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ALYTAUS JAUNIMO CENTRO UGDYMO PLANAS 

2018–2019 MOKSLO METAMS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Alytaus jaunimo centro ugdymo planas reglamentuoja vaikų, jaunimo ir 

suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų įgyvendinimą 2018–2019 mokslo metais. 

 2. Ugdymo planas, atsižvelgiant į Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijoje 

įtvirtintus vertybinius principus, grindžiamas Lietuvos Respublikos švietimo, Lietuvos Respublikos 

jaunimo politikos pagrindų ir Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymu,  

Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-554 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 

gruodžio 30 d. įsakymo NR. ISAK-2695 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos 

patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio  2 d. 

įsakymu Nr. V-442 „Dėl 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ patvirtintais 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais,  Alytaus jaunimo centro 

įstatais, patvirtintais Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-

63,  bei Alytaus jaunimo centro mokytojų parengtomis ir Alytaus jaunimo centro direktoriaus 

patvirtintomis neformaliojo (vaikų ir suaugusiųjų) švietimo programomis. 

3. Ugdymo plano paskirtis,  tikslas ir uždaviniai – įvertinus įstaigos finansines 

galimybes, atsižvelgiant į Alytaus miesto bendruomenės narių neformaliojo švietimo poreikius:  

3.1. nustatyti ugdomojo proceso organizavimo gaires ir sudaryti sąlygas įvairių 

amžiaus grupių ugdytiniams (vaikams ir suaugusiems) tenkinti pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos 

poreikius; 

3.2. padėti tapti sąmoninga asmenybe, sugebančia atsakingai ir kūrybingai spręsti savo 

problemas, aktyviai veikti visuomenėje bei prisitaikyti prie kintančios aplinkos; 

3.3. tobulinti ugdymo organizavimą; 

3.4. plėtoti ir ugdyti mokinių specialiąsias ir bendrąsias kompetencijas; 

3.5. ugdyti kūrybiškumą, pilietiškumą, bendruomeniškumą ir lyderystę;   

3.6. užtikrinti ugdymo kokybę ir plėtoti mokinių užimtumą; 

3.7. tobulinti mokytojų  kompetencijas;  

3.8. stiprinti įstaigos bendruomenę ir gerinti įstaigos įvaizdį mieste; 

3.9. dalyvauti miesto, respublikiniuose, tarptautiniuose renginiuose, konkursuose, 

festivaliuose, projektuose; 

3.10. organizuoti įstaigos pedagogų, darbo grupių, savivaldos institucijų veiklas; 

3.11. vykdyti projektinę veiklą įstaigoje; 

3.12. plėtoti socialinę partnerystę; 

3.13. plėtoti bendradarbiavimą su tėvais ir gerinti informacijos sklaidą; 

3.14. formuoti įstaigos kultūrą ir puoselėti įstaigos tradicijų kūrimą; 

3.15. kurti pozityvų mikroklimatą; 

3.16. vykdyti mokytojų ir ugdytinių instruktavimą priešgaisrinės ir civilinės saugos, 

saugaus elgesio įstaigoje, renginiuose ir išvykose klausimais. 

 

 

 



 

 

 

II. UGDOMOJO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

4. Alytaus jaunimo centras sudaro galimybes kiekvienam mokiniui, ypatingai 

turinčiam nepalankias socialines, ekonomines, kultūrines sąlygas namuose, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, pasirinkti jo poreikius atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo 

programas. 

5. Paslaugų sąrašą, veiklos pobūdį, įkainius, minimalų ir maksimalų mokinių skaičių 

grupėje nustato steigėjas – Alytaus miesto savivaldybės taryba. 

6. Ugdymo organizavimo, tobulinimo, ugdymo programų įgyvendinimo ir kitus 

ugdomosios veiklos klausimus svarsto ir rekomenduojamojo pobūdžio pasiūlymus direktoriui 

teikia Alytaus jaunimo centro taryba, Alytaus jaunimo centro mokytojų taryba, Alytaus jaunimo 

centro metodinė taryba, Alytaus jaunimo centro darbo taryba.    

7. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiame ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Esant 

būtinumui, gali būti šaukiamas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis.  

8. Kiekvieno mėnesio pirmąjį trečiadienį, jei nenumatoma kitaip, vyksta mokytojų 

pasitarimai. 

9. Grupių komplektavimas vyksta nuo rugsėjo 3 iki rugsėjo 10 d. 

10. Studijų, kursų, klasių, klubų, grupių, ansamblių skaičius ir mokinių skaičius 

grupėse nustatomas atsižvelgiant į mokinių poreikius, steigėjo patvirtintą minimalų mokinių 

skaičių grupėje, nustatytą maksimalų tarifikuojamų valandų skaičių, skirtus biudžetinius 

asignavimus, turimas patalpas, higienos normas. 

11.  Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – rugsėjo 10 d., ugdymo proceso 

pabaiga – birželio 15 d. (40 savaičių). Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. 

Jos trunka iki 2018 m. rugsėjo 9 d. Ugdymo proceso laikotarpiu mokiniams atostogos neskiriamos. 

12. Ugdymas organizuojamas pagal Alytaus jaunimo centro direktoriaus patvirtintas 

įvairių ugdymo krypčių neformaliojo (vaikų ir suaugusiųjų) švietimo programas, kuriomis siekiama 

ugdyti mokinių specialiąsias ir bendrąsias kompetencijas. Alytaus jaunimo centro mokytojai 

programas rengia vadovaudamiesi Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų 

neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-1214,  bei  Alytaus miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-328| „Dėl Alytaus jaunimo centro teikiamų vaikų 

ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo paslaugų ir kainų nustatytą savaitinių kontaktinių valandų 

skaičių sąrašo patvirtinimo“ reikalavimais ir teikia tvirtinimui iki rugsėjo 10 d.  

13. Pagrindinė ugdymo forma – užsiėmimas. Kitos veiklos formos: edukacinės 

programos, atviri užsiėmimai, parodos, užsiėmimai gamtoje, konkursai, festivaliai, koncertai, 

parodų, muziejų lankymas.   

14. Užsiėmimo trukmė – 45 min., pertraukos tarp užsiėmimų – 5 min. Atsižvelgiant į 

mokinių amžiaus ypatumus, pirmųjų klasių mokiniams gali būti nustatytas 35 min., ikimokyklinio 

amžiaus ugdytiniams 30 min. trukmės užsiėmimas.  

15. Užsiėmimai vyksta pagal Alytaus jaunimo centro direktoriaus patvirtintą 

užsiėmimų tvarkaraštį. 

16. Ataskaitiniai koncertai tėvams ir visuomenei vyksta pagal Alytaus jaunimo centro 

direktoriaus patvirtintą grafiką: I pusmečio  – 2018 m. gruodžio 1 d. – 2018 m. gruodžio 31 d., II 

pusmečio – 2019 m. gegužės 15 d. – 2019 m. birželio 15 d. 

17. Mokslo metų pabaigoje vykdoma mokinių ir tėvų apklausa, įvertinami ateinančių 

mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikiai, kurie tikslinami mokslo metų pradžioje ir, 

atsižvelgiant į juos, siūlomos neformaliojo švietimo programos. Rengiamos atvirų durų dienos 

miesto mokyklų mokiniams. 

18. Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į užsiėmimus gali nevykti 

ikimokyklinio  ir priešmokyklinio amžiaus bei 1– 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar 

žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į užsiėmimus 

mokiniams, vykdomas. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Į TAMO dienyną 

įrašoma ,,Užsiėmimas nevyko dėl šalčių“. 



 

 

 

19. Alytaus jaunimo centro direktorius, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių 

sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso 

koregavimo. Sprendimai įforminami direktoriaus įsakymu.  

