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VŠĮ „EDUKATEKA 

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. VšĮ „Edukateka“ veiklos planas 2021 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. Planu siekiama įgyvendinti valstybinės švietimo strategijos politiką, teikti 

kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti 

vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas, tenkinti mokytojų bendrakultūrinių, profesinių, 

bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų tobulinimo poreikius, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti 

švietimui skirtus išteklius. 

3. Planas parengtas vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 

ŠV1-312 „Dėl 2020 metų veiklos prioritetų švietimo srityje patvirtinimo“ numatytais 2020 m. 

švietimo veiklos prioritetais, VšĮ „Edukateka“ 2019–2021 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą 

VšĮ „Edukateka“ direktoriaus 2018 m. gruodžio 28  d. įsakymu Nr. UG-1-12.  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, 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. 2020 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

7. Vykdant 2020 metų programą, buvo siekiama įgyvendinti strateginį tikslą – teikti 

kokybiškas švietimo paslaugas saugioje, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje aplinkoje. Šiam 

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



7.1. įvairių gebėjimų mokinių ugdymo(si) kokybės gerinimas; 

7.2. profesinio tobulėjimo paslaugų kokybės ir prieinamumo, atsižvelgiant į suaugusiųjų 

gyvenimo karjerai būtinų kompetencijų tobulinimo ir mokymosi visą gyvenimą poreikius 

užtikrinimas. 

2020  metais parengta ir įgyvendinta 78 kvalifikacijos tobulinimo renginiai (seminarai, 

konferencijos, metodinės dienos, gerosios patirties sklaidos renginiai), prilyginta akredituotoms - 

11 Institucinio lygio kvalifikacijos tobulinimo programų, pateikta 12 darbų elektroniniam 

edukaciniam bankui.  Organizuota V-oji Nacionalinė švietimo įstaigų projektų paroda-mini 

mokymai „Projektų Mugė“, kuri jau tapo tradiciniu renginiu, reprezentuojančiu Įstaigą visoje 

respublikoje. Švietimo bendruomenėje puikiai vertinamas ir laukiamas renginys apjungia švietimo 

įstaigų mokytojus, administracijos darbuotojus, verslo atstovus, mokinius bei jų tėvus, siūlant 

veiklas įvairių interesų grupėms, organizuotas Įstaigos darbuotojų profesinių kompetencijų 

tobulinimas – darbuotojai dalyvavo 16 kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, t. y. mokymuose, 

seminaruose, konferencijose, stažuotėse. 

Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginiai bendradarbiaujant su VšĮ „Mokymosi mokykla“  

Nuo 2018 m. Įstaigoje vykdoma bei tęsiama „Integruota naujų technologijų ir meno raiškos 

programa“,  nuo 2019 m. sėkmingai pradėtos vykdyti edukacijos „Gyvybės medis lietuvių 

mitologijoje ir liaudies mene“ ir „Baltų raštai ir ženklai“, o nuo 2020 metų „STOP kadras 

literatūroje“, „Papildytos realybės edukacinė programa“ pagal Kultūros paso programą.  

2020 metais Įstaigoje veikė 2 neformaliojo vaikų švietimo studijos (būreliai),  kurias lankė 70 

mokinių bei suaugusiųjų neformaliojo švietimo studija, kurios veikloje dalyvauja 40 suaugusiųjų 

asmenų. Kūrybinę veiklą vykdo trys tautinio šokio kolektyvai: vaikų šokio studija „Aušrinė”, 

jaunimo liaudiškų šokių grupė „Samborinis” ir vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Spacierius”. 

Kolektyvai sujungė apie 85 šokėjus. Dėl COVID-19 pandemijos praktinė ir koncertinė kolektyvų 

veikla nutrūko, kurios vėliau pamažu buvo atnaujintos nuotoliniu būdu. Vaikų šokio studijos 

„Aušrinė“ šokėjai dalyvavo II – ąjame respublikiniame vaikų ir jaunimo šokio konkurse „Virtualus 

Kalėdinis šokio virusas“, kuriame pelnė pirmąją vietą, vyresniųjų liaudiškų šokių grupė dalyvavo 

respublikiniuse festivaliuose „Gintaro laše mano Lietuva”, „Šuokom, šuokam ė da šuoksem...”, 

skirtuose Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30- mečiui paminėti, tarptautiniame tautinio šokio 

festivalyje Kuldigoje (Latvija).  

