PATVIRTINTA
Lietuvos vaikų ir jaunimo centro
direktoriaus 2014 m. birželio 12 d.
Įsakymu Nr. V-57
LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO 2014 METŲ DARBO PLANAS
1a) Įstaigos misija:
Pagerinti žmonių gyvenimo kokybę Lietuvoje, tinkamai ugdant vaikus ir jaunimą.

2a) Aplinkos analizė (lūkesčiai – 3 išorinės galimybės, 2 grėsmės):

Galimybės
1.
2.

3.

Vystyti projektinę veiklą naujame ES struktūrinių fondų programavimo periode ir
dalyvauti programos „Erasmus+“ kvietimuose teikti paraiškas.
Mokymo paslaugų pasiūlos plėtra, siūlant paslaugas naujoms tikslinėms grupėms ir
taikant naujas pardavimų strategijas.
Diegiant pažangius sprendimus energetikos srityje, efektyviau naudoti energijos
išteklius ir skatinti „žaliosios politikos“ sklaidą LVJC lankytojų tarpe.

1b) Pagrindinė reguliari veikla:
1.
Neformaliojo švietimo politikos formavimas ir įgyvendinimas;
2.
Neformaliojo vaikų švietimo mokytojų kvalifikacijos tobulinimas;
3.
Neformaliojo švietimo renginių ir projektų vaikams ir jaunimui
organizavimas;
4.
Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas
2b) Turimų išteklių analizė (faktai – 3 vidinės stiprybės, 2 silpnybės):
1. Parengtos, įgyvendinamos ir kas met atnaujinamos neformaliojo vaikų švietimo programos,
orientuotos į ugdytinių gyvenimo įgūdžių lavinimą.
2. Turime akreditaciją vykdyti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų
kvalifikacijos tobulinimą.
3. Žinomumas švietimo institucijų ir klientų tarpe. .
4. Tobulintina vidinių apmokymų sistema.
5. Menka patirtis (kompetencija) dirbti versle.

Grėsmės
4. Neįvykus neformaliojo švietimo finansavimo sistemos pokyčiams nacionaliniu lygmeniu,
nebus vykdoma neformaliojo vaikų švietimo plėtra savivaldybėse, nebus investuojama į
neformaliojo vaikų švietimo kokybę bei mokytojų kvalifikaciją, kas mažins mūsų įstaigos
teikiamų paslaugų aktualumą savivaldybėse.
5. Neesant galimybių ES struktūrinių fondų lėšomis, tobulinti neformaliojo vaikų švietimo
įstaigų infrastruktūrą bei ugdymo(si) aplinkas, verčia mus skirti dideles investicijas į
pastato infrastruktūrą, o ne į veiklos plėtrą ir naujų produktų kūrimą, tai ilguoju periodu
gali įtakoti mūsų įstaigos konkurencingumą rinkoje.
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3a) Metų prioritetai ir rodikliai :
1. Organizuosime 110 kvalifikacijos tobulinimo renginių - planuojamas dalyvių
skaičius – 2100 respublikos pedagogų.
2. Organizuosime tris respublikinius mokytojų forumus (planuojama 240 dalyvių)
3. Organizuosime tarptautinę konferenciją “Ieškant dialogo tarp formaliojo ir
neformaliojo švietimo” (bendradarbiaujant su Europos neformaliojo švietimo
institucijų asociacija).

3b) Efektyvumo uždaviniai (kaip keisite įstaigą ir stiprinsite personalą):
Bus vykdoma tęstinė pedagogų kompetencijų tobulinimo programa, kurią sudarys mokymai ir
praktika.
Toliau bus vykdomas 360 kompetencijų vertinimas, taikant šią sistemas pedagogams ir skyrių
vadovams.