 

III. ALYTAUS JAUNIMO CENTRO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS. UGDYMO 

PLANO RENGIMAS  

 

20. Alytaus jaunimo centras siūlo mokiniams skirtingų krypčių programas, atitinkančias 

jų saviraiškos poreikius, padedančias atsiskleisti pomėgiams ir talentams, kurios ugdo 

savarankiškumą, sudaro sąlygas bendrauti ir bendradarbiauti, siekti kuo aukštesnių pasiekimų.  

21. Ugdymo turinys formuojamas pagal Alytaus jaunimo centro tikslus, konkrečius 

mokinių ugdymo(si) poreikius. 

22. Vykdomoms ugdymo programoms įgyvendinti rengiamas Alytaus jaunimo centro 

ugdymo planas. Ugdymo planas – tai ugdymo turinio įgyvendinimo, vadovaujantis susitarimais, 

aprašas. Alytaus jaunimo centro ugdymo plane pateikiami konkretūs ugdymo proceso organizavimo 

sprendimai ugdymo programoms įgyvendinti. Susitarta dėl ugdymo plano turinio, struktūros ir 

formos ir jo įgyvendinimo galimybių. 

23. Alytaus jaunimo centro ugdymo planas rengiamas, vadovaujantis demokratiškumo, 

subsidiarumo, prieinamumo, bendradarbiavimo principais.  

24. Ugdymo planą Alytaus jaunimo centro direktorius tvirtina iki mokslo metų pradžios, 

suderinęs su Alytaus jaunimo centro taryba. 

25. Veiklos šakos: 

        25.1. muzikinis ugdymas; 

        25.2. choreografinis ugdymas; 

        25.3. dailės meno ugdymas; 

       25.4. techninė kūryba, dailė, medijos. 

26. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą, dominuoja diagnostinis ir formuojamasis 

vertinimo būdai. Pagrindiniai vertinimo kriterijai: užsiėmimų lankomumas, veikla užsiėmimų metu 

(pastangos, aktyvumas, gebėjimai atlikti užduotis), naujai įgytos žinios, kūrybiniai gebėjimai, 

mokinio pažanga, įgytos kompetencijos, dalyvaujant kūrybinėje, projektinėje veikloje, 

konkursuose, festivaliuose ir pan.  

 

 

IV. UGDYTINIŲ, GRUPIŲ  IR VALANDŲ SKAIČIUS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO 

PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI  

 

INDIVIDUALŪS UŽSIĖMIMAI IR DUETAI 

 

 

Eil. 

Nr. 
Mokytojas Programa 

Programos 

valandų 

skaičius  

1.  Andrius Abromavičius Gitaros programa individualiam mokymui 40/80 

2.  Antanas Bačiuška Klavišinių instrumentų programa  40/80 

3.  Lina Kaminskienė Fortepijono programa  40/80 

4.  Lina Kaminskienė Akordeono programa 40/80 

5.  Dalia Kazlauskienė Vokalo (duetų)  programa  

Vokalinė studija „Šypsena“ 

40/80 

6.  Dalia Kazlauskienė Solinio dainavimo  programa (Vokalinė studija 

„Šypsena“ 

40/80 



 

 

 

7.  Kęstutis Leonavičius Mušamųjų instrumentų klasės programa 

individualiam mokymui  

40/80 

8.  Kęstutis Leonavičius Mušamųjų instrumentų klasės programa 

duetiniam mokymui  

40/80 

9.  Regina Makselienė Smuiko programa individualiam mokymui 40/80 

10.  Nerijus Malinauskas  Vokalo programa soliniam dainavimui ir 

duetams (Vokalinė studija) 

40/80 

11.  Stasys Mikalonis Solinio dainavimo programa (Vokalinė studija  

Astrėja“)  

40/80 

12.  Stasys Mikalonis Klavišinių instrumentų programa 40/80 

13.  Leonidas Moisejenka Liaudies instrumentų  (kapelos) individualaus 

mokymo programa (dainų ir šokių ansamblis 

,,Tarškutis“) 