Gautas finansavimas dalyvauti Šiaurės ministrų tarybos programos Nordplus (NordPlus Framework 

Programme), skirtoje Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimui švietimo srityje, Nordplus Junior 

paprogramės projekte NPJR-2020/10200 „Digital Creative Education“. Šiam projektui įgyvendinti 

skirta 43070 eurų dotacija. Projekte dalyvaus 6 švietimo įstaigos iš Norvegijos, Estijos, Latvijos bei 

Lietuvos. Projekto koordinatorius – CLIL mācību centrs (Latvija), projekto partneriai: VšĮ 

„Edukateka“ (Lietuva),  Norlights Montessoriskole Stavanger (Norvegija), Šiaulių sanatorinė 

mokykla (Lietuva), IIluka Kool (Estija), Grigiškių „Šviesos“ gimnazija (Lietuva). Projektas truks 

dvejus metus -  nuo 2020 m. rugpjūčio mėn. iki 2022 m.  lapkričio mėn. 

Organizuojami edukaciniai, kultūriniai renginiai, projektinė veikla yra tarsi reklama, siekiant 

pritraukti naujus narius bei spręsti vaikų, paauglių ir vyresnio amžiaus klaipėdiečių užimtumo bei 

meninio ugdymo problemas.  

 

 

 



III. STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, PRIORITETAI 

 

8. 2021 m. strateginis tikslas – teikti kokybiškas švietimo paslaugas saugioje, 

šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje aplinkoje. 

9. Prioritetai: ugdymo inovacijų diegimas, padedančių ugdytis, organizuoti ir valdyti 

ugdymo procesą, orientuotą į personalizavimą; įvairių gebėjimų mokinių ugdymo(si) kokybės 

gerinimas.  

10. Metiniai veiklos tikslai: 

10.1. įvairių gebėjimų mokinių ugdymo(si) kokybės gerinimas; 

10.2. profesinio tobulėjimo paslaugų kokybės ir prieinamumo, atsižvelgiant į suaugusiųjų 

gyvenimo karjerai būtinų kompetencijų tobulinimo ir mokymosi visą gyvenimą poreikius 

užtikrinimas. 

11. Uždaviniai: 

11.1. gerinti paslaugų kokybę; 

11.2. skatinti mokytojų profesinį meistriškumą informacinių komunikacinių technologijų 

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

11.3. sudaryti sąlygas švietimo darbuotojams ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę. 

 

VII. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

12. Metiniai uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti: 

12.1. gerinti paslaugų kokybę: 

 

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 Visus 

metus 

Olimpiados, 

konkursai. 

Informacija 

įstaigos 

internetinėje 

svetainėje  

 Bendradarbiavimas su mokinių 

tėvais (globėjais, rūpintojais) 

 

G. Jonauskas, 

mokytojai 

Visus 

metus 

Įvairios veiklos 

 2022–2023 mokslo metų 

neformaliojo švietimo programų 

poreikių analizė 

G. Jonauskas, tėvai Visus 

metus 

Individualūs 

pokalbiai, 

susirinkimai, 

popietės 

 Prevencinė, šviečiamoji, ugdomoji 

sveikatos stiprinimo ir priežiūros 

veikla  

G. Jonauskas 

Visus 

metus 

Užsiėmimai, 

informacinė 

medžiaga 

stenduose 

 Neformaliojo vaikų švietimo 

programų įgyvendinimas 

G. Jonauskas Sausis-

gruodis 

Veiklos 

programos, 

ataskaitos 

 Įstaigos reprezentacinės veiklos G. Jonauskas, 

mokytojai 

Visus 

metus 

Informacija 

internetinėje 

svetainėje 

 Internetinių svetainių 

administravimas  

G. Jonauskas Visus 

metus 

Informacija 

internetinėje 



svetainėje 

 Vaizdo paskaitų platformos kūrimas G. Jonauskas Visus 

metus 

Informacija 

internetinėje 

svetainėje 

2. Organizuoti ir vykdyti priežiūrą    

 Pedagoginės veiklos stebėsena ir 

į(si)vertinimas 

G. Jonauskas Sausis/ 

gruodis, 

birželis 

Individualūs 

pokalbiai. 

Aptarimas  

susirinkimuose 

 Neformaliojo vaikų švietimo 

programų efektyvumas, rezultatai ir 

mokinių poreikių tenkinimas 

 

G. Jonauskas, 

mokytojai 

Balandis-

gegužė 

Duomenų 

pristatymas 

direkciniame 

posėdyje 

 Respublikos, miesto konkursų 

rezultatų analizė 

 

G. Jonauskas, 

mokytojai 

Gegužė Duomenų 

suvestinės 

 Mokytojo dienyno pildymo 

priežiūra: vertinimas ugdant 

G. Jonauskas Visus 

metus 

Individualūs 

pokalbiai. 