4. Organizuosime respublikinę darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programa
ugdymo įstaigoms ,,Darni Mokykla“ (atliekant ekologinio pėdsako tyrimą
mokyklose).
5. Nacionaliniu lygmeniu koordinuosime tarptautinės “The Duke of Edinburgh's
Award” programos įgyvendinima.
6. Rengsime ir publikuosime pranešimus, straipsnius apie neformalųjį vaikų ir
jaunimo švietimą, specializuotiems, švietimo temomis rašantiems, leidiniams,
bendriems informacijos kanalams bei kanalams, skirtiems tėvų auditorijai.
7. Dalyvausime visuomeninėje respublikinėje akcijoje „Be patyčių“. Viešinsime
akcijos ir patyčių problematiką žiniasklaidoje.
8. Organizuosime 17 respublikinių, tarptautinių renginių/projektų. Renginiuose
planuojamas dalyvių skaičius - 18 000.
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4a) ŠMM strateginio veiklos plano programos, prie kurių prisidedame:
1. Prisisėdame prie valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos įgyvendinimo.
- Įgyvendindami pirmąjį strategijos tikslą - „pasiekti tokį pedagoginių bendruomenių lygį, kai
jų daugumą sudaro apmąstantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys profesionalūs
mokytojai ir dėstytojai“ - organizuojame kvalifikacijos tobulinimo renginius švietimo
bendruomenės nariams – per 100 renginių per metus, per 2000 dalyvių.
- Įgyvendindami trečiąjį strategijos tikslą - „užtikrinant švietimo prieinamumą ir lygias
galimybes, maksimaliai plėtojant vaikų ir jaunimo švietimo aprėptį, suteikti mokiniams,
studentams ir jaunimui palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir tenkinti
specialiuosius ugdymosi ir studijų poreikius . Teikti veiksmingą pedagoginę ir psichologinę
pagalbą mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų“ - per vykdomą projektinę ir ugdomąją
veiklą laviname vaikų ir jaunimo asmenines ir socialines kompetencijas, bei gyvenimo
įgūdžius. Kiekvienais metais mūsų organizuojamoje veikloje dalyvauja per 20000 Lietuvos
moksleivių.
2. Įgyvendindami Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014-2016
metų strateginį veiklos planą, prisidedame prie šių strateginio tikslo „Užtikrinti ugdymo
kokybę ir veiksmingumą“ programų :

4b) Prie kelių ŠMM priemonių prisidedama pagal programas:
Vykdydami veiklą prisidedame prie šių ŠMM priemonių:
1.Vykdyti etinio, ikimokyklinio ugdymo ir kitus neformaliojo švietimo projektus.
2.
Įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo finansavimo tobulinimo veiksmų
planą.
3.
Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos įgyvendinimas.
4.
Vykdyti gabių ir talentingų vaikų ugdymo bei inkliuzijos projektus.
5.
Įgyvendinti vaikų ir jaunimo socializacijos veiksmų palną;
6.
Vykdyti mokinių ir studentų olimpinius festivalius, vaikų ir jaunimo fizinį
aktyvumą skatinančius konkursus, vasaros užimtumo projektus ir programas.
7.
Įgyvendinti vaikų mokymo plaukti bendrojo ugdymo mokyklose programą
(patvirtintą LRV 2008 m. spalio 22d. Nutarimu Nr. 1094)
8.
Įgyvendinti pilietinio , tautinio ir lituanistinio ugdymo projektus.
9.
Suorganizuoti respublikinę parodą „Mokykla-2014“
10.
Užtikrinti Lietuvos vaikų ir jaunimo centro veiklą.

