SKELBIAMAS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI KLAIPĖDOS MIESTE VYKDOMŲ
PROGRAMŲ SĄRAŠAS 2017 METAIS

Eil
Nr.

Neformaliojo
suaugusiųjų
švietimo teikėjas

1.

VšĮ Klaipėdos
valstybinė
kolegija

2.

VšĮ Socialinių
mokslų kolegija

Programos pavadinimas
Vyresnių, iš aktyvios
darbinės veiklos
pasitraukusių, asmenų
kūrybiškumo ugdymas
savirealizacijos ir
saviugdos procese

Anotacija
(programos teikėjo anotacijos tekstas neredaguotas)

Programa skirta vyresnių, iš aktyvios darbinės veiklos
pasitraukusių, asmenų reikalingų žinių ir gebėjimų įgijimui: ugdyti
programos dalyvių kūrybiškumą, gebėjimą priimti kūrybinius
sprendimus individualiai ir grupėje, supažindinti programos
dalyvius su šiuolaikiniais kūrybiškumo ugdymo metodais,
išmokyti juos taikyti asmeniniame gyvenime, kuriant psichologinį
komfortą kasdieninėje veikloje.
Programos tikslas – ugdyti vyresnių, iš aktyvios darbinės veiklos
pasitraukusių, asmenų kūrybiškumą savirealizacijos ir saviugdos
procese.
Įvykdžius programą, įgytos programos dalyvių kompetencijos leis
suprasti kūrybiškumo galimybes ir svarbą vyresniame amžiuje,
taikyti kūrybiškumą kaip galimybę pažinti ir ugdyti save, netekus
darbo savo gyvenimui taikyti pozityvaus, kūrybiško mąstymo
nuostatas, realizuoti asmeninius gebėjimus, prisidedant prie
visuomenės gerovės didinimo
Kompiuterinio raštingumo Šio projeko tikslas yra neformaliuoju ugdymu suteikti specialaus
įgūdžių lavinimo programa taikymo kompiuterinio raštingumo žinias suaugusiesiems.
Neformaliojo ugdymo klausytojai gebės efektyviau naudotis teksto
ir prezentacijų rengyklėmis, kompiuterinės grafikos redagavimo
programomis bei skaitmeninės komunikacijos priemonėmis.
Šia programa siekiama pagerinti tiek darbo rinkoje aktualias

Dalyvių
skaičius

Kontaktai
(NSŠ programos
teikėjo)
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Asta Baužienė,
+370 655 59152

40

Ingrida Borisenko,
+370 600 68027
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3.

UAB LT
respublikos
vairavimo
mokykla

C kategorijos transporto
priemonių vairuotojo
mokymo programa

4.

Klaipėdos
turizmo mokykla

„Saugus ir sveikas
maistas“

5.

Klaipėdos
karalienės Luizės
jaunimo centras

Pirmieji žingsniai karjeros
link: bendrųjų
kompetencijų tobulinimas
ir verslumo skatinimas

