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ROKIŠKIO JUOZO TUMO-VAIŽGANTO GIMNAZIJOS SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO 

SKYRIAUS 2022 M. VEIKLOS PLANAS 

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos Suaugusiųjų ir jaunimo skyriaus 2022 m. veiklos planas parengtas Rokiškio suaugusiųjų 

ir jaunimo mokymo centro 2021-2023 m.m. strateginio plano kontekste (2021 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. V-2) atsižvelgiant į skyriaus 

2021 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą, įsivertinimo, tyrimų, apklausų duomenis ir jų analizės rezultatus bei Metodinės tarybos 

pasiūlymus. 

Strateginis skyriaus tikslas - Kiekvieno mokinio branda ir asmeninė ūgtis. 

1. Strateginis uždavinys -  Siekti mokinių mokymosi pažangos, ugdant jų mokėjimo mokytis įgūdžius. 

Nr. Priemonė 2022 m. veiklos planas Rodiklis Terminas Atsakingi 

asmenys 

Rezultatas 

1.1. Pamokos kitose 

aplinkose. 

Pamokos kitose 

aplinkose  atsižvelgiant 

į pandeminę situaciją 

šalyje. 

Pravestos 

pamokos. 

2022 m. Dalykų 

mokytojai. 

Pagerės mokinių 

motyvacija. 

1.2. Integruotos 

pamokos. 

Kiekvienas mokytojas 

organizuoja integruotą 

pamoką. 

Kiekvienas 

mokytojas 

praveda ne 

mažiau kaip po 

vieną integruotą 

pamoką per 

pusmetį. 

2022 m. Dalykų 

mokytojai. 

Didės susidomėjimas 

mokomaisiais dalykais. 

1.3. Tiriamoji analitinė 

veikla įsivertinant 

mokėjimo mokytis 

kompetenciją. 

 Įsivertinimo testas 

mokėjimo mokytis 

kompetencijai 

įsivertinti. 

Parengta 

apklausa. 

2 kartus per 

metus. 

Klasių vadovai Atliktos dvi apklausos ir 

fiksuotas pokytis. 



1.4. MIP veiksmingas 

įgyvendinimas ir 

tobulinimas jaunimo 

klasėse. 

Nuolatinės mokinio 

individualios pažangos 

stebėjimo ir fiksavimo 

sistemos įgyvendinimo 

stebėsena. 

Nuosekli ir 

reguliari 

sistemos 

stebėsena. 

2 kartus per 

metus. 

 

Klasių vadovai. Ugdomieji pokalbiai su 

klasės mokiniais ir 

užpildytos MIP formos. 

1.5. Neakivaizdinių 

klasių mokinių 

ugdymo(si) ir  

vertinimo sistemos 

tobulinimas. 

 Visų neakivaizdinių 

klasių mokinių 

įtraukimas į Moodle 

aplinką. 

Visi mokomieji 

dalykai 

vertinami 

Moodle 

sistemoje. 

Rugsėjo mėn. Dalykų 

mokytojai. 

Įdiegta vieninga 

ugdymo(si) vertinimo 

sistema. 

2 strateginis uždavinys - Didinti mokymo ir mokymosi efektyvumą, pasitelkiant įtraukiuosius ugdymo metodus ir naudojant skaitmeninį 

ugdymo turinį bei įrankius, darant ugdymą vizualų bei integralų. 

2.1. Mokytojų profesinis 

tobulėjimas 

dalyvaujant 

mokymuose apie 

įtraukųjį ugdymą. 

20 proc. Mokytojų 

dalyvaus mokymuose 

apie įtraukųjį ugdymą. 

Dalyvavimas 

mokomuosiuose 

seminaruose. 

2022 m. Skyriaus 

vedėjas. 

Mokytojai sukaups daug 

vertingos informacijos, 

praktinių patarimų savo 

pamokoms ir pasidalins 

gerąja patirtimi. 

2.2. Dalyvavimas 

skaitmeninio 

raštingumo 

kompetencijų 

tobulinime “Saugios 

elektroninės erdvės 

mokiniams 

kūrimas”. 

60 proc. mokytojų 

tobulins skaitmeninio 

raštingumo 

kompetencijas. 

Dalyvavimas 

mokymuose. 

2022 m. Skyriaus 

vedėjas. 

Mokytojai patobulins  

skaitmeninio turinio 

kūrimo ir naudojimo, 

tikslingo šiuolaikinių 

ugdymo(si) technologijų 

ir mokymo(si) metodų 

taikymo ir kt. gebėjimus. 