11. 01. Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas;
11. 02. Švietimo ir mokslo administravimas;

Tikslai, uždaviniai, paskirtis (ŠMM
planas)

Priemonės

Numatomi rezultatai

Atsiskaitymas

Vykdytojas

Dalyvauja išoriniai
partneriai

Panaudotos lėšos
(tūkst.lt)

Įvykdymo
laikas

11.02. Švietimo ir mokslo administravimas

1. Užtikrinti veiksmingą švietimo valdymą nacionaliniu lygmeniu.
1.2. Organizuoti strateginį planavimą, atsiskaitymą ir kitų ŠMM funkcijų vykdymą.
1.2.11
Organizuoti pavaldžius centrus reformos tikslams pasiekti.
1.2.11.7 Užtikrinti Lietuvos vaikų ir
jaunimo centro veiklą

1.Vykdyti centro nuostatuose 2013 metų veiklos ataskaita
numatytas funkcijas.
2014 metų veiklos planas

Koordinacinė taryba

V. Jankauskas

Valstybės
biudžeto lėšos

I-IV ketv.

3858,00 Lt
1. Darbo
užmokestis –
2770,00 Lt
2. Socialinio
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draudimo įmokos
– 858 Lt
3.Komunalinės
paslaugos 230,00 Lt

Pajamos įmokos
6400,00 Lt
Darbo užmokestis
– 2300,00 Lt;
Socialinio
draudimo įmokos
– 713,00 Lt;
Komunalinės
išlaidos – 1250,00
Lt;
Socialinės išmokos
– 25,00 Lt;
Ilgalaikio turto
įsigyjimas ir
remontas 600,00 Lt;
Kitos prekių ir
paslaugų
naudojimo išlaidos
– 1512,00Lt

1.1 Organizuoti renginius ir
projektus šalies vaikams ir
jaunimui.

Organizuoti 15 tarptautinių R. Zuoza
/ respublikinių renginių ir
A. Birietienė
projektų, kuriuose dalyvautų A. Šimaitis
10 000 dalyvių

D.Navikienė

1. Respublikinė darnaus
vystymosi įgūdžių formavimo
programa ,,Darni Mokykla".

V. Smaliukienė
J. Markevičienė
J. Mikulevič

I-IV ketv.

AB Lesto
VŠĮ „Pakuočių
tvarkymo
organizacija“

1,00 – VŠĮ PTO

I -III ketv.
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(PTO)
2. Dvišalis (Prancūzija –
Lietuva) stažuotojų
projektas – pažintinis
vizitas.

V. Smaliukienė
D. Petkūnienė

CEMEA

50,00 – Mokymosi I ketv.
visą gyvenimą
programa.

3. Respublikinis mažųjų
šokėjų festivalis „Ant stogo“
(pavasarinis).

V. Smaliukienė
J. Markevičienė
J. Mikulevič

27,00 – dalyvių
lėšos

II ketv.

4. Respublikinis
ikimokyklinio amžiaus vaikų
festivalis „Pabiručių fiesta“

V. Mockevičienė
S. Čėsnienė

3,00 – dalyvių
lėšos

II ketv.

5. Tarptautinis jaunimo
turinčio mokymosi problemų
integravimo į darbo rinką
projektas „Europa – Einsteig
in meine Zukunft“.

D.Navikienė
K. Lillkvist

Schweriner
Bildungswerkstatt
e.V. (responsable
organization)
RegioVision GmbH
Schwerin
Kauno paslaugų
verslo darbuotojų
profesinio rengimo
centras.

109,00 –
II-IV ketv.
programos
„Integration
durch Austausch“
lėšos

6. Lietuvos šuolių į vandenį
jaunučių pirmenybės.

S. Griškevičiūtė
J. Simanavičienė

Lietuvos šuolių į
vandenį
čempionatas

0,10 – dalyvių
lėšos

II ketv.

7. Lietuvos plaukimo su
pelekais moksleivių
pirmenybės. (vasaros)

V. Griškevičiūtė
A. Šalkauskas

0,60 – dalyvių
lėšos

II ketv.

8. Dvišalis projektas
„ Brandenburgo jaunimo
kultūros dienos“

R. Vaitiekutė
R. Zaidovaitė

Blossin jaunimo
centras

9. Respublikinis visuomenės
švietimo ir informavimo
vystomojo bendradarbiavimo
politikos klausimais
projektas „Pasaulis ir aš“.

