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Trumpa centro apžvalga
Jonavos suaugusiųjų švietimo centras buvo įsteigtas 1997 m. vasario 10 d. Centro veiklos
pradžia 1997 m. kovo 13 d. Jonavos suaugusiųjų švietimo centro dalininkai yra Jonavos rajono
savivaldybė ir AB „Achema“ darbuotojų profesinė sąjunga. Įstaiga veikia švietimo srityje ir viešai
teikia švietimo paslaugas visuomenės nariams. Pagrindinės veikos kryptys yra sudaryti suaugusiems
optimalias sąlygas įgyti bendrąjį, vidurinį, pagrindinį ir pradinį išsilavinimą, atnaujinti žinias pagal
bendrojo lavinimo žinių standartus, organizuoti įvairius papildomo ugdymo, neformalaus švietimo
bei kvalifikacijos tobulinimo kursus.
2017 finansinių metų pabaigoje dirbo 48 darbuotojai iš jų pedagoginių darbuotojų – 36.
Jonavos suaugusiųjų švietimo centras nepelno siekianti organizacija, veikianti švietimo srityje ir
viešai teikianti švietimo paslaugas.
I. Formalusis švietimas
Vis labiau matomas mokymosi bei lavinimosi svarbos supratimas tarp suaugusiųjų žmonių.
Daugiau jaunimo supranta mokslo svarbą ir siekia įsigyti pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą.
2000-2001 m. m. centre mokėsi 308 mokiniai, 2001-2002 m. m. – 514, 2003-2004 m. m. – 516
mokinių, 2004-2005 m. m. – 587 mokiniai , 2005-2006 m. m. – 578 mokiniai, 2006-2007 m. m. –
611 mokinių, 2007-2008 m. m. – 633 mokiniai, 2008-2009 m. m. – 631 mokinys, 2009-2010 m. m.
– 622 mokiniai, 2010-2011 m. m. 524 mokiniai, 2011-2012 m. m. 496 mokiniai, 2012-2013 m. m.
492 mokiniai, 2013-2014 m. m. 364 mokiniai, 2014-2015 m. m. 408 mokiniai, 2015-2016 m. m. 407
mokiniai, 2016-2017 m. m. 369 mokiniai, 2017-2018 m. m. 329 mokiniai (1 diagrama).
Jonavos suaugusiųjų švietimo centre tikslingai taikomi lankstūs ugdymo būdai, iki 2008-2009
mokslo metų nuolat didėjo skaičius mokinių, pageidaujančių mokytis neakivaizdiniu mokymo
proceso organizavimo būdu. 2000-2001 m. m. neakivaizdinėse klasėse mokėsi 60 mokinių, 20022003 m. m. 84 mokiniai, 2003-2004 m. m. 143 mokiniai, 2004-2005 m. m. 180 mokinių, 2005-2006
m. m. 365 mokiniai, 2006-2007 m. m. mokėsi 378 mokiniai, 2007-2008 m. m. mokėsi 379 mokiniai,
2008-2009 m. m. mokėsi 384 mokiniai, 2009-2010 m. m. 289 mokiniai, 2010-2011 m. m. 190
mokinių, 2011-2012 m. m. 154 mokiniai, 2012-2013 m. m. 115 mokinių, 2013-2014 m. m. 72
mokiniai, 2014-2015 m. m. 69 mokiniai, 2015-2016 m. m. 63 mokiniai, 2016-2017 m. m. 71 mokinys,
2017-2018 m. m. 52 mokiniai. Šį mokymo proceso organizavimo būdą pasirenka daugiausia
dirbantieji mokiniai. Šiais mokslo metais pastebime didėjančią kasdieniu mokymo proceso
organizavimo būdu norinčiųjų mokytis paklausą, jį rinkosi 277 mokiniai.
2017-2018 m. m. Jonavos suaugusiųjų švietimo centre mokslo metus pradėjo 329 mokiniai.
Centre buvo sukomplektuota 13 klasių komplektų, iš kurių 2 – neakivaizdinės klasės, bei 11 –
kasdienių klasių.
Esant poreikiui 2017-2018 m. m. ugdymo procesas organizuojamas dviem pamainom. Centre
suformuotos keturios kasdienės rytinės klasės, kuriuose mokosi 93 mokiniai.
2017 m. rugsėjį mokslo metus pradėjo 133 abiturientai, kurių neakivaizdinėse klasėse mokėsi
– 37, kasdienėse klasėse mokėsi – 96 mokiniai.
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Suaugusiųjų švietimo centre mokosi 121 moteris ir 208 vyrai, amžiaus vidurkis yra 26,5 m.
(2 diagrama).
2016-2017 m. m. 29 II gimnazijos klasės mokiniai gavo pagrindinio išsilavinimo
pažymėjimus iš jų 9 moterys. Brandos atestatus gavo 80 abiturientų iš jų 40 moterų.
Vadovaujantis respublikoje atliktų tyrimų rezultatais bei patirtimi, galima teigti, kad
daugiausia suaugusieji mokosi norėdami išsaugoti darbo vietą ir tik nedaugelis tęsia mokslus
aukštosiose mokyklose. 2017 m. į aukštąsias mokyklas įstojo 11 abiturientų. Jonavos suaugusiųjų
švietimo centrą baigusių abiturientų tolimesnė veikla (3 diagrama).
Į suaugusiųjų mokymosi įstaigas besimokantieji sugrįžta ir po keleto metų pertraukos
moksluose. Suaugusiųjų švietimo centre mokinių kaita vyksta visus metus. Daug mokinių atvyksta iš
kitų rajonų mokyklų, Jonavos jaunimo mokyklos, „Lietavos“ pagrindinės mokyklos (4 diagrama).
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Ugdymo įstaigos, iš kurių atvyksta mokiniai į SŠC
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II. Jonavos rajono savivaldybės valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisija
Nuo 2004 m. suaugusiųjų švietimo centre veikia Jonavos rajono savivaldybės kalbos
mokėjimo kvalifikavimo komisija, kuri organizuoja ir vykdo valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos
Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus.
Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų
duomenys 2017 m.
I valstybinės kalbos
mokėjimo kategorija

