švietimo ugdymo programas, 

sudaromos lygios ugdymosi galimybės ir sąlygos, tenkinami miesto mokytojų bendrakultūrinių, 

profesinių, bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų tobulinimo poreikiai, racionaliai, taupiai ir 

tikslingai naudojami įstaigai skirti ištekliai. 

3. Planas parengtas atsižvelgiant į Valstybinę švietimo 2013–2022 metų strategiją, 

Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, VšĮ „Edukateka“ 2016–2018 metų strateginį veiklos 

planą, įstaigoje veiklos organizavimas vykdomas vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės 

Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos 

organizavimo tvarkos aprašu, Klaipėdos miesto pedagoginės bendruomenės poreikiais 

4. Planą įgyvendins Įstaigos administracija, pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese 

dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai (teisėti vaiko atstovai). 

 

II. ĮSTAIGOS VIZIJA 

5. Tapti organizacija, teikiančia įvairiapusiškas, kompleksines ir kokybiškas švietimo 

bei edukacines paslaugas, įtraukiant visas suinteresuotas organizacijas, formalias ir/ar neformalias 

grupes bei plėtojant vietinius ir tarptautinius partnerystės tinklus. 

 

 

III. ĮSTAIGOS MISIJA 

6. Sudaryti sąlygas vaikams, jaunuoliams bei suaugusiesiems  atskleisti savo 

prigimtines galias, ugdyti gebėjimus, skatinti jų bendradarbiavimą, kūrybiškumą, iniciatyvumą, 

nuolatinį tobulinimąsi ir ruošti spręsti ateities iššūkius. 

 

 

 

IV. 2017 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

7. Vykdant 2017 metų programą, buvo siekiama įgyvendinti strateginį tikslą – Ugdymo 

kokybės gerinimas, užtikrinti aukštą kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kokybę ir prieinamumą.  

Šiam tikslui įgyvendinti iškelti 2 metiniai tikslai ir numatytos priemonės uždaviniams įgyvendinti. 



7.1. Tenkinti viešuosius interesus, vykdant švietimo, kultūrinę, socialinės pagalbos 

teikimo paslaugas; 

7.2. Įstaigos bendruomenės nuolatinio poreikio mokytis ir bendradarbiauti kompetencijų 

formavimas.  

Įstaigos bendruomenė, kartu su socialiniais partneriais organizavo respublikinę švietimo 

įstaigų projektų parodą-mini mokymus „Projektų Mugė“, kuri tampa tradiciniu renginiu, 

reprezentuojančiu įstaigą visoje respublikoje. Organizuoti seminarai: „Kūrybinių darbų 

laboratorija“ , „IKT ir inovatyvūs ugdymo metodai Europoje. Panaudojimo galimybės ugdymo 

procese bei projektinėje veikloje“, „ Lietuvos Vakarų krašto dainų šventės, skirtos Mažosios 

Lietuvos lietuvių dainų šventės 90čiui, repertuaro mokymas, aktualijos“, „Kūrybiškumo galia: kai 

būti ir dirbti susilieja“, „Ugdymo inovacijos taikant skaitmenizuotas gamybos technologijas“, 

„Mikrovaldiklių Micro:bit panaudojimo IT pamokose ir neformaliame ugdyme galimybės“, 

„Programa eTwinning – ugdymo proceso ir tarptautinio bendradarbiavimo tobulėjimui“, bei 

„Kultūrinės veiklos organizavimas. Kultūros projektų valdymas“, gerosios patirties sklaidos 

renginys tema „Šiuolaikinių IT priemonių panaudojimas neformaliajame švietime. 

Organizuoti programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo (KA1) mobilumo mokymosi tikslais 

kursai „The usage of ICT in art education“, Ugdymo plėtotės centro užsakymu buvo organizuojami 

vasaros kursai pradinių klasių mokytojams „Mokymosi motyvaciją skatinanti aplinka“. Nuolat 

pildomas edukacinės patirties bankas Įstaigos internetiniame puslapyje eMokytojas.lt. 

Įstaigos bendruomenė dalyvavo 2 tarptautiniuose Nordplus Junior projektuose „Dare to 

share“, “Let‘s learn together“, 2 respublikinuose projektuose, 1 tarpmokykliniame, organizavo 2 

mokyklinius projektus. Įstaigos kolektyvai ir studijos dalyvavo įvairiuose miesto bei respublikos 

renginiuose, konkursuose, festivaliuose, koncertinėse bei edukacinėse išvykose, rengė 

baigiamuosius sezono koncertus. Vaikų šokio studijos „Aušrinė“ respublikiniame sceninių lietuvių 

liaudies šokių konkurse „Šoka Lietuva 2017“ tapo konkurso diplomantais, tarptautiniame šokio 

festivalyje-konkurse „Aušrinė žvaigždė“ pelnė III vietą, tarptautiniame šokių festivalyje – konkurse 

„Baltic Amber Suwalki 2017“ tapo I ir II vietos laureatais, šokių grupės „Samborinis“ bei 

„Spacierius“ suaugusiųjų liaudiškų šokių grupių konkurse „Pora už poros 2017“ pelnė III laipsnio 

diplomus.  