Aptarimas  

susirinkimuose 

 Asmens duomenų apsaugos 

reglamento laikymosi stebėsena 

G. Jonauskas Visus 

metus 

Individualūs 

pokalbiai. 

Aptarimas  

susirinkimuose 

3. Kompetencijos tobulinimas, 

sklaida 
   

 Darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimas, siekiant tobulinti 

mokytojų profesinį meistriškumą. 

Pranešimai, seminarai, mokymai  

įstaigos, miesto, respublikos 

mokytojams 

S. Rudelis, mokytojai 
Visus 

metus 
Pažymėjimai 

 Duomenų bazių administravimas, 

kompetencijos dirbti su naujausiomis 

informacinėmis kompiuterinėmis 

technologijomis tobulinimas 

G. Jonauskas Visus 

metus 

Duomenų 

pristatymas 

direkciniame 

posėdyje 

 

 

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 

S. Rudelis, mokytojai Visus 

metus 

Informacija 

internetinėje 

svetainėje 

 Kultūros pasas – kultūros pažinimo 

įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai 

G. Jonauskas Visus 

metus 

Informacija 

internetinėje 

svetainėje 

 Tarptautinis Nordplus programos Projekto vykdymo Visus Informacija 



Nordplus Junior paprogramės projektas 

„Digital creative education“ 

grupė  metus projekto 

svetainėje 

 Programos „Erasmus+“ projektas 

„Yearning for non-formal learning“ – 

darbuotojų išvykai mokytis suaugusiųjų 

švietimo organizacijose užsienyje. 

 

Projekto vykdymo 

grupė  

II 

pusmetis 

Informacija 

projekto 

svetainėje 

 Programos „Erasmus+“ suaugusiųjų 

švietimo sektoriaus 2 pagrindinio 

veiksmo strateginių partnerysčių  

projektas „Music Virtual Academy: 

empowering performers through OERs 

for the digital transformation“ 

Projekto vykdymo 

grupė 

II 

pusmetis 

Informacija 

projekto 

svetainėje 

 Projektų/stažuočių/edukacinių išvykų 

rengimas, įtraukiant kitas švietimo 

įstaigas. 

 

Projektų rengimo 

darbo grupė 

 

Visus 

metus 

Paraiška 

 Patyriminis mokymas(is) 

 

S. Rudelis, mokytojai Sausis-

gruodis 

 

Mokinių 

refleksija,  

Informacija 

įstaigos 

internetinėje 

svetainėje 

 IT technologijų diegimo ir naudojimo 

įgyvendinimas: skaitmeniniai MO, 

įrankiai, mokymosi aplinkos, 

platformos, programos, fizinės aplinkos 

G. Jonauskas  Visus 

metus 

Sukurtas 

pamokų 

skaitmeninis 

turinys, 

atviros 

pamokos 

 Socialinės, pilietinės akcijos Mokytojai Visus 

metus 

Akcijos. 

Informacija 

įstaigos 

internetinėje 

svetainėje 

 Kultūriniai – edukaciniai renginiai Mokytojai Visus 

metus 

Renginiai. 

Informacija 

įstaigos 

internetinėje 

svetainėje 

 Tiriamoji veikla: įstaigos bendruomenės 

apklausos aktualiais klausimais 

G. Jonauskas  Visus 

metus 

Tyrimų, 

apklausų 

rezultatų 

pristatymas 

 Įstaigos projektai Mokytojai Visus 

metus 

Informacija 

įstaigos 

svetainėje 

2. Organizuoti ir vykdyti priežiūrą    

 Neformaliojo vaikų švietimo programų 

turinio derinimas 

G. Jonauskas Rugsėjis Individualus 

aptarimas 

 Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir S. Rudelis, mokytojai Sausis, Ataskaita  



 

12.3. sudaryti sąlygas švietimo darbuotojams ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę: 

Eil. Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Veiklos    

 KTR programų rengimas,  

akreditavimas 

 

S. Rudelis 
Visus 

metus 
KTR registras 

metodinės veiklos analizė  birželis 

 Pedagoginių darbuotojų  veiklos 

vertinimas 

G. Jonauskas  Birželis, 

gruodis 

Pokalbis 

3. Kompetencijos tobulinimas, sklaida    

 IT  technologijų diegimo ir naudojimo 

įgyvendinimo priežiūra 

G. Jonauskas  Visus 

metus   

Individualūs 

pokalbiai su 

mokytojais  

 Mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo seminaruose,  siekiant 

tobulinti mokytojų profesinį 

meistriškumą  

S. Rudelis, mokytojai Visus 

metus 

Pažymėjimai, 

gerosios 

patirties  

sklaida  

 Pedagoginės patirties mainai „Į pagalbą 

jaunesniam kolegai“ 

Mokytojai Visus 

metus 

Pamokos 

stebėjimo 

forma 

 Atviros pamokos  

 

