PATVIRTINTA
Lietuvos vaikų ir jaunimo centro
Direktoriaus 2019 m. sausio 2 d.
Įsakymu Nr. V-1
LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS
1a) Įstaigos misija:
Ugdyti sėkmingą žmogų, gebantį kurti, tobulėti ir būti aktyviu piliečiu visuomenėje.

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
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2a) Aplinkos analizė (lūkesčiai – 3 išorinės galimybės, 2 grėsmės):
Galimybės
1. Lietuvos respublikos vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plane (I
prioritetas, darbas 1.2.5) ir LR Švietimo įstatymo pataisoje 4 punkte yra numatyta,
kad ne rečiau kaip kartą per ketverius metus pedagoginiai darbuotojai privalo
tobulinti kvalifikaciją mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje.
Įvertinat tai, kad LVJC nuo 2017 metų vykdo programos Erasmus+ KA3 “Europos
politikos priemonių eksperimentavimo“ projektą „Learning to Be: Development of
Practices and Methodologies for Assessing Social, Emotional and Health Skills
within Education Systems“, matome potencialą ir galimybes tęsti vykdyti mokytojų
kvalifikacijos programas SEU srityje.
2. Prisidedant prie Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir
humanitarinės pagalbos įstatymo nuostatų įgyvendinimo, toliau vystyti projektinę
veiklą, oientuotą į Lietuvos patirties perdavimą, vykdant su švietimo kaitos procesais
susijusius projektus.
3. Lietuvos respublikos vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plane (II
prioritetas, darbas 2.2.2) yra numatyta “Neformalaus švietimo plėtra, didinant jo
įvairovę, prieinamumą ir gerinant kokybę“, kadangi jau 3 metus LVJC veikia
asmeninių ir socialinių kompetencijų ugdymo programa „Kaleidoskopas“, matome
šios programos tolimesnės sklaidos nacionaliniame lygmenyje galimybę.

2b) Turimų išteklių analizė (faktai – 3 vidinės stiprybės, 2 silpnybės):
Vidinės stiprybės
1. Ilgametis įdirbis ir bendadarbiavimas su mokyklomis leidžia pagal švietimo įstaigų
poreikį pritaikyti siūlomų veiklų – mokymų, programų pasiūlą, kuri atitiktų partnerių
poreikius;
2. Dalyvavimas Europos vaikų ir jaunimo beformaliojo švietimo institucijų asociacijos
veikloje sudaro prielaidas projektinės veiklos plėtrai, dalyvavimui tarptautiniuose
renginiuose;
3. Nuoseklus asmeninių ir socialinių kompetencijų ugdymo programos „Kaleidoskopas
įgyvendinimas LVJC ugdomojoje veikloje, leidžia įgyta patirtimi dalintis su kolegomis
iš Lietuvos ir užsienio.
Silpnybės
1. LVJC ugdymo(si) aplinka: interjeras, techninės priemonės neatliepia lankytojų
lūkesčių ir yra tobulintini, trūksta multifunkcinių erdvių renginių ir mokymų
organizavimui;
2. Nepakankamai išnaudotos nuotolinio mokymosi galimybės pedagogų kvalifikacijos
tobulinimui;

Grėsmės
1. Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos (viena iš LVJC tikslinių grupių) turi plačias
dalyvavimo įvairiuose edukacinėse, pažintinėse, prevencinėse programose galimybes.
Dėl šios priežasties LVJC vykdomoms programoms pavz. „Darni mokykla“, The
Duke of Edinburgh‘s International Award Lietuva“, skęstamumo prevencijos kyla
grėsmė mažinti plėtros tempus.
2. Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų tikslinis finansavimas valstybės
lėšomis (NVŠ krepšelis) nesudaro vienodų galimybių visiems vaikams dalyvauti
tikslingose NVŠ veiklose,. Tai kelia nepasitenkinimą centro lankytojams ir skatina
nepasitikėjimą centro veikla ir NVŠ tikslinio finansavimo modeliu apskritai.
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3a) Metų prioritetai ir rodikliai :
1.

