FORMALUSIS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMASIS
Suaugęs asmuo gali būti priimamas mokytis pagal
suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programą.
Pagal šias ugdymo programas gali mokytis ir 16–17
metų dirbantys jaunuoliai, nepilnamečiai, kuriems
laikinai atimta ar apribota laisvė, arba negalintys tęsti
mokymosi pagal bendrojo ugdymo programą dėl
nėštumo ir gimdymo atostogų ar vaiko auginimo.
Suaugusiųjų pradinis, pagrindinis ir vidurinis
ugdymas yra nemokamas.
Formaliojo suaugusiųjų mokymosi kryptys
ŲSuaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymosi programos, siekiant įgyti aukštesnio lygmens
išsilavinimą;
ŲMokymosi rezultatų pagerinimas (dalyko(-ų)
įsiskolinimų likvidavimas);
ŲTurimų žinių gilinimas ir pasirengimas toliau
mokytis;
ŲValstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų vykdymas.
Suaugusiųjų mokymas organizuojamas lanksčiai,
atsižvelgiant į besimokančiųjų turimas kompetencijas ir
poreikius.Taikomos įvairios mokymosi formos
(grupinio, pavienio) ir mokymo proceso organizavi-mo
būdai (savarankiškas, kasdienis, neakivaizdinis,
nuotolinis).

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SKYRIAI IR
KONTAKTAI
SUAUGUSIŲJŲ SKYRIUS
Ųformalusis suaugusiųjų mokymasis.
Tel. (8 347) 54 559
El. paštas suaugusieji@smc.kedainiai.lm.lt
NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ
ŠVIETIMO SKYRIUS:
Ų neformalusis suaugusiųjų švietimas;
Ų profesinis mokymasis;
Ų trečiojo amžiaus universitetas;
Ų atviroji jaunimo erdvė.
Tel.+370 645 32760
El. paštas neformalustau@smc.kedainiai.lm.lt

Suaugusiųjų ir jaunimo
mokymo centras

KĖDAINIAI

Suaugusiųjų mokymasis
ir švietimas –
MISIJA ĮMANOMA!

Pageidaujantieji mokytis
pateikia / užpildo / pasirašo:
Ų prašymą, į pasirinktą suaugusiųjų švietimo
kryptį ar programą;
Ų asmens dokumento kopiją;
Ų skirtingose programose numatytus dokumentus
turimo išsilavinimo, stojimo anketas, klausimynus
ir kt.);
Ų mokymosi sutartį.
Dokumentai priimami darbo dienomis 202 kab.,
S. Dariaus ir S. Girėno 52, Kėdainiai
Tel. (8 347) 31 157
Daugiau informacijos:

www.smc.kedainiai.lm.lt
https://www.facebook.com/Kėdainių-suaugusiųjų-irjaunimo-mokymo-centras-1391809411062600/

Mokymasis visą gyvenimą – tai visa mokymosi
veikla, vykstanti bet kuriame amžiaus tarpsnyje,
siekiant tobulinti asmeninės, pilietinės, socialinės ir
profesinės srities kompetencijas.

SUAUGUSIŲJŲ PROFESINIS MOKYMASIS
Tikslas – padė ti suaugusiesiems integruotis į
darbo rinką, įsigyti profesinei veiklai trū kstamų
ž inių ir gebė jimų arba juos atnaujinti, tobulinant
ar pakeič iant turimą kvali ikaciją.

FORMALIOJO DARBO RINKOS PROFESINIO
MOKYMO PROGRAMOS
Turintiems minimalų pradinį išsilavinimą:
æ Valytojo (8 sav. – 320 val.);
æ Tekstilė s-rankdarbių gamintojo
(13 sav. – 520 val.).

Turintiems minimalų pagrindinį išsilavinimą:
æ Svaros darbuotojo (16 sav. – 640 val.);
æ Vieš bučio kambarinė s (19 sav. – 760 val.);
æ Daliųjų medž io dirbinių drož ėjo
(13 sav. – 520 val.);
æ Dailiųjų rankdarbių gamintojo
(24 sav. – 960 val.);
æ Auklė s-socialinio darbuotojo padė jė jo
(33 sav. – 1151 val.).

NEFORMALUSIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS
Tikslas – sudaryti galimybes tobulinti bendrąsias kompetencijas bet kuriame amž iuje, visapusiš kai iš reikš ti save, už tikrinti laisvalaikio už imtumą.
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalyvis
gali bū ti kiekvienas suaugęs asmuo.
Mokslas mokamas.
Baigusiems neformaliojo suaugusiųjų š vietimo
programas iš duodami Kė dainių suaugusiųjų ir
jaunimo mokymo centro patvirtintos formos Neformaliojo š vietimo paž ymė jimai.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo kryptys:
æaerobika, kū no dizainas, joga;
æslauga namuose, masaž o pradž iamokslis;
æmeninė saviraiš ka;
ækalbinių už sienio kalbos įgū dž ių lavinimas
(anglų, vokieč ių, rusų);
æinformacinė s technologijos, pateikč ių
rengimas.
Aukšta edukacinių paslaugų kokybė už
konkurencingą kainą!

Formalusis profesinis mokymas organizuojamas pagal darbo rinkos profesinio mokymo
programas, kurios yra skirtos įgyti kvali ikacijai,
įtrauktai į Profesinių standartų ir kvali ikacijų registrą. Baigus programas iš duodamas Profesinio
mokymo diplomas. Mokymas vykdomas bendradarbiaujant su teritorinė mis darbo birž omis, socialiniais partneriais bei pageidaujanč iais mokytis
už savo lė šas.

Turintiems minimalų vidurinį išsilavinimą:
æ Socialinio darbuotojo padė jė jo
(5 sav. – 200 val.);
æ Auklė s-namų ū kio ekonomė s
(24 sav. – 960 val.);
æ Auklė s (su už sienio kalba) (18 sav. – 720 val.);
æ Administracijos darbuotojo (18 sav. – 720 val.);
æ Sekretoriaus (15 sav. – 600 val.).