Tęsiant ilgalaikę partnerystę su tėvais, sudarytos sąlygos tėvų, globėjų kompetencijų 

ugdymuisi, skatintas konstruktyvus bendradarbiavimas su mokytojais, administracija. Tėvai lankėsi 

2 įstaigos bendruomenei surengtuose koncertuose, 2 popietėse. Antras uždavinys įgyvendintas iš 

dalies – numatyta šio uždavinio įgyvendinimą tęsti kitais mokslo metais.  

 

 

III. STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, PRIORITETAI 

 

8. 2018 m. strateginis tikslas – teikti kokybiškas švietimo paslaugas saugioje, 

šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje aplinkoje. 

9. Prioritetinė veiklos kryptis – pažangių iniciatyvų, padedančių pedagogams tobulinti 

ugdymo procesą, skatinimas ir diegimas. 

10. Metiniai veiklos tikslai: 

10.1. tenkinti vaikų ir suaugusiųjų gyvenimo karjerai būtinų kompetencijų tobulinimo ir 

mokymosi visą gyvenimą poreikius; 

10.2. mokytojų profesionalumo kėlimas, siekiant šiuolaikiškos, įdomios ir veiksmingos 

ugdomosios veiklos. 

11. Uždaviniai: 

11.1. skatinti mokytojų profesinį meistriškumą informacinių komunikacinių technologijų 

naudojimo, netradicinių mokymo(si) formų ir aplinkų kūrimo srityse; 

11.2. Tobulinti mokytojų, mokinių, tėvų bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą 

 

 

 



VII. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

12. Metiniai uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti: 

12.1. Tobulinti mokytojų, mokinių, tėvų bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą: 

 

Eil. Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Veiklos    

 Ugdytinių ruošimas miesto,  šalies 

dalykiniams konkursams, 

konferencijoms, renginiams  ir 

dalyvavimas juose 

Mokytojai Nuolat Olimpiados, 

konkursai. 

Informacija 

progimnazijos 

internetinėje 

svetainėje  

 Bendradarbiavimas su mokinių 

tėvais (globėjais, rūpintojais) 

Administracija, 

mokytojai 

Nuolat Įvairios veiklos 

 2018–2019 mokslo metų 

neformaliojo švietimo programų 

poreikių analizė 

Direktorius, tėvai Nuolat Individualūs 

pokalbiai, 

susirinkimai, 

popietės 

 Prevencinė, šviečiamoji, ugdomoji 

sveikatos stiprinimo ir priežiūros 

veikla  

Direktorius 

Nuolat 

Užsiėmimai, 

informacinė 

medžiaga 

stenduose 

 Gerosios patirties sklaidos renginiai, 

koncertai, popietės 

Metodinės veiklos 

vadovas Nuolat Įvairios veiklos 

2. Organizuoti ir vykdyti priežiūrą    

 Pedagoginės veiklos stebėsena ir 

į(si)vertinimas 

Direktorius Rugsėjis - 

birželis 

Individualūs 

pokalbiai. 

Aptarimas  

metodiniuose 

susirinkimuose 

 Respublikos, miesto konkursų 

rezultatų analizė 

Direktorius, mokytojai Gegužė Duomenų 

suvestinės 

 

Mokytojo dienyno pildymo 

priežiūra: vertinimas ugdant  

Direktorius Nuolat  Individualūs 

pokalbiai. 

Aptarimas  

metodiniuose 

susirinkimuose 

3. Kompetencijos tobulinimas, 

sklaida 
   

 Pranešimai, seminarai, mokymai  

įstaigos, miesto, respublikos 

mokytojams 

Metodinės veiklos 

vadovas, mokytojai 
Nuolat Pažymėjimai 

 

 

 

 

 

 



12.2. Skatinti mokytojų profesinį meistriškumą informacinių komunikacinių technologijų 

naudojimo, netradicinių mokymo(si) formų ir aplinkų kūrimo srityse: 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Veiklos    

 Edukacinės išvykos, pamokos 

netradicinėse ugdomosiose aplinkose 

Metodinės veiklos 

vadovas, mokytojai 

Nuolat Informacija 

internetinėje 

svetainėje 

 Internetinių svetainių administravimas  Direktorius Nuolat Informacija 

internetinėje 

svetainėje 

 Tiriamoji veikla: įstaigos bendruomenės 

apklausos aktualiais klausimais 

Direktorius 

 