suaugusiųjų bendrąsias kompetencijas, tiek plėsti mokymosi visą
gyvenimą paslaugų prieinamumą Klaipėdos mieste
Programa skirta plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo
paslaugas, suteikiant teisę įgyti itin aktualią ir paklausią šiuo metu
C kategorijos motorinės transporto priemonės vairavimo teisę.
Programos tikslas – suteikti žinias ir įgūdžius, kuriuos privalo
turėti vairuotojas, siekiantis įgyti teisę vairuoti C kategorijos
motorinę transporto priemonę. Numatoma, kad įgyvendinus
programą projekto dalyviai įgis gebėjimus, reikalingus laikant
egzaminus VĮ „Regitra“. Įgiję teisę vairuoti C kategorijos
motorinę transporto priemonę, dalyviai turės galimybę sėkmingai
integruotis į darbo rinką
Išsiaiškinti pagrindinius sveiko ir saugaus maisto paruošimo
ypatumus. Išmokti gaminti ir degustuoti maistą susidedantį iš trijų
dalių (šaltojo, karštojo patiekalo, deserto)
Programos paskirtis yra tobulinti 18-29 m. amžiaus asmenų
įgūdžius, mokėjimus bei kompetencijas, reikalingas asmeninių
interesų tenkinimui ir sėkmingam karjeros vystymui. Neformalusis
švietimas yra neatskiriama mokymosi visą gyvenimą koncepcijos
dalis, kuri leidžia jauniems žmonėms įgyti ir tobulinti įgūdžius,
mokėjimus bei kompetencijas, reikalingas sėkmingai adaptacijai
nuolat kintančioje aplinkoje, darbo rinkoje bei socialiniame
gyvenime.
Atsižvelgiant į darbo rinkos poreikių dinamiką, ypač aktualia
tampa mokymosi visą gyvenimą vykstanti veikla, kuri padeda
tobulinti asmenines, socialines, iniciatyvumo ir kūrybingumo,
komunikavimo, pažinimo, mokėjimo mokytis ir dalykines
kompetencijas. Visos šios kompetencijos laikomos vienodai
svarbiomis, daugelis jų tarpusavyje susijusios ir papildo viena kitą
– vienai sričiai būdingi aspektai stiprina kitos srities gebėjimus.
Šios programos dalyviai
gebės taikyti įgytas žinias tiek
asmeniniame gyvenime, tiek profesinės karjeros srityje. Suvoks

23

Kęstutis Videikis,
+370 695 55954

50

Vaida Ruškienė,
+370 605 77747

15

Violeta Jokūbynaitė,
(846) 224738,
+370 612 72912
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6.

Asociacija „Idėjų
pakrantė“

„Klaipėdos miesto
moterys, norinčios pradėti
savo verslą ar plėtoti
esamą“

kultūros
pažinimo,
tarpkultūrinės
kompetencijos
ir
bendradarbiavimo svarbą vystant tarpasmeninius bei verslo
santykius. Gebės identifikuoti, analizuoti bei vertinti šiuolaikinėje
visuomenėje bei tarpkultūrinės sąveikos srityje vykstančius
procesus ir praktiškai pritaikyti teorines kultūros reiškinių
reikšmes, susijusias su
tarpkultūriniais santykiais. Išmanys
kultūrų skirtumus bei panašumus sąlygojančias apraiškas
(neverbalinė kalba, laiko, konteksto, tarpasmeninių santykių,
derybų stiliaus ir kt. suvokimas). Dalyviai išmanys naujausias
informacines technologijas ir jų panaudojimo galimybes rengiant
pranešimus; gebės profesionaliai parengti įvairių rūšių
prezentacijas; suvoks auditorijos valdymo principus, įtikinamos ir
argumentuotos kalbos esminius bruožus bei gebės juos
pademonstruoti praktiškai. Dalyviai supras verslumo svarbą
ekonomikai bei konkurencingumą darbo rinkoje, gebės planuoti
veiklą; pasirinkti tinkamas verslo organizavimo ir nuosavybės
formas; tikėtina, kad kurs savo asmeninį verslą
Mokymų programos tikslas – sudaryti moterims sąlygas kelti
kompetencijas, leisti įgyti joms reikalingas žinias, kuriant, vystant
savus verslus bei didinti jų motyvaciją imtis šių veiklų. Programa
sukurta remiantis „Verslo Lietuvos“ įgyvendinimo projekto VšĮ
„Išmani moteris mokymų programos gerąja patirtimi. Šis projektas
turėjo ypatingą produktyvumą, buvo įkurta apie 15 naujų verslų
Klaipėdoje. Taip pat buvo remtasi Išmanių moterų asociacijos
„Idėjų pakrantė“ veiklos patirtimi. Ši asociacija vienija moteris,
norinčias pradėti savo verslą ar plėtoti jau turimą Klaipėdoje.
Asociacijos išskirtinumas – moterų bendrystė bei palaikymas
įvairiomis veiklomis, skatinant verslumą, t.y. mokymų, susitikimų,
bendradarbiavimo, rekomendacijų, dalinimosi patirtimi pagalba.
Šiuo metu asociacija vienija apie 60 moterų bendruomenę.
Ši mokymų programa padės startuoti naujiems verslams Klaipėdos
mieste
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Kristina Martinkutė,
+370 610 41276
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7.