R.DambrauskaitėPėželienė

Neformaliojo
švietimo asociacija
„Jaunimo
akademija“

III ketv.

55,00 – URM
III - IV ketv.
vystomojo
bendradarbiavimo
ir paramos
demokratijai
programa.
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1.2. Projektinės veiklos
pagalba užtikrinti įstaigos
veiklos plėtrą bei vykdomų
funkcijų kokybišką
įgyvendinimą.

10. Šalies vaikų ir jaunimo
kantri muzikos festivalis
„Kantri viltys – 2014“.

S. Valantinaitė
L. Stasytytė

2,00 – dalyvių
lėšos

11. Dvišalis (LietuvaLenkija) projektas „Nauja
karta“.

J. Markevičienė
K.Lillkvist

14,5 – Lietuvos ir III – IV ketv.
Lenkijos mainų
fondas

12. Respublikinis skaitymo
skatinimo projektas „Knygų
pelėda“.

V. Smaliukienė
J. Markevieičnė
K. Lillkvist

6,00 – Lietuvos
kultūros taryba

13. Lietuvos plaukimo su
pelekais moksleivių
pirmenybės (žiemos).

S. Griškevičiūtė
A. Šalkauskas

1,5 – dalyvių lėšos IV ketv.

14. Respublikinis muzikos ir
šokios festivalis „Ant stogo“
(rudens sesija).

V. Smaliukienė
J. Markevičienė
K. Lillkvist

20,00 – dalyvių
lėšos

IV ketv.

15. Respublikinis Kalėdinių
programų festivalis
„Kalėdijada“

V. Smaliukienė
J. Markevičienė

5,00 – dalyvių
lėšos

IV ketv.

1. Jaunų žmonių ir jaunimo
politiką formuojančių
asmenų dialogo skatinimo
projektas „Gal(iu)?!

V. Smaliukienė
J. Markevičienė

Molėtų gimnazija;
Kėdainių r.
Akademijos
gimnazija; Anykščių
Antano Baranausko
pagrindine
mokykla;
Balbieriškio
pagrindinė mokykla,
Vilniaus Mykolo
Biržiškos gimnazija

Numatomas
biudžetas 55,00
– Programa
Erasmus +

IV ketv.

2. Europos jaunimo aktyvaus
pilietiškumo skatinimo
projektas Y-Europe

K. Lillkvist
V. Smaliukienė

LULEA TEKNISKA Bendras
UNIVERSITET
numatomas
(Švedija)
biudžetas:
European Network
for Dialogue
Facilitation e.V.
(ENDF) DE

III ketv.

III – IV ketv.

2015 metais.

10 308,00
numatomas
biudžetas
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European
Lietuvai: 322,00
University College
Programa –
Association
Horizon 2020
(EUCA) BE
Boerne- og
Ungdoms Radio og
TV (BURT) DK
Asociatia Smart for
Change (ASC) RO
ES ASSOCIAÇÃO
- ENERGIA
SUSTENTÁVEL
(ESES) PT
Cyprus Youth
Clubs Organisation
(CYCO) CY
Coleg Cambria
(CCUK) UK
MIND - Med
INnovation
Dialogue (MIND) IT
3. Jaunimo darbuotojų
mobilumą skatinantis
projektas „IMPACT 7“

K. Lillkvist
V. Smaliukienė

4. Jaunimo sveiko gyvenimo
būdo skatinimo projektas
„Teaching Kids Healthy Life
Habits (K-HeaLtH) „

K. Lillkvist
V. Smaliukienė

1.3. Organizuoti kvalifikacijos Organizuoti 110
tobulinimo renginius
kvalifikacijos tobulinimo
respublikos pedagogams
renginių, kuriuose dalyvaus
2100 respublikos pedagogų.

D. Navikienė
A.Kernytė
R.Dambrauskaitė Pėželienė
B. Sirutkaitienė
G. Juzenienė
D. Petkūnienė

Association
nationale des
CEMEA

Numatomas
biudžetas

Virtual Campus,
Lda [VC]
Portugalija

Numatomas
biudžetas 45,00

2015 metais.