2.3. Dalyvavimas 

Erasmus+ 

Strateginių 

partnerysčių 

bendrojo ugdymo 

srityje projekte Nr. 

2019-1-CZ01-

Projekto veiklų 

įgyvendinimas 

skirtingose užsienio 

šalyse. 

Organizuotos 

išvykos 

mokiniams į 

Turkiją ir Italiją 

projekto 

veikloms 

įgyvendinti. 

Kovo mėn. 

Gegužės mėn. 

Projekto 

koordinatorius. 

Atliktos ir pristatytos 

mokinių veiklos, 

patobulintos 

skaitmeninės, pažinimo 

ir asmeninės 

kompetencijos.  



KA201-061232 

"ZOOM MEDIA" 

2.4. Integruoti ilgalaikiai 

projektai. 

Du integruoti ilgalaikiai 

projektai. 

Projekto 

medžiaga 

pristatyta 

bendruomenei. 

2022 m. Dalykų 

mokytojai. 

Patobulintos bendrosios 

ir dalykinės 

kompetencijos. 

2.5. Ugdymosi dienų 

organizavimas ir 

vykdymas. 

 Ugdymo dienos  

organizuotos pagal 

ugdymo planą. 

Įvyksta visos 

ugdymosi 

dienos. 

Ugdymosi 

dienose turi 

galimybę 

dalyvauti visi 

mokiniai. 

2022 m Skyriaus vedėjas Patobulintos bendrosios 

ir dalykinės 

kompetencijos. 

 

2.6. Karjeros ugdymas. Ugdymo karjerai 

programos 

įgyvendinimas. 

Pravestos 

grupinės, 

individualios 

konsultacijos, 

veiklinimo 

vizitai. 

2022 m. Karjeros 

koordinatorius 

Sudarytos sąlygos 

visiems mokiniams 

ugdytis karjeros 

kompetencijas. 

3 strateginis uždavinys - Puoselėti pilietines ir etnines vertybes organizuojant tradicinius renginius skatinant ir palaikant mokinių ir mokytojų 

lyderystę. 

3.1. Mokinių darbų 

demonstravimo 

pritaikymas 

ugdymui. 

Parengtos parodos. Mokinių darbai 

pristatomi 

skyriaus 

erdvėse. 

2022 m. Skyriaus 

vedėjas. 

 Sudaromos galimybės 

mokinių saviraiškai, 

skatinamas 

kūrybiškumas, ugdomas 

kultūros ir estetinis 

skonis, stiprinama 

savivalda 

3.2. Mokytojų ir mokinių 

dalyvavimas 

rajoniniuose ir 

Dalyvavimas 

skelbiamuose 

rajoniniuose ir 

Gauti 

pažymėjimai, 

diplomai už  

2022 m. Skyriaus vedėjas  Pažinti ir atskleisti 

mokinių ir mokytojų 

gebėjimai; išaiškinti ir 

atrinki talentingi 



respublikiniuose 

renginiuose. 

respublikiniuose 

renginiuose. 

dalyvavimą 

renginiuose. 

mokiniai bei mokytojai 

atstovaujantys 

Suaugusiųjų ir jaunimo 

skyrių. 

3.3. Dalyvavimas 

Kultūros paso 

renginiuose. 

Dalyvavimas mokinių 

Kultūros paso 

renginiuose pagal 

svarbą ir aktualumą. 

Ataskaita už 

Kultūros paso 

lėšų 

panaudojimą. 

2022 m. Skyriaus vedėjas Bus planingai ir 

prasmingai panaudota ne 

mažiau 70 proc. 

Kultūros paso lėšų 

3.4. Valstybinių švenčių 

ir atmintinų dienų 

minėjimai. 

Sausio 13-osios, 

Vasario 16-osios, Kovo 

11-osios dienų 

minėjimai. 

Viešinimas 

atmintinų dienų 

paminėjimų FB 

ir gimnazijos 

svetainėje. 

2022 m. Skyriaus vedėjas Ugdomos pilietiškumo, 

patriotiškumo 

kompetencijos. 

3.5. Etninės kultūros 

programos 

integravimas į visus 

mokomuosius 

dalykus ir klasių 

valandėles. 

Atnaujinta suaugusiųjų 

ir jaunimo skyriaus 

parengtos etninės 

kultūros bendroji 

programa. 

Teminiuose 

planuose  ir 

klasės vadovų 

planuose 

aprašytos 

veiklos. 

2022 m. Skyriaus vedėjas Bus integruota etninės 

kultūros programos į 

visus mokomuosius 

dalykus ir klasių 

valandėles. 

 

 