40/80 

14.  Rima Moisejenkienė Liaudies instrumentų  (kapelos) individualaus 

mokymo programa (Dainų ir šokių ansamblis 

„Tarškutis“ 

40/80 

15.  Raminta Parchomenkienė Baleto individualių užsiėmimų programa 

(Baleto studija „Jete“)   

40/80 

16.  Aldona Ramanauskaitė Solinio dainavimo programa (Vokalinė studija 

„Bel Canto“ ) 

40/80 

17.  Aldona Ramanauskaitė Vokalo (duetų)  programa  (Vokalinė studija 

„Bel Canto“ ) 

40/80 

18.  Raimonda Remeikienė Solinio dainavimo programa (Vokalinė studija 

„Boružėlė“)  

40/80 

19.  Aušra Saulevičiūtė Choreografijos individualaus mokymo ir  duetų 

užsiėmimų  programa (Šokio studija „Vakarė“) 

40/80 

20.  Arūnas Ščetilnikovas Saksofono programa 40/80 

21.  Arūnas Ščetilnikovas Gitaros programa  40/80 

22.  Augustinas Šeduikis Gitaros programa  40/80 

23.  Augustinas Šeduikis Gitaros programa duetams  40/80 

24.  Zigmas Šileikis Gitaros programa individualiam mokymui 40/80 

25.  Zigmas Šileikis Gitaros programa duetams  40/80 

26.  Zigmas Šileikis Gitaros programa suaugusiųjų mokymui 40/80 

27.  Irena Vaitkevičienė Fortepijono  programa individualiam mokymui 40/80 

 

DARBAS  GRUPĖJE 
 

Eil. 

Nr. 
Mokytojas Programa 

Programos 

valandų 

skaičius  

MUZIKA 

1. Dalia Kazlauskienė 
Ansamblinio dainavimo programa (Vokalinė 

studija „Šypsena“) 

 

80/160 

2. Leonidas Moisejenka 

Liaudies instrumentų  (kapelos) ansamblinio 

grojimo programa (Dainų ir šokių ansamblis 

,,Tarškutis“) 

80/160 

3. 
 

Rima Moisejenkienė 

Liaudies instrumentų (kapelos) ansamblinio 

grojimo programa (Dainų ir šokių ansamblis 

„Tarškutis“)  

80/160 



 

 

 

4. Aldona Ramanauskaitė 
Ansamblinio dainavimo programa (Vokalinė 

studija „Bel Canto“)  

80/160 

5. Raimonda Remeikienė 
Ansamblinio dainavimo programa (Vokalinė 

studija ,,Boružėlė“ ) 

80/160 

6. Raimonda Remeikienė 
Ansamblinio dainavimo programa (Vokalinė 

studija ,,Boružėlė“ ) 

80/160 

7. Zigmas Šileikis Gitaros programa (ansambliniam grojimui)  80/160 

8. Romualdas Stankevičius Lengvosios muzikos orkestro programa 80/160 

9. Arūnas Ščetilnikovas 
Vokalinės instrumentinės jaunimo grupės 

programa 

80/160 

CHOREOGRAFIJA, SPORTAS 

1.  Ligitas Bernatavičius 
Sportinių šokių programa (studija „AJC 

Alemana“ )   

80/160 

2. Simona Bujanauskaitė 
Choreografijos programa (Vokalinė studija 

,,Boružėlė“)  

80/160 

3. Simona Bujanauskaitė 
Šiuolaikinio šokio programa (Šiuolaikinio 

šokio studija „Vakarė“)  

80/160 

4. Lukas Burba 
Gatvės šokių programa (Gatvės šokių studija 

„Movement)“  

80/160 

5. Rūta Graužlienė 
Šiuolaikinio šokio programa (Šiuolaikinio 

šokio studija „Svaja“) 

80/160 

6. Rūta Graužlienė 
Šiuolaikinio šokio programa suaugusiesiems 

(Šiuolaikinio šokio studija „Svaja“) 