II valstybinės kalbos
mokėjimo kategorija

III valstybinės kalbos
mokėjimo kategorija

Lietuvos Respublikos
Konstitucijos pagrindų
egzaminas
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III. Neformalusis švietimas
Suaugusiųjų švietimo centre veikia 8 papildomo ugdymo būrelių, kuriuos lanko 112 mokinių:
1. Krepšinio būrelis (16 mokinių);
2. Rytų kovos menai (15 mokinių);
3. Etnokultūros būrelis (13 mokinių);
4. Atletinė gimnastika (16 mokinių);
5. Aerobika (14 mokinių);
6. Saviugdos būrelis (15 mokinių);
7. Anglų kalbos būrelis (11 mokinių);
8. Foto būrelis (12 mokinių).
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Jonavos suaugusiųjų švietimo centro patalpose veikia:
1.
Vokiečių kalbos klubas „Edelveisas“;
2.
Klubas „AA“;
3.
Kaimo kapela ,,Lankesa“;
4.
Estradinės muzikos grupė;
5.
Moterų ansamblis „Vakarė“.
Šiais metais labai aktyviai įvairiuose šalies miestuose koncertavo Jonavos suaugusiųjų
švietimo centro kaimo kapela ,,Lankesa“, vadovaujama Antano Kirvelevičiaus. Kapela aktyviai
dalyvavo šalies renginiuose, gavo daug apdovanojimų bei pagyrimo raštų.
Jaunieji krepšininkai renkasi vakarais pažaisti krepšinį, dalyvauja įvairiose varžybose. Šiais
metais centro krepšininkai aktyviai dalyvavo varžybose, nors laurų ir nepelnė, tačiau turiningai
praleido laisvalaikį.
Centro patalpose kalbos įgūdžius tobulina vokiečių kalbos klubas „Edelveisas“. Klubo nariai
daug keliauja po užsienio šalis, bendradarbiauja su kitų šalių klubais, dalijasi patirtais įspūdžiais
vokiečių kalba.
Savo veiklą tęsia „AA“ klubas. Šio klubo dalyviams labai reikalingas bendruomenės
palaikymas ir pagalba. Nors ir labai stokodami patalpų, mes juos priglaudžiame ir skatiname jų veiklą.
Merginų tarpe labai populiarus aerobikos būrelis, kuriam vadovauja jauna, entuziastinga
mokytoja Dovilė Zareckaitė. Grupė merginų du kartus savaitėje smagiai ir energingai pluša sporto
salėje, skambant smagiai muzikai.
Pripažinimo sulaukė ,,Saviugdos būrelis“, kuriam vadovauja centro psichologė Irma
Laurinavičienė. Renginių žavingas akimirkas nuolat fiksuoja foto būrelio mėgėjai. Jiems vadovauja
meninės raiškos ir dailės mokytoja Irena Stankevičienė.
Vis daugiau mokinių siekia tobulinti užsienio kalbos žinias. Šiais metais aktyviai plušėjo
,,Anglų kalbos klubas“. Anglų kalbos žinias gilino 11 mokinių.
Neformaliojo ugdymo veikla suaugusiųjų švietimo centre apima platų moksleivių ratą,
sudomina savo įdomia veikla, kuri skatina turiningai praleisti laisvalaikį.
IV. Švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo filialas
Pagrindinės filialo veiklos kryptys: kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas,
mokytojų metodinės veiklos koordinavimas, moksleivių rajoninių olimpiadų ir konkursų
organizavimas, metodinių darbų bazės kaupimas, įvairiapusės pagalbos mokytojams teikimas,
kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas, gerosios patirties sklaida, kiti edukaciniai renginiai.
Bendradarbiaujame su kitais respublikos švietimo centrais, Nevyriausybinėmis organizacijomis
tikslu padėti rajono mokyklų bendruomenėms spręsti nūdienos klausimus, iškylančius ugdymo
proceso metu.
Per 2017 metus kvalifikacijos tobulinimo filialas organizavo 67 kvalifikacijos tobulinimo
renginius, kuriuose dalyvavo 1358 ugdymo įstaigų darbuotojai, 75 metodinius renginius. Organizuoti
renginiai dalykų mokytojams, įstaigų vadovams ir pavaduotojams, tėvams, bendruomenių nariams.
Renginiai ketvirčiais:
Ketvirčiai
I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
Iš viso per 2017
metus:

Renginių sk.
26
17
2
22
76

Dalyvių sk.
502
313
51
492
1358

Trukmė (val.)
148
102
18
124
392

6
Renginių tikslinės grupės:
Eil.
Tikslinės grupės
Nr.
1.
Dalykų mokytojai.
2.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
auklėtojai.
3.
Pradinių klasių mokytojai.
4.
Mokyklų bendruomenės.
5.
Vadybos, metodiniai.
6.
Ugdymo įstaigų vadovai, mokyklų
komandos.
7.
Klasių auklėtojai.
8.
Kiti.
Iš viso per 2016 metus:

Seminarų sk.

Dalyvių sk.

23

376

8
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6
10
5

131
295
105

5

149

6
4
67

100
47
1358

2017 metais buvo toliau aktyviai bendradarbiaujama su Ugdymo plėtotės centru, taip pat su
šalyje veikiančiais švietimo ir kvalifikacijos tobulinimo centrais. Dalyvavome įvairių programų
įgyvendinime kaip partneriai.
2018 metais, atsižvelgdami į valstybės ir rajono švietimo sistemos klausimų aktualumą tęsime
pradėtus darbus, dalyvausime projektinėje veikloje.
V. Suaugusiųjų švietimo centro biblioteka – informacinis centras
Jonavos suaugusiųjų švietimo centro biblioteka – atviras švietimo ir informacijos centras,
mokymo ir mokymosi vieta su modernia informacine bei technine baze, kuri visapusiškai tenkina
Centro bendruomenės narių, Jonavos rajono pedagogų, Trečiojo amžiaus universiteto lankytojų,
besimokančių specialistų informacinius poreikius. Savo fondais ir veikla biblioteka aktyviai
dalyvauja ugdymo procese, sudarydama sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti. Centro biblioteka
– vienintelė rajone komplektuojanti visą reikalingą švietimo, psichologijos, edukologijos pobūdžio
literatūrą.
Bibliotekos paslaugomis naudojasi 382 skaitytojai, iš jų apie 217 pedagogų, aukštųjų mokyklų
studentų, rajono įvairių sričių specialistų, įstaigų vadovų, Trečiojo amžiaus universiteto lankytojų.
Per 2017 metus skaitytojams išduoti 9498 egzemplioriai įvairių spaudinių.
Jonavos suaugusiųjų švietimo centro bibliotekos ataskaita už lėšų,
skirtų literatūrai, vadovėliams ir mokymo priemonėms,
panaudojimą 2017 m.

Gauta 2017 m.

Lėšų šaltinis

Bibliotekos fondo dokumentų

Savivaldybės biudžetas, valstybės
biudžetas
Mokinio krepšelis
Mokinio krepšelis

Mokymo priemonių
Vadovėlių

Įsigytų egz.
kiekis
30

Suma
(EUR)
45,91

63
93

673,29
1 062,23
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Jonavos suaugusiųjų švietimo centro bibliotekos
vadovėlių ir bibliotekos fondo
apskaitos rezultatai 2017 m.
2018 m. pr. yra

Įsigijimo lėšų šaltinis

Iš viso egz.