Klaipėdos
suaugusiųjų
gimnazija

„Keramikos fantazijos“

8.

Egidijus
Špakauskas

Šokiai moterims „Šokis –
sveiko gyvenimo ritmu“

9.

VšĮ Meno
psichologijos
centras

Bendradarbiavimo su
tėvais galimybės ugdymo
įstaigoje

10.

VšĮ Žinių
vadybos institutas

Lyderystės ir vadovavimo
psichologija sėkmingai
profesinei ir visuomeninei
veiklai

Programos „Keramikos fantazijos“ veikloje ypatingas dėmesys
bus skiriamas keramikos pažinimui. Dalyviai susipažins su vienu
iš seniausių žmonijos amatų – keramika, turės galimybę patys
kurti ir pasigaminti savo keramikos dirbinių, susitiks su Klaipėdos
keramikos specialistais, lankysis parodoje. „Keramikos fantazijos“
dalyviai išgirs molio istorijų, pamatys ir patys išbandys molinių
dirbinių degimą krosnyje, susipažins su keramikos paslaptimis,
unikaliu raugo keramikos procesu.
Dalyviai bus supažindinti su senąja baltų molio lipdymo technika
– virveline keramika
Šio projekto tikslas – aktyvaus laisvalaikio, derinamo su judėjimu
ir sveikatos gerinimu, organizavimas. Šio projekto dalyvės išmoks
šokių bei judesių, pagal įvairius ritmus, kuriuos naudojant, gerėja
savijauta, sveikatos būklė ir gyvenimo kokybė
Mokymo programoje pateikiamos žinios apie ikimokyklinio ir
jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų ugdymą šeimoje, apie
pagalbą tėvams, auginantiems elgesio sunkumų turintį vaiką, apie
meno terapijos metodų taikymo galimybes. Programa yra skirta
išmokyti pedagogą tinkamai konsultuoti tėvus vaiko ugdymo
klausimais, įtraukti juos į bendrą veiklą su vaikais bei taikant
įvairias dailės, meno terapijos technikas vesti susirinkimus ir kitas
šventes tėvams
Suteikiamos žinios apie daugialypį lyderystės fenomeną,
pagrindines klasikines ir šiuolaikines lyderystės ir organizacinės
elgsenos teorijas. Analizuojant ir vertinant įvairias organizacijų
darbo situacijas padedama suvokti, kaip teorinės lyderystės žinios
gali būti taikomos profesinėje ir visuomeninėje/socialinėje asmens
veikloje. Taip pat mokymų dalyviai, įsivertinę savo turimas
lyderystės kompetencijas ir gebėjimus, t.y. turimas vertybes,
emocinio intelekto lygį, gebėjimą motyvuoti, kurti organizacijos
lojalumą, kurti darbo grupes ir efektyvią komunikaciją jose, spręsti
konfliktus, vesti derybas ir kt., suvokę savo turimus privalumus ir
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Regina Songailienė,
+370 686 05741

17

Egidijus Špakauskas,
+370 687 17205
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Dalia Klumbienė,
+370 618 57852
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Aelita Skarbalienė,
+370 620 54090
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11.

Klaipėdos
universiteto
Tęstinių studijų
institutas

Asmeninio įvaizdžio
kūrimas

12.

VĮ „Trečiasis
amžius“

„Ajurveda – gyvenimui ir
sveikatai“

13.