80/160 

7. Justinas Jadeška  Breiko programa (Breiko studija) 80/160 

8. Edgaras Judickas Savigynos programa (Savigynos studija) 74/148 

9. Aušra Marcinkevičienė 
Choreografijos programa (Vokalinė studija 

,,Boružėlė“)  

80/160 

10. Dalia Romanova 
Šokių programa (Dainų ir šokių ansamblis 

,,Tarškutis“) 

80/160 

11. Rūta Mekišaitė Tautinių šokių programa (Šokių studija ,,Rūta“)  
80/160 

12. Rūta Mekišaitė  
Linijinių šokių vaikams ir suaugusiems 

programa (Šokių studija ,,Rūta“ ) 

80/160 

13. Raminta Parchomenkienė Baleto programa (Baleto studija ,,Jete“)   80/160 

14. Aušra Saulevičiūtė 
Choreografijos programa (Šiuolaikinio šokio 

studija „Vakarė“)  

80/160 

15. Neringa Vekeriotaitė  
Jaunių šokių programa (Dainų ir šokių 

ansamblis ,,Tarškutis“) 

80/160 

16. Neringa Vekeriotaitė 

Tautinių šokių programa ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikams 

(Šokių studija) 

74/148 

17. Neringa Vekeriotaitė 
Šokių programa suaugusiesiems  (Šokių studija 

„Tau“) 

80/160 

TECHNINĖ KŪRYBA, DAILĖ, MEDIJOS 

1.  Aliona Čikiševienė 

Grožio ir sveikos gyvensenos programa 

pradedantiesiems (suaugusiesiems) (Grožio ir 

sveikos gyvensenos studija „Femina Laeta“)  

80/160 

2. Aliona Čikiševienė 

Grožio ir sveikos gyvensenos programa 

pradedantiesiems  (Grožio ir sveikos 

gyvensenos studija „Femina Laeta“) 

80/160 



 

 

 

3. Aliona Čikiševienė 

Grožio ir sveikos gyvensenos programa 

pažengusiesiems (suaugusiesiems) (Grožio ir 

sveikos gyvensenos studija „Femina Laeta“) 

80/160 

4. Aliona Čikiševienė 

Grožio ir sveikos gyvensenos programa 

pažengusiesiems (Grožio ir sveikos gyvensenos 

studija „Femina Laeta“) 

80/160 

5. Sandra Degutytė Meninės fotografijos programa  80/160 

6. Jurgita Dimšienė 
Anglų kalbos programa pradedantiesiems  

(Beginner 1 lygis)  

80/160 

7. Jurgita Dimšienė 
Anglų kalbos programa  pradedantiesiems 

 (Beginner 2–3 lygis)  

80/160 

8. Jurgita Dimšienė Anglų kalbos programa pažengusiems  80/160 

9. Jurgita Gecevičienė Anglų kalbos programa  74/148 

10. Andrius Grigaliūnas  Dailės programa   80/160 

11. Ieva Ivanauskienė Dramos studijos „Skrajokliai“ programa 80 

12. Ieva Ivanauskienė Miuziklo pastatymo programa 80 

13. Vidmantas Jankauskas Dailės programa suaugusiesiems  80/160 

14. Jurgita Jaruševičienė Anglų kalbos programa  74/148 

15. Rūta Jasionienė 
Jaunųjų žurnalistų kursų programa grupiniam 

mokymui  

80 

16. Edita Jasionienė  
Anglų kalbos kursai 5–6 metų vaikams 

 „Let‘s start English“ 

74/148 

17. Aldona Kadziauskienė Rankdarbių programa  80/160 

18. Ilona Kalibatienė 
Dailės ir  keramikos programa (Dailės ir  

keramikos studija „Vingiorykštė“) 

80/160 

19. Ilona Kalibatienė 
Dailės ir  keramikos programa pažengusiems 

(Dailės ir  keramikos studija „Vingiorykštė“) 