50, 00 Erasmus +
programa.
2015 metais.

Erasmus+
programa.
112,0 - spec.
lėšos

I-IV ketv.
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1.4. Organizuoti
Respublikines/tarptautines
konferencijas programas
švietimo bendruomenei
aktualiomis temomis

1.5. Vykdyti neformalųjį
švietimą Vilniaus miesto
vaikams ir jaunimui.

1. Organizuoti tris
respublikinius mokytojų
forumus.

R.Dambrauskaitė Pėželienė

10,0 – dalyvių
lėšos

I, II ir IV ketv.

2. Organizuoti du
respublikinius praktinių
neformaliojo vaikų švietimo
metodų seminarus “Metodų
mugė”

D. Petkūnienė

10,0 – dalyvių
lėšos

II ir IV ketv.

3. Organizuoti tarptautinius
mokymus.

A. Kernytė

15,0 – dalyvių
lėšos

II – IV ketv.

1. 4400 vaikų ir jaunimo kas
mėnesį lanko neformaliojo
ugdymo būrelius.

A.Malinauskas
S.Griškevičiūtė
S. Valantinaitė
R. Zaidovaitė
LVJC neformaliojo
švietimo mokytojai

2. Neformaliojo ugdymo
projekto „Sėkmės akademija"
veiklos palaikymas. 3
veikiančios grupės, jose 30
dalyvių

A.Malinauskas
S. Valantinaitė
M.Karachanova
E. Straigytė
G.Garnelytė

I-IV ketv.

3. Suorganizuoti 30
bendruomeninių ir miesto
renginių, iš viso dalyvaus
4000 dalyvių.

A.Malinauskas
S.Griškevičiūtė
S. Valantinaitė

5,0 – dalyvių lėšos I-IV ketv.

4. Centro veiklų viešinimo
kampanijos organizavimas

A.Grabliauskienė
D. Griškonis

Maskvos vaikų ir
jaunimo kūrybos
centras „Na
Sumskom“
Maskvos miesto
pietų rajono
švietimo
departamentas

4000,00 – dalyvių
lėšos

I-IV ketv.
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J.Janavičienė
D. Budginas
1.6. Padėti tėvams tinkamai
ugdyti vaikus ir jaunimą

Organizuoti seminarus
tėvams vaiko/jaunuolio
ugdymo temomis

A.Kernytė

3, 00 – dalyvių
lėšos

I-IV ketv.

1.7. Vykdyti su neformaliuoju Organizuoti neformaliojo
švietimu susijusios
švietimo idėjų sklaidą,
informacijos sklaidą.
naudojant šias žiniasklaidos
priemones:
„Švietimo naujienos”;
švietimo portalas e-mokykla;
Taip pat siųsti pranešimus
spaudai respublikiniams ir
regioniniams žiniasklaidaidos
kanalams: internetas,
spauda, televizija, radijas.

A.Grabliauskienė
J.Janavičienė
A.Juškevičienė

I-IV ketv.

1.8. Vykdyti sveiko gyvenimo 1. 860 klientų per mėnesį.
būdo propagavimą naudojant
neformaliojo švietimo
metodus.

S.Griškevičiūtė

1.9.. Užtikrinti LVJC
darbuotojų kvalifikacijos
kėlimą.

1. LVJC pedagogai,
aukščiausio lygio vadovai bei
specialistai dalyvaus 20
mokymų Lietuvoje ir
užsienyje.

A. Skridailaitė
G. Juonytė

I-IV ketv.

2. Stiprinti LVJC pedagogų
kompetenciją neformaliojo
vaikų švietimo srityje,
organizuojant vidinių
apmokymų ciklą.

A.Malinauskas
A. Skridailaitė

I-II ketv.

