
KAIŠIADORIŲ RAJONO 
ŠVIETIMO IR KULTŪROS 

PASLAUGŲ CENTRO 
VEIKLA

GYVENTOJŲ SVEIKATOS 
STIPRINIMO SRITYJE



• Sudaryti sąlygas asmeniui (-ims) mokytis visą gyvenimą, 
tenkinant pažinimo poreikius, tobulinant įgytą kvalifikaciją 
bei kompetenciją (-as);

• Teikti edukacinę paramą švietimo, kultūros, sporto ir 
kitoms institucijoms, įgyvendinant šalies ir Europos visą 
gyvenimą trunkančio mokymosi nuostatą;

• Skatinti ir tenkinti mokinių 

saviraiškos poreikius.

Centro (SBĮ) tikslai



• Mokytojai (dalykininkai, 
klasių vadovai, 
besiatestuojantieji, 
konsultantai, ekspertai, 
metodininkai, vyresnieji
mokytojai, 
at./neatestuoti)

• Mokyklų vadovai

• Kultūros darbuotojai

• Socialiniai darbuotojai

• Mokiniai

• Mokinių tėvai

• Bendruomenių nariai

• Suaugusieji gyventojai

• Duomenų bazių
tvarkytojai

• Savivaldybės darbuotojai

• Autoriai

• Lektoriai

• ...

Centro klientai



Rajono gyventojų sveikatos stiprinimo srityje 
taikome į du Pasaulio sveikatos organizacijos
Europos regionui numatytus siekinius: 

• „Sveika senatvė“,

• „Moksliniai tyrimai ir žinios – sveikatai“.

Taikiniai



• Suaugusiųjų mokymosi poreikių tyrimai
(Kaišiadorių TAU klausytojų poreikių tyrimai, 
apklausos po renginių);

• Mokytojų KT poreikių tyrimai (mokytojų
dvasinė sveikata);

Tyrimų srityje:



• Kaišiadorių TAU veikla;

• Suaugusiųjų švietimo savaitė;

• Renginiai (seminarai, kursai ir kt.) Kaišiadorių
rajono gyventojams.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo, 
kvalifikacijos tobulinimo srityse:



• 2011 m.

• Virš 100 studentų.

• Per metus išklausoma apie 40 paskaitų,
dalyvauta pažintinėse kelionėse, parodose.

• Plėtra. 2013 m. - TAU Rumšiškių skyrius (80
studentų).

• Sveikos gyvensenos ir dvasinio tobulėjimo
fakulteto veikla.

Kaišiadorių TAU



1. Gerosios patirties seminarai;

2. Parodos;

3. Konkursai;

4. Konferencijos;

5. Atviros veiklos;

6. Edukacinės išvykos;

7. Edukacinės patirties bankas;

Gerosios patirties sklaidos srityje:



• Apie 40 renginių per metus;

• Apie 2000 dalyvių;

• Sveikatos stiprinimo aspektai.

Renginių mokiniams srityje:



Ugdymo karjerai srityje:



• Nacionaliniai;

• Regiono;

• Lokaliniai.

Projektinės veiklos srityje:



• Tamprus bendradarbiavimas – apie 50-60 
partnerių (formalių/neformalių);

• Švietimo skyrius ir švietimo įstaigos (28);

• Kultūros  skyrius ir įstaigos (8);

• Lietuvos švietimo centrai;

• Aukštosios mokyklos.

Partnerystė



Ryšiai su visuomene

www.kaisiadoriuskpc.lt