VšĮ „American
English School“
Klaipėdos filialas

„Komunikacija – langas į
pasaulį“

trūkumus, pradeda sąmoningai ugdytis lyderystės kompetencijas.
Projekto tikslai - suteikti žinių bei gebėjimų, praktinių patarimų,
konsultacijų apie asmeninį įvaizdžio kūrimą. Dalyviai įgis žinių
apie odos tipus, veido anatomiją ir jos ypatumus. Kreipiamas
dėmesys į estetikos, mados, stiliaus ir etiketo pagrindus,
akcentuojamas tinkamas dekoratyvinės kosmetikos priemonių
pasirinkimas, makiažo atlikimo eiliškumas, gebėjimas atlikti
makiažą praktiškai. Sužinos į ką atkreipti dėmesį plaukų kirpime,
renkantis spalvą, kaip sukurti stilingą, asmeniškai tinkančią
kasdieninę ar proginę šukuoseną; kaip tinkamai pasirinkti ir derinti
drabužius, spalvas, akcentuojant vizualinius privalumus ir
paslepiant trukumus.
Numatomi rezultatai - baigę mokymus dalyviai gebės tinkamai
pasirinkti ir susikurti savo asmeninį įvaizdį, stilių, patenkins savo
asmeninės saviraiškos poreikį, pakels savo savivertę, pagerins
savijautą, nes gražiai ir stilingai atrodantis žmogus gerai ir jaučiasi,
o tai padeda tiek jo asmeninėje, tiek profesinėje gyvenimo srityse
Tobulinti asmenų, vyresnių nei 63 metų, sveikos gyvensenos
įgūdžius pagal ajurvedą, siekiant fizinės, psichinės, dvasinės
darnos.
Baigę mokymus dalyviai žinos apie seną, alternatyvią
sveikatinimo sistemą – ajurvedą, jos ištakas, filosofiją,
kompleksinį požiūrį į žmogų, jo gyvenimą bei sveikatą,
sveikatinimo būdus ir galimybes. Išmokę pažinti save, nusistatę
savo tipą (pagal ajurvedą) gebės tinkamai pasirinkti ir taikyti
įvairias ajurvedines priemones, derinti sveiką mitybą bei veiklos
pobūdį kasdieniniame gyvenime, gerindami savo fizinę, psichinę
ir dvasinę darną
Komunikacija tampa mūsų laikų devizu. Vis dėlto, daugelis
žmonių nesusimąsto, kad bendravimo meno būtina mokytis.
Sėkmingas bendravimas užsienio kalba yra dažniausiai ne retas
talentas, o įgūdžiai, kurių gali išmokti kiekvienas. Baigę
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Vilija Trumpickienė,
+370 614 03686

15

Birutė Petraitienė,
+370 686 29495
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Agnė Vertinskienė,
+370 675 24226
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programą, šiandieninės rinkos dalyviai atras, kad bendravimas gali
būti džiaugsminga ir maloni patirtis, o įgyti įgūdžiai padės
įsitvirtinti šiandieninėje darbo rinkoje, sustiprins profesines
kompetencijas ir suteiks platesnes galimybes savirealizacijai.
Šiandieninėje, sparčiai ekonomiškai besivystančioje Lietuvoje,
plečiantis verslui šalyje ir už mūsų šalies ribų, mūsų šalies
darbdaviai bei užsienio šalių investuotojai susiduria su opia
problema, kad darbuotojai neturi pakankamų įgūdžių komunikuoti
užsienio kalba
14.

Klaipėdos miesto
visuomenės
sveikatos biuras

Socialinių darbuotojų
padėjėjų profesinės
kompetencijos tobulinimas

Socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kompetencijos tobulinimo
programos tikslas - suteikti streso valdymo ir emocijų savireguliacijos,
sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo ir taisyklingos mitybos žinių bei
įgūdžių. Numatomi rezultatai - streso valdymo įgūdžių įgijimas,
gebėjimas parinkti ir reguliuoti tinkamą klientų fizinio aktyvumo krūvį,
mokėjimas suprasti ir tinkamai koreguoti kliento mitybos įpročius ir
dienos maisto racioną bei kiti įgūdžiai, kurie reikalingi kasdieninėje
socialinio darbo praktikoje
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Aiva Dabašinskienė,
(8 46) 311956
+370 612 12405

15.