Bibliotekos fondo dokumentų

Savivaldybės biudžetas, valstybės
biudžetas, mokinio krepšelis
Mokinio krepšelis

9131

Suma
(EUR)
50 995,78

9854

64 921,61

Vadovėlių

VI Jonavos Trečiojo amžiaus universitetas
2017 metais Jonavos Trečiojo amžiaus universitetą lankė 350 klausytojų. Veikė 6 fakultetai:
sveikos gyvensenos, menu, dvasinio ugdymo, užsienio kalbų (vokiečių, anglų, prancūzų, ispanų,
italų), informacinio raštingumo, krašto pažinimo. Veiklą tęsė 3 universiteto kolektyvai: moterų
ansamblis ,,Vakarė”, kapela ,,Lankesa”, Švietimo veteranų klubas. Trečiojo amžiaus universiteto
veikloje savanoriavo 25 dėstytojai ir vadovai. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo savanoriams buvo
organizuotas seminaras apie neformalųjį suaugusiųjų švietimą, savo patirtimi dalijosi kitų rajonų
švietėjai, senjorai dalyvavo rajoniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose, dėstytojai
keliavo LDK istorinėmis vietomis. 2017 metais Jonavos rajono savivaldybės taryba buvo skyrusi
finansinę paramą (6000 Eurų) Jonavos Trečiojo amžiaus universiteto veiklai skatinti.
Jonavos TAU lankytojai – senjorai jonaviečiai, kurie baigę formaliąją darbinę veiklą toliau
sveikai gyvena, aktyviai sportuoja, mokosi ir kuria, susitinka su įdomiais žmonėmis, patys
organizuoja ir dalyvauja įvairiapusiškose veiklose.
VII Trumpa centro perspektyvinė programa
Suaugusiųjų švietimo centras vadovausis 2016-2020 metų strateginiu planu. Yra numatyta
šiuolaikinio suaugusiųjų mokymo centro vizija padedanti ugdyti visuomenės narius demokratijai,
rengti juos kompetentingam tarpusavio ir tarptautiniam bendradarbiavimui.
Centras ir toliau įgyvendins savo pagrindinę misija t.y. sudaryti sąlygas suaugusiesiems įgyti
bendrojo lavinimo žinių, kelti kvalifikaciją, ugdyti asmenybės savišvietą ir saviraišką, kelti
visuomenės narių intelektualinį, kultūrinį ir moralinį lygį.
Strateginio veiklos plano pagrindinės strateginės veiklos krytys ir uždaviniai.
 Ugdymo (-si) proceso kokybės tobulinimas:
o kelti mokinių mokymosi pasiekimus;
o vykdyti centro tarptautiškumo plėtrą, formuoti modernią, dinamišką, atvirą pokyčiams
ir tarptautiniam bendravimui organizaciją;
o vykdyti centro pedagogų ir vadovų kvalifikacijos, kompetencijų tobulinimą.
 Materialinės bazės ir infrastruktūros stiprinimas:
o pastato ir patalpų remontas bei atnaujinimas;
o infrastuktūros tobulinimas;
o mokymo priemonių atnaujinimas.
 Vyresnio amžiaus žmonių tobulinimo(-si) ir saviraiškos galimybių plėtra:
o plėsti ir stiprinti ryšius Lietuvos ir užsienio šalių valstybinėmis, savivaldybių,
visuomeninėmis ir privačiomis organizacijomis;
o vykdyti finansinių ir materialinių išteklių paiešką.
Svarbiausi darbai.
 Didinti mokymo(-si) patrauklumą ir efektyvumą, taikyti kūrybinius mokymo(-si)
metodus, stiprinti mokinių kūrybiškumą.
 Naudoti veiksmingus pedagogų kvalifikacijos tobulinimo būdus.
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 Vykdyti nuoseklų techninių priemonių atnaujinimą.
 Sudaryti trūkstamų mokymo priemonių įsigijimo planus.
 Dalyvauti Lietuvos ir ES finansuojamuose ir skelbiamuose projektuose.
Planuojami pasiekti rezultatai.
 Ugdymo proceso efektyvumo augimas.
 Pedagogų gebėjimas diegti naujus mokymosi būdus ir formas.
 Padidėjęs mokinių savarankiškumas, motyvacija bei akademiniai rodikliai.
 Gerėjanti įstaigos vidinė kultūra.
 Efektyvus lėšų panaudojimas.