Nuolat Tyrimų, 

apklausų 

rezultatų 

pristatymas 

 Tarptautinis Nordplus programos 

Nordplus Junior paprogramės projektas 

„Dare to share“ 

Projekto vykdymo 

grupė  

I pusmetis Informacija  

internetinėje  

svetainėje 

 Tarptautinis Nordplus programos 

Nordplus Junior paprogramės projektas 

„Let’s learn together“ 

Projekto vykdymo 

grupė  

Nuolat Informacija 

projekto 

svetainėje 

 Tarptautiniai   programos „eTwinning” 

projektai 

Mokytojai Nuolat Informacija 

projekto 

svetainėje 

 Projektų rengimas ir paraiškų teikimas Projektų rengimo 

darbo grupės 

Nuolat Paraiška 

 Respublikinis projektas „Nacionalinė 

saugesnio interneto vaikų, jaunimo ir 

suaugusiųjų savaitė“ 

Direktorius Vasaris Informacija 

internetinėje 

svetainėje 

 Respublikinis integruotas projektas – 

šokių, tautinių kostiumų, regiono 

tarmių, kulinarinio paveldo šventė „Tu 

mums viena“ 

Metodinės veiklos 

vadovas, mokytojai 

Vasaris Informacija 

internetinėje 

svetainėje 

 Jaunimo pilietinė-kūrybinė akcija „Aš 

tavo Laisvė“ 

Metodinės veiklos 

vadovas, mokytojai 

Kovas Informacija 

internetinėje 

svetainėje 

 Įstaigos projektai Mokytojai Nuolat Informacija 

mokyklos 

svetainėje 

2. Organizuoti ir vykdyti priežiūrą    

 Neformaliojo vaikų švietimo programų 

turinio derinimas 

Direktorius Rugsėjis Individualus 

aptarimas 



 

VIII. NUMATOMI PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

13. Įgyvendinus uždavinius, bus pasiekti šie kokybiniai pokyčiai: 

13.1. aktyvesnis įstaigos bendruomenės narių dalyvavimas Įstaigos veikloje, vykdomos 

neformaliojo vaikų švietimo programos tenkins mokinių saviraiškos poreikius. gerės 

ugdymo(si) rezultatai; 

13.2. mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, kolegialus dalijimasis 

patirtimi, savarankiškas mokymasis padės mokytojams patobulinti profesines 

kompetencijas, siekti profesinio meistriškumo, organizuojant kokybišką ugdymo procesą. 

 

 Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir 

metodinės veiklos analizė  

Metodinės veiklos 

vadovas, mokytojai 

Sausis, 

birželis 

Ataskaita  

 Pedagoginių darbuotojų  veiklos 

vertinimas 

Direktorius 

 

Birželis Pokalbis 

3. Kompetencijos tobulinimas, sklaida    

 Mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo seminaruose,  siekiant 

tobulinti mokytojų profesinį 

meistriškumą  

Metodinės veiklos 

vadovas, mokytojai 

Nuolat Pažymėjimai, 

gerosios 

patirties  

sklaida  

 Pedagoginės patirties mainai „Į pagalbą 

jaunesniam kolegai“ 

Mokytojai Nuolat Pamokos 

stebėjimo 

forma 

 Atviros pamokos  

 

Mokytojai Nuolat Pamokos 

stebėjimo 

forma 

 Vadovavimas studentų praktikai 

 

Metodinės veiklos 

vadovas, mokytojai 

Vasaris - 

kovas 

Studento 

veiklos 

stebėjimo 

forma 

 Metodinės, mokomosios medžiagos 

dalykų pamokoms kūrimas, interaktyvių  

užduočių rengimas 

Mokytojai Nuolat Metodinė 

medžiaga, 

interaktyvios 

užduotys 

 Nacionalinė švietimo įstaigų projektų 

paroda - mini mokymai  „Projektų mugė 

2018. Šimtas žinučių Tau, Lietuva“  

Darbo grupė Kovas 

Gerosios 

patirties  

sklaida 

 Dalyvavimas olimpiadų, konkursų, 

dainų švenčių vertinimo komisijose, 

organizavimas 

Mokytojai Nuolat Pažymėjimai, 

padėkos 

 Sklaida,  grįžus iš kvalifikacijos kėlimo 

renginių, tarptautinių stažuočių įstaigos 

bendruomenei 

Mokytojai Nuolat Informacija 

internetinėje 

svetainėje,  

gerosios 

patirties  

sklaida 

 Mokymai „Saugus elgesys elektroninėje 

erdvėje ir asmens duomenų apsauga“ 

Direktorius Rugpjūtis  



IX. LĖŠŲ ŠALTINIS 

 

14. Planui įgyvendinti bus skiriama 15000 Eur valstybės biudžeto specialiosios tikslinės 

dotacijos (mokinio krepšelio) lėšų. 

15. Dalis plano bus finansuojama iš specialiųjų programų (planuojama surinkti 1000 Eur 

pajamų už paslaugas), paramos lėšų (planuojama gauti 2000 Eur) bei Tarptautinių programų 

agentūros lėšomis (Šiaurės Ministrų Tarybos programos Nordplus (NordPlus Framework 

Programme) lėšos). 

 

 

 