1.10. Užtikrinti tinkamą
darbui, renginiams,
seminarams ir mokomųjų
užsiėmimų organizavimui
materialinę bazę.

1. Darbo vietų gerinimas,
patalpų remontas
2. Įsigytas ilgalaikis turtas

P. Višnevskis

1.11 Bendradarbiaujant su
tarptautinėmis institucijomis,

1.Dalyvavimas 3 EAICY
Prezidiumo posėdžiuose.

V. Jankauskas

975,00 –
spec.lėšos

600,00 – spec.
lėšos

EAICY

I-IV ketv.

I-IV ketv.

I-IV ketv.
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organizuojančiomis
neformalųjį vaikų ir jaunimo
švietimą, dalyvauti jų
asocijuotoje veikloje
įgyvendinant bendrus
projektus.
11.01 Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas
3. Sustiprinti pedagoginę pagalbą vaikams ir jaunimui
3.1. Plėtoti visuotinį neformalųjį švietimą
3.1.7. Vykdyti etninio, ikimokyklinio
ugdymo ir kitus neformaliojo švietimo
projektus.

Parengti Globalaus švietimo
koncepciją.

1. Parengti globalaus
švietimo koncepcijos
projektą.

3.1.10. Įgyvendinti neformaliojo vaikų
švietimo finansavimo tobulinimo veiksmų
planą.

Organizuoti tarptautinę
konferenciją „Ieškant dialogo
tarp formaliojo ir neformaliojo
švietimo“

R.Zuoza
A.Šimaitis

D.Navikienė

UPC, Nacionalinė
nevyriausybinių
vystomojo
bendadarbiavimo
organizacijų
platforma, URM.

1. Organizuoti konferenciją, R.Zuoza
kurioje dalyvautų 120
A.Birietienė
dalyvių iš Lietuvos ir
užsienio.

D. Navikienė
V. Smaliukienė
A. Kernytė
A. Malinauskas
J. Janavičienė

Europos
neformaliojo
švietimo institucijų
asociacija,
neformaliojo
švietimo asociacija
„Jaunimo
akademija“

1. Sukurti interaktyvų NVŠ
veiklų žemėlapį, siekiant
didinti neformaliojo vaikų
švietimo veiklų prieinamumą.

Interaktyviam žemėlapyje
pristatyta 10 neformaliojo
švietimo užsiėmimų
pavyzdžių.

R.Zaidovaitė

vaizdopamokos.lt

2. Parengti metodinę
priemonę neformaliojo
švietimo mokytojams
„Kompetencijų mėnuo“.

Parengta ir patalpintą į
A.Birietienė
LVJC internetinį tinklalapį
metodinė priemonė, kurios
tikslas – taikant NU
metodus ugdyti vaikų ir
jaunimo asmenines ir
socialines kompetencijas bei
jas aiškiai įvardinti ir
komunikuoti ugdytiniams ir

IV ketv.

70,0 – ŠMM lėšos II ketv.
9,5 – dalyvių lėšos
8,2 – spec. lėšos

3.3. Organizuoti pagalbą ypatingų poreikių vaikams
3.3.2.1. Neformaliojo vaikų švietimo
koncepcijos įgyvendinimas.

A.Birietienė

A. Malinauskas
S. Griškevičiūtė

IV ketv.

IV. ketv.
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tėvams.
3.3 2. Vykdyti gabių ir talentingų vaikų
ugdymo bei inkliuzijos projektus.

1. Įgyvendinta prigimtinių
vaiko gebėjimų atpažinimo
programa.

Parengta ugdymo programa, R.Zuoza
orientuota į daugiasluoksnio
intelekto pagal H.Gardnerį
atpažinimą ir lavinimą.
Pradėtas pilotinis programos
projektas su ikimokyklinio
amžiaus vaikais.

R.Zaidovaitė.

3.3.10 Įgyvendinti vaikų ir jaunimo
socializacijos veiksmų planą.

Organizuoti UNESCO
Veiksmo savaitės renginius
Lietuvoje.