80/160 

20. Nijolė Katauskienė Siuvimo dizaino  programa  80/160 

21. Sandra Kazlauskaitė 
 Asmenybės ugdymo programa (Motinos ir 

mažylio studija)   

74/148 

22. Henrieta Lapinskaitė Interjero puošybos, dizaino programa  74/148 

23. Rimutė Tankevičienė 

socialinių įgūdžių ir finansinio raštingumo 

ugdymo programa „AFLATOUN“ (darbas 

grupėje) 

 

80 

24. Monika Večkienė Keramikos programa (Keramikos studija) 80/160 

25. Danutė Želnienė 
Braižomosios grafikos ir kompozicijos 

programa  

80/160 

26.  Danutė Želnienė Maketavimo ir konstravimo programa  80/160 

27. Danutė Želnienė 
Projektavimo programos AUTOCAD mokymo 

grupėje)  

80/160 

 

V. MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS JAUNIMO 

CENTRE  

 

27. Alytaus jaunimo centro aplinka kuriama ir tobulinama vadovaujantis Higienos 

normomis HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai“, Ugdymo programų aprašais.  

28. Alytaus jaunimo centro aplinka sudaro sąlygas mokinių aktyviam ugdymui, 

mokymuisi individualiai ir įvairaus dydžio grupėmis, praktinei ir teorinei veiklai. Mokytojams 



 

 

 

sudarytos sąlygos dirbti inovatyviai, naudojant šiuolaikines mokymo technologijas, projektorius, 

elektroninį TAMO dienyną. 

29. Administracija sudaro mokytojams sąlygas ugdymo turinį įgyvendinti ne tik 

centre, bet ir kitose aplinkose: Alytaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose, lopšeliuose-

darželiuose, bibliotekose, muziejuje, gamtoje ir kt. Tuo tikslu koreguojamas užsiėmimų 

tvarkaraštis. 

30. Įgyvendinant ugdymo programas sudaromos sąlygos mokiniui mokytis mokinių, 

mokinių ir mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų pagarba vienas kitam grįstoje psichologiškai, 

dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, užtikrinant tinkamą ir savalaikį reagavimą į 

patyčių ir smurto apraiškas. 

31. Įgyvendinant ugdymo turinį, organizuojamos kryptingos sveikos gyvensenos 

stiprinimo ir prevencines veiklos, sudaromos sąlygos kiekvienam mokiniui nuolat jose dalyvauti, 

įgyvendinant Smurto prevencijos įgyvendinimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Smurto prevencijos 

įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“. Mokytojai prevencines programas 

integruoja į dalykų ugdymo turinį. 

 

VI. JAUNIMO CENTRO IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) 

BENDRADARBIAVIMAS 

 

32. Alytaus jaunimo centras, įgyvendindamas ugdymo programas, skatina (ir 

konsultuoja) mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus): 

32.1. sukurti mokiniams tinkamą, skatinančią mokytis, edukacinę aplinką namuose;  

32.2. kelti vaikams pagrįstus mokymosi lūkesčius ir motyvuoti mokytis; 

32.3. palaikyti ir stiprinti dvasinius ryšius su vaiku, jį ramiai išklausyti, patarti, padėti, 

domėtis vaiko veiklomis; 

32.4. užtikrinti, kad tėvai (globėjai, rūpintojai) galėtų išsakyti lūkesčius ir pasiūlymus 

AJC veiklai tobulinti; 

  32.5. užtikrinti, kad tėvai (globėjai, rūpintojai) ir Alytaus jaunimo centras keistųsi 

abipusiai reikalinga informacija. 

33. Alytaus jaunimo centras organizuoja mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) 

bendradarbiavimą, siekiant individualios kiekvieno mokinio mokymosi pažangos, puoselėjant jo 

sveikatą, socialumą ir brandą. Numato tokias mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir Jaunimo centro 

bendradarbiavimo formas: tėvų susirinkimai, kultūriniai renginiai, individualus darbas su tėvais, 

Aktyvių tėvų klubas. 
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