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2013 m. gruodžio 20 d. 

Rokiškis 

 

1. VIZIJA 

Rokiškio jaunimo centras - daugiafunkcinė neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir neformalaus 

ugdymo įstaiga sudaranti sąlygas tikslingam, įvairiapusiam ir kūrybiškam vaikų bei jaunimo 

laisvalaikio užimtumui. 

 

II. MISIJA 

Rokiškio jaunimo centras – neformaliojo švietimo mokykla, kurios tikslas – tenkinti viešuosius 

interesus vykdant švietimo, kultūrinę, jaunimo socializacijos ir integracijos į visuomenę  veiklą. 

 

III. PRIORITETINĖS KRYPTYS 

Atviras darbas su jaunimu. 

Dalykinių ir bendrųjų kompetencijų įgijimas pasirenkamajame vaikų ugdyme. 

Vaikų ir jaunimo užimtumas mokinių atostogų metu. 

Žiobiškio turistinės bazės stogo remontas.   

 

IV. TRUMPA CHARAKTERISTIKA 

Rokiškio jaunimo centre veikia Dailės mokykla, organizuojamas mokinių užimtumas būreliuose ir 

vykdomas atviras darbas su jaunimu.  

Dailės mokykloje mokiniams siūloma rinktis dailės pradinio, pagrindinio ir meninės saviraiškos 

ugdymo programas. Mokinių užimtumas vykdomas pynimo, rankdarbių, kompiuterių, medžio 

darbų būreliuose. Dirba 8 mokytojai: 1 mokytojas ekspertas, 1 mokytojas metodininkas, 5 

vyresnieji mokytojai, 1 mokytojas. Užsiėmimus lanko 121 mokinys. 

Rokiškio jaunimo centre vykdomas atviras darbas su jaunimu. Čia sudarytos sąlygos mažiau 

galimybių turinčiam jaunimui rinktis, bendrauti, diskutuoti, inicijuoti bei organizuoti renginius ir 

kitas patrauklias veiklas. Darbui su jaunimu skirtas 1 vyresniojo specialisto etatas,  lankosi apie 80 

lankytojų.   

2013 m. pabaigoje Jaunimo centras tapo Europos informacinio tinklo Eurodesk partneriu. Pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba dėl  Informavimo taško, 

teikiančio aukštos kokybės informaciją ir patarimus jauniems žmonėms bei dirbantiems su jaunimu, 

steigimo.  

 

V. JAUNIMO CENTRO STIPRYBĖS, SILPNYBĖS, GALIMYBĖS IR GRĖSMĖS 

 

STIPRYBĖS 

Sėkmingai vykdomas atviras darbas su jaunimu. 

Sertifikuota vyresnioji specialistė darbui su 

jaunimu. 

Sukaupta projektinės veiklos patirtis. 

Darbuotojai  nuolat tobulina profesinę 

kvalifikaciją. 

Dailės mokytojai - žinomi dailininkai. 

SILPNYBĖS 

Mokinių motyvacijos stoka.  

Jaunėja mokinių amžius. 

Silpnas mokytojų užsienio kalbų žinojimas. 

Trūksta priemonių jaunimo užimtumui. 

Bendruomenės tarpusavio bendradarbiavimo 

stoka (mokytojas, mokinys, tėvai). 

Neformalaus ugdymo metodų nepakankamas 



Geras mikroklimatas darbui ir ugdymui(si). 

Renovuotas  pastatas, atnaujinta  materialinė 

bazė. 

Ištekliai naudojami racionaliai. 

Baigiama renovuoti turistinė bazė  Žiobiškyje. 

taikymas užsiėmimuose. 

Neracionalus papildomų valandų naudojimas.   

GALIMYBĖS 

Vaikų ir jaunimo užimtumas mokinių atostogų 

metu. 

Papildomas finansavimas vykdant projektinę 

veiklą. 

Kompetencijų per saviraiškos poreikio tenkinimą 

ugdymas ir plėtojimas. 

Gabių vaikų ugdymas. 

Metodinės patirties sklaida. 

Naujų ugdymo ir edukacinių programų kūrimas 

ir įgyvendinimas. 

Turistinės bazės stogo remontas. 

Rėmėjų paieška. 

Centro viešinimas mokyklose, bendruomenėse. 

Neformalaus ugdymo įstaigų   nelankančių, 

nesimokančių, nedirbančių jaunuolių įtraukimas. 

GRĖSMĖS 

Mokinių skaičiaus mažėjimas. 

Pedagoginių krūvių mažėjimas. 

Būrelių skaičiaus mažėjimas. 

Dailės mokyklos klasių sujungimas. 

Mokytojų senėjimo tendencija. 