VšĮ Lietuvos
verslo kolegija

Socialinių darbuotojų,
patekusių į problemiškų
šeimų teroro aplinką,
mokymai
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Renata Šliažienė,
+370 656 53964

16.

Klaipėdos I.
Simonaitytės
viešoji biblioteka

Suaugusiųjų informacinių
gebėjimų ugdymas,
dalyvaujant kultūriniame
gyvenime

Mokymai skirti socialiniams darbuotojams padės susipažint su
psichologiniais ir kitais savigynos metodais, teisės aktais
reglamentuojančiais darbą su smurtinėmis šeimomis. Mokymų
metu siekiama pagilinti socialinių darbuotojų žinias apie
padidintos rizikos šeimas, kuriose galimi teroro atvejai prieš
socialinius darbuotojus bei įtvirtinti šios problematikos teisminę
praktiką
Šia programa siekiama ugdyti asmenų bendrąją kultūrą,
supažindinti dalyvius su bibliotekos informacijos paieškos
sistemomis, elektroninėmis paslaugomis, virtualiais produktais.
Klausytojams bus siekiama perteikti informacinių technologijų
naudojimo principus, jie sužinos, kaip dalyvauti kultūriniame
gyvenime, pasitelkiant išmaniąsias technologijas. Išklausę šią
programą, klausytojai gebės savarankiškai atlikti paiešką visos
Lietuvos bibliotekų paieškos sistemose, savarankiškai surasti ir
užsisakyti norimą informaciją, gebės apžiūrėti virtualias parodas,
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Rasa Skudikė,
(846) 410345
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17.

Klaipėdos miesto
savivaldybės
tautinių kultūrų
centras

„Moku – gebu – pritaikau“

18.

Pedagogų
švietimo ir
kultūros centras

Anglų kalbos kursai
Klaipėdos miesto
bendruomenėms

19.

VšĮ „Lekiam“

Klaipėdos miesto
gyventojų sveikos mitybos
įgūdžių ir fizinio
aktyvumo ugdymas

dalyvauti kultūriniame gyvenime ir parsisiųsti programėles,
reikalingas naudojantis virtualiais kultūros produktais
Tikslas – mokymosi visą gyvenimą paslaugų regionuose plėtra bei
darbo rinkai aktualių suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų
ugdymas.
Rezultatas – naujų žinių įgyjimas ir turimų žinių papildymas,
asmens bendrosios kultūros ugdymas, sėkminga integracija į
šiuolaikinę visuomenę
Anglų kalbos mokymai Klaipėdos miesto bendruomenėms,
keliantiems savo komunikacinę kompetenciją anglų kalba.
Mokyti dalyvius vartoti autentiškus anglų kalbos pavyzdžius,
analizuojant kalbos vartojimo sistemą, ir taip skatinti juos
bendrauti angliškai
Programos tikslas – suteikti žinių ir ugdyti Klaipėdos gyventojų
sveikos mitybos įgūdžius bei skatinti fizinį aktyvumą.
Programos dalyviai gebės koreguoti savo mitybos įpročius pagal
naujausias sveikos mitybos tendencijas, įgis žinių ir gebės jas
panaudoti praktiškai, sudarant savo mitybos planą. Įgis žinių apie
maisto medžiagas ir jų poveikį organizmui, įgis žinių tema apie
maistinę vertę. Programos dalyviai sužinos, kodėl fizinis
aktyvumas yra ypatingai svarbus faktorius mūsų visų gyvenime.
Skatinsime projekto metu ir po jo būti fiziškai aktyviems, kadangi
nugara, sąnariai bei visi kūno segmentai yra tos sudedamosios
kūno dalys, kurios privalo būti sveikos, kad užtikrintų gerbūvį
kasdienėje veikloje

*Veiklų grafikas derinamas su Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos teikėju.
__________________________
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Jelena Butkevičienė
+370 652 42822
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Mantas
Zigmantavičius
+370 684 45651
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Edita Baranauskaitė
+370 674 47913