Mokytojai Visus 

metus 

Pamokos 

stebėjimo 

forma 

 Vadovavimas studentų praktikai 

 

S. Rudelis, mokytojai Vasaris - 

kovas 

Studento 

veiklos 

stebėjimo 

forma 

 Metodinės, mokomosios medžiagos 

dalykų pamokoms kūrimas, interaktyvių  

užduočių rengimas 

Mokytojai Visus 

metus 

Metodinė 

medžiaga, 

interaktyvios 

užduotys 

 Nacionalinė švietimo įstaigų projektų 

paroda - mini mokymai  „Projektų mugė 

2021“  

Darbo grupė Balandis 

Gerosios 

patirties  

sklaida 

 Dalyvavimas olimpiadų, konkursų, 

dainų švenčių vertinimo komisijose, 

organizavimas 

Mokytojai Visus 

metus 

Pažymėjimai, 

padėkos 

 Sklaida,  grįžus iš kvalifikacijos kėlimo 

renginių, tarptautinių stažuočių įstaigos 

bendruomenei 

Mokytojai Visus 

metus 

Informacija 

internetinėje 

svetainėje,  

gerosios 

patirties  

sklaida 

 Mokymai „Saugus elgesys elektroninėje 

erdvėje ir asmens duomenų apsauga“ 

G. Jonauskas Rugpjūtis  



 KTR pagal kvalifikacijos tobulinimo 

prioritetus organizavimas 

 

S. Rudelis 
Visus 

metus 
KTR registras 

 Gerosios patirties sklaidos renginiai, 

koncertai, popietės, edukaciniai, 

kultūriniai renginiai 

S. Rudelis 
Visus 

metus 
Įvairios veiklos 

 Vadovavimas studentų praktikai 

 

S. Rudelis, mokytojai Rugsėjis - 

gruodis 

Studento 

veiklos 

stebėjimo 

forma 

2. Organizuoti ir vykdyti priežiūrą    

 KT veiklos dokumentacijos ir 

komunikacijos sistemų 

administravimas 

G. Jonauskas Visus 

metus 

Duomenų 

pristatymas 

direkciniame 

posėdyje 

 

 KTR organizavimas ir stebėsena S. Rudelis Visus 

metus 

Duomenų 

pristatymas 

direkciniame 

posėdyje 

 Neformaliojo vaikų švietimo 

programų efektyvumas, rezultatai ir 

mokinių poreikių tenkinimas 

 

G. Jonauskas, 

mokytojai 

Balandis-

gegužė 

Duomenų 

pristatymas 

direkciniame 

posėdyje 

 

 Elektroninio edukacinio banko 

stebėsenos vykdymas 

G. Jonauskas Visus 

metus 

Duomenų 

pristatymas 

direkciniame 

posėdyje 

3. Kompetencijos tobulinimas, 

sklaida 
   

 VšĮ „Edukateka“ darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimas 
G. Jonauskas 

Visus 

metus 

Kompetencijos 

aplankas 

 Pranešimai, seminarai, mokymai  

įstaigos, miesto, respublikos 

mokytojams 

S. Rudelis, mokytojai 
Visus 

metus 
Pažymėjimai 

 

 

VIII. NUMATOMI PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

13. Įgyvendinus uždavinius, bus pasiekti šie kokybiniai pokyčiai: 

13.1. pagerės teikiamų paslaugų kokybė; 

13.2. patobulės mokytojų ir vadovų bendrakultūrinės, profesinės, bendrosios ir 

specialiosios kompetencijos; 

13.3. sudarytos sąlygos sėkmingai keistis gerąja pedagogine patirtimi. 

 

IX. LĖŠŲ ŠALTINIS 

14. Planui įgyvendinti bus skiriama 10000 Eur savivaldybės biudžeto specialiosios 

tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio) lėšų. 



15. Dalis plano bus finansuojama iš specialiųjų programų (planuojama surinkti 3000 Eur 

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

agentūrų lėšomis (Erasmus+ programos, remiant Europos Komisijai, Šiaurės Ministrų Tarybos 

programos Nordplus (NordPlus Framework Programme) lėšos). 

 

 

X. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16.       Plano įgyvendinimą koordinuos ir priežiūrą vykdys VšĮ „Edukateka“ direktorius. 

17.       Už plano vykdymą bus atsiskaitoma VšĮ „Edukateka“ steigėjams ir darbuotojams 

 
 

 