Finansavimo mažėjimas. 

Dailės pagrindinio ugdymo programų 

formalizavimas. 

Didelė konkurencija tarp neformalaus švietimo 

teikėjų. 

 

 

VI. METŲ TIKSLAS 

Sudaryti sąlygas vaikų ir jaunimo saviraiškos poreikių tenkinimui, ugdant kūrybines galias ir  

gebėjimus, tobulinant atviro darbo su jaunimu veiklos formas bei organizuojant turiningą 

laisvalaikį.  

 

VII. METŲ UŽDAVINIAI 

1. Organizuoti atvirą darbą su jaunimu, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turinčiam ir 

mažiau motyvuotam jaunimui. 

2. Ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą. Užtikrinti ugdymo(si)  

programų įvairovę ieškant netradicinių darbo formų, skatinančių kūrybiškumą. 

3. Organizuoti  vaikų ir jaunimo poilsį vasaros atostogų metu. 

4. Turistinės bazės infrastruktūros gerinimas. 

 

Metų uždavinys Organizuoti atvirą darbą su jaunimu, ypatingą dėmesį skiriant mažiau 

galimybių turinčiam ir mažiau motyvuotam jaunimui 

Priemonės Laikas, 

terminai 

Atsakingi 

vykdytojai ir 

partneriai 

Lėšos 

(šaltiniai) 

Rezultatas,  sėkmės kriterijai 

Vyresniųjų  

specialistų darbui su 

jaunimu kvalifikacijos 

tobulinimas 

2014 m Direktorius Jaunimo 

centro, 

projektų 

Darbuotojai tobulins 

kvalifikaciją, įgys naujų 

kompetencijų, gerės darbo 

kokybė. 

Saugaus laisvalaikio 

galimybių sudarymas. 

Konkursų, turnyrų, 

varžybų, švenčių, 

išvykų organizavimas 

2014 m. Direktorius, 

vyresnieji 

specialistai 

darbui su 

jaunimu 

Jaunimo 

centro, 

projektų 

Jaunuoliai saugiai praleis 

laisvalaikį, susitiks ir bendraus 

su bendraamžiais. 

Grupių  pagal 

pomėgius užsiėmimai 

2014 m. Vyresnieji 

specialistai 

darbui su 

jaunimu 

Projektų Bus stiprinama neformalių 

jaunimo grupių veikla. Susikurs 

naujos neformalios jaunimo 

grupės. 

 



Bendradarbiavimas su 

rajono, šalies bei 

užsienio jaunimo 

organizacijomis, 

jaunimo centrais.  

2014  m. Direktorius, 

vyresnieji 

specialistai 

darbui su 

jaunimu 

Jaunimo 

centro, 

projektų 

Darbuotojai ir jaunuoliai 

dalyvaus projektuose, 

renginiuose, įgys naujos 

patirties.  

Informacinio taško 

veiklos organizavimas 

2014 m. Vyresnysis 

specialistas 

darbui su 

jaunimu 

Jaunimo 

centro, 

LiJOTo 

Jaunų žmonių konsultavimas 

apie galimybes ir mobilumą 

Lietuvoje ir Europoje,  

informacinių renginių, 

susitikimų organizavimas.  
Mokinių  savivaldos 

projektas “I see you 

working“ (Aš matau jūs 

dirbate) 

2014 m. Vyresnysis 

specialistas 

darbui su 

jaunimu 

Projektų, 

savivaldybės, 

jaunimo 

centro, 

partnerių 

Dalyviai susipažins su 

demokratiškomis institucijomis, jų 

vykdoma veikla, struktūra. 

Nagrinės institucijų demokratiško 

valdymo principus,  įgys žinių ir 

praktinių įgūdžių apie tinkamus 

savo ir visuomenės interesų 

atstovavimo būdus. Projektas 

paskatins jaunimą įsijungti į 

visuomeninę veiklą. Dalyviai 

susipažins su įvairiais 

neformaliame ugdyme taikomais 

metodais. 

Projektų rengimas 

papildomam 

finansavimui gauti 

 

2014 m. Direktorius, 

vyresnieji 

specialistai 

darbui su 

jaunimu 

 

Jaunimo 

centro 

Bus parengtos ir pateiktos 

paraiškos konkursams.  

Metų uždavinys Ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą. 

Užtikrinti ugdymo(si)  programų įvairovę ieškant netradicinių darbo formų, 

skatinančių kūrybiškumą. 

Priemonės Laikas, 

terminai 

Atsakingi 

vykdytojai ir 

partneriai 

Lėšos 

(šaltiniai) 

Rezultatas,  sėkmės kriterijai 

Ugdymo programų  

rengimas ir 

tobulinimas  

2014 m. 

gegužė- 

birželis 

Mokytojai, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

Jaunimo 

centro 

Ugdymo turinys atitiks mokinių 

poreikius, taps patrauklesnis.  