1. Organizuoti respublikinį
R. Zuoza
projektą „Globalaus švietimo
savaitė“ (tema – neįgaliųjų
integracija)

V. Smaliukienė
J. Markevičienė

12,00 – ŠMM
lėšos.

2. Organizuoti respublikinį
projektą „Visuotinio veiksmo
savaitė“ (tema – maisto
saugumas)

V. Smaliukienė
J. Markevičienė

10,0 – ŠMM lėšos IV ketv.

40,0 – dalyvių
lėšos

3.3.10.1 Vykdyti mokinių ir studentų
olimpinius festivalius, vaikų ir jaunimo
fizinį aktyvumą skatinančius konkursus,
vasaros užimtumo projektus ir programas.

Organizuoti vasaros
užimtumo projektus,
stovyklas, programas,
orientuotas į kompetencijų ir
socialinių įgūdžių ugdymą.

1. Organizuoti vaikų
asmenines ir socialines
kompetencijas ugdančias
dienos stovyklas bei
edukacinius užsiėmimus
vasaros metu.

D. Navikienė
S. Čėsnienė
R. Vaitiekutė
S. Šernaitė
S.Griškevičiūtė

3.3.10.2 Įgyvendinti vaikų mokymo
plaukti bendrojo ugdymo mokyklose
programą (patvirtinta LRV 2008 m. spalio
22d. nutarimu Nr.1094).

1. Organizuotos mokymo
plaukti neformaliojo ugdymo
programos vaikams
ir jaunimui (800 mokinių per
metus).
2. Organizuota septynių lygių
mokymo plaukti programa,
skatinanti vaikų
motyvaciją tobulėti, stebėti
asmeninę pažangą (75 dalyviai
4 klasės per
metus).
3. Parengta vaikų ir jaunimo
plaukimo ir išgyvenimo
vandenyje įgūdžių
ugdymo programa.

1. Vykdomos mokymo
R.Mockevičius
plaukti programos vaikams ir
jaunimui.
2. Vykdomos mokymo
plaukti programos skirtos
organizuotoms moksleivių
grupėms/klasėms.
3. Parengta ir išbandyta
vaikų ir jaunimo plaukimo ir
išgyvenimo vandenyje
įgūdžių ugdymo programa.

S. Griškevičiūtė

IV. ketv.

II ketv.

II ketv.

I -IV ketv.

1
1
1

3.3.14 Įgyvendinti smurto prieš vaikus,
žalingų įpročių ir kitas prevencijos bei
pagalbos vaikams programas.

1. Organizuota respublikinė
veiksmo savaitė „Be patyčių“

1. Koordinuoti ir viešinti
R.Zuoza
respublikinę veiksmo savaitę
„Be patyčių“.

J.Janavičienė

5,00 – ŠMM lėšos I ketv.

D. Navikienė
I. Česnaitė
Ž. Mažeikis

90,00 – ŠMM
lėšos

4. Plėtoti integruotą vidurinį ugdymą ir profesinį mokymą .
4. 1. Plėtoti bendrąsias kompetencijas bendrojo ugdymo ir profesinėse mokyklose
4.1.8. Įgyvendinti pilietinio, tautinio ir 1. Dalyvauta „The Duke of
lituanistinio ugdymo projektus
Edinburgh's International
Award programoje“

1. Nacionaliniu lygmeniu
koordinuojama ir vykdoma
„The Duke of Edinburgh's
International Award
programa“

4.1.22. Pritaikyti švietimą informacinės
visuomenės poreikiams.

1. Parodos „Mokykla – 2014 K. Valantinienė
metu organizuoti
neformaliojo vaikų švietimo
pristatymus.

1. Suorganizuoti respublikinę
parodą „Mokykla - 2014“

R. Zuoza

D.Griškonis
J. Janavičienė
R.Zaidovaitė
S. Griškevičiūtė

I - IV ketv.

IV. ketv.

1
2
1