Mokytojų 

kvalifikacijos kėlimas  

 

2014 m. Direktorius, 

mokytojai 

Jaunimo 

centro, 

projektų  

Mokytojai taikys metodines 

naujoves. Pamokos taps 

patrauklesnės.  

Comenius Regio 

partnerystės projektas 

„Roots ofthe Balts“ 

(Baltų šaknys)  

2014 m. 

pirmas-

antras 

ketvirčiai 

Direktorius Projekto, 

Jaunimo 

centro 

Mokytojai susipažinę su baltų 

kultūra ir paveldo išsaugojimu 

panaudos įgytas žinias ugdymo 

procese. Papildys ugdymo 

programas. Paruoš ir išleis 

metodinę medžiagą. 

Bendradarbiavimas su 

rajono, šalies ir 

užsienio partneriais, 

neformalių švietimo  

mokyklų darbuotojais. 

2014 m. Direktorius Jaunimo 

centro 

Tęsiamas bendradarbiavimas su 

Plavino ir Aizkrauklės (Latvija) 

meno, Panevėžio, Šiaulių, 

Ukmergės dailės ir kitomis 

mokyklomis. Mokytojai įgys 

naujų kompetencijų, jas taikys 

savo darbe. 

 



Atvirų durų dienų 

organizavimas 

2014 m. 

vasaris, 

balandis 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

mokytojai 

Jaunimo 

centro 

Tėvų informavimas, 

bendradarbiavimas. Glaudesni 

ryšiai.  

Dalyvavimas 

įvairiuose 

konkursuose, 

parodose  

2014  m. Mokytojai Jaunimo 

centro, 

projektų  

Įdomesnė veikla, įvairesnės 

mokymo formos ir metodai. 

Pedagoginės veiklos 

stebėsena 

2014  m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

Jaunimo 

centro 

Efektyvesnė pamoka. Dienynų 

pildymo, planų sudarymo  

kokybė. 

Metų uždavinys Organizuoti  vaikų ir jaunimo poilsį vasarą ir mokinių užimtumą atostogų 

metu.  

  Priemonės Laikas, 

terminai 

Atsakingi 

vykdytojai ir 

partneriai 

Lėšos 

(šaltiniai) 

Rezultatas,  sėkmės kriterijai 

Paraiškų rengimas  

vaikų vasaros   

stovyklų 

organizavimo 

konkursui  

2014 m. 

pirmas 

ketvirtis 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

Jaunimo 

centro 

Gautas finansavimas  vaikų 

vasaros poilsio stovyklai 

organizuoti. 

Vaikų vasaros 

stovyklos 

organizavimas 

2014  m. 

birželis-

rugpjūtis 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

Projektų, 

Jaunimo 

 centro, tėvų  

Vaikai ir jaunimas bus užimti 

vasarą, turiningai ir prasmingai 

praleis laisvalaikį. 

Edukacinių, 

trumpalaikių 

užimtumo programų,  

rengimas ir vykdymas 

2014  m. 

mokinių 

atostogų 

metu 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Jaunimo 

centro 

Užimti mokiniai atostogų metu,  

skatinamas aktyvumas, 

glaudesni ryšiai tarp mokytojų ir 

mokinių, įdomesnė veikla. 

Metų uždavinys 

 

Turistinės bazės Žiobiškio kaime infrastruktūros gerinimas. 

 

Turistinės bazės stogo 

remontas  

2014 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

Europos 

žemės ūkio 

fondo, 

valstybės, 

savivaldybės 

Bus suremontuotas turistinės 

bazės (buvusio darželio) stogas, 

sudarytos saugios sąlygos 

stovyklautojams. 

Pagalba Žiobiškio 

kaimo bendruomenei 

renovuojant stadioną 

2014 m. Direktorius, 

bendruomenė 

Jaunimo 

centro 

Bus suorganizuotos bendros 

talkos. Suteikta pagalba įsigyjant 

įrangą. Sudarytos  puikios 

sąlygos turistinės bazės 

patrauklumui. 

Turistinės bazės 

renovacija 

2014 m. 

pirmas 

ketvirtis 

Direktorius Europos 

žemės ūkio 

fondo, 

Valstybės, 

savivaldybės 

Bus suremontuota turistinė bazė, 

sudarytos sąlygos organizuoti 

vasaros poilsį. 

 

________________________________________________________________________________ 

PRITARTA 

VšĮ Rokiškio jaunimo centro tarybos 2013-12- 20 

posėdžio protokoliniu nutarimu  

(protokolas Nr.4) 