Organizuosime seminarus, forumus, tarptautinius mokymus, edukacines
erdves respublikos pedagogų kvalifikacijai neformaliojo vaikų švietimo
srityje kelti. Planuojamas dalyvių skaičius renginiuse: 6000 šalies
švietimo sistemos darbuotojų;
2. Nacionaliniu
lygmeniu
koordinuosime
tarptautinės
jaunimo
apdovanojimo programos „The Duke of Edinburgh‘s International
Award Lietuva“ įgyvendinimą;
3. Koodrinuosime tarptautinį švietimo politikos eksperimentinį projektą
“Mokymasis būti: socialinių, emocinių ir sveikatos įgūdžių vertinimo
metodikų ir praktikos plėtojimas švietimo sistemose”;
4. Prisidėsime prie Ukrainos švietimo kokybės procesų gerinimo, vykdant
vystomojo bendradarbiavimo projektus regionuose, nukentėjusiose nuo
karinio konflikto.
5. Įgyvendinsime nacionalinę darnaus vystymosi įgūdžių formavimo
programą „Darni mokykla“;
6. Stiprinsime moksleivių bendrųjų gebėjimų ugdymą mokyklose,
rengdami pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas socialinio ir
emocinio ugdymo srityje;
7. Rengsime ir publikuosime pranešimus, straipsnius apie neformalųjį
vaikų ir jaunimo švietimą, specializuotiems, švietimo temomis
rašantiems, leidiniams,
bendriems
informacijos kanalams bei
kanalams, skirtiems tėvų auditorijai;
8. Organizuosime 27 nacionalinius ir tarptautinius renginius ir projektus.
Planuojamas dalyvių skaičius juose - 70 000.
9. Stiprinsime tarptautinį bendradarbiavimą NVŠ organizavimo srityje,
dalyvaudami Europos vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo institucijų
asociacijos (EAICY) veikloje;
10. Organizuosime UNESCO Veiksmo savaitės renginius;

3b) Efektyvumo uždaviniai (kaip keisite įstaigą ir stiprinsite personalą):
1. Tobulinsime LVJC vykdomų veiklų kokybės stebėsenos modelį įtraukdami
visą Centro bendruomenę.
2. Atliksime dalies centro padalinių veiklos auditą.
3. Telksime Centro darbuotojų komandą sėkmingiau bendradarbiauti,
organizuodami komandos formavimo renginius kolektyvui, įtraukdami
darbuotojus į metų veiklos planavimą ir vertinimą.
4. Atnaujinsime dalį centro patalpų, vykdysime remonto darbus.
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4a) ŠMSM strateginio veiklos plano programos, prie kurių prisidedame:
1. Prisisėsime 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“ - organizuosime kvalifikacijos
tobulinimo renginius švietimo bendruomenės nariams – planuojame 150 renginių per
metus, juose dalyvaus 5500 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 lavinsime vaikų ir jaunimo asmenines ir
socialines kompetencijas, bei gyvenimo įgūdžius. Planuojame, kad 2019 metais mūsų
organizuojamoje projektinėje ir renginių veikloje dalyvaus apie 70 000 Lietuvos
moksleivių.
2. Įgyvendindami Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
2017-2019 metų strateginį veiklos planą, prisidėsime prie šių strateginio tikslo
„Paversti Lietuvos švietimą veiklios, solidarios ir besimokančios visuomenės tvariu
pagrindu“ programų :
11. 01. Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas;
11. 02. Švietimo, mokslo ir administravimas;
įgyvendinimo.

Tikslai, uždaviniai, paskirtis (ŠMSM
planas)

Priemonės

4b) Prie kelių ŠMSM priemonių prisidedama pagal programas:
Vykdydami veiklą prisidedame prie šių ŠMSM priemonių:
1.
2.

Numatomi rezultatai

Tobulinti neformalųjį vaikų švietimą, užtikrinant bendrųjų kompetencijų
ugdymą;
Organizuoti strateginį planavimą, atsiskaitymą ir kitų ŠMSM funkcijų
vykdymą

Atsiskaitymas

Vykdytojas

Dalyvauja išoriniai
partneriai

Lėšos
(tūkst. Eur)

Įvykdymo
laikas

11.02. Švietimo, mokslo ir sporto administravimas
1. Užtikrinti veiksmingą švietimo valdymą nacionaliniu lygmeniu
1.2 Organizuoti strateginį planavimą atsiskaitymą ir kitų ŠMSM funkcijų vykdymą
1.2.11.7 Užtikrinti Lietuvos vaikų ir
jaunimo centro veiklą

1.Vykdyti centro
nuostatuose numatytas
funkcijas.

2019 metų veiklos
planas
2019 metų veiklos
ataskaita

Koordinacinė
taryba

V. Jankauskas

Valstybės
biudžeto lėšos
1336,00 Eur:
1. Darbo
užmokestis –
1252,00 Eur;
2. Socialinio
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I-IV ketv.

draudimo
įmokos – 19,00
Eur;
3.Komunalinės
paslaugos –
61,00 Eur.
4. Socialinės
įmokos 4,00
Eur.
Pajamos,
įmokos
1901,00 Eur:
1. Darbo
užmokestis –
966,00 Eur;
2. Socialinio
draudimo
įmokos – 19,00
Eur;
3. Komunalinės
išlaidos – 88,00
Eur;
4. Socialinės
išmokos –
27,00 Eur;
5. Ilgalaikio
turto įsigijimas
ir remontas 173,00 Eur;
6. Prekių ir
paslaugų
naudojimo
išlaidos –
628,00 Eur.
1.1 Organizuoti renginius Organizuosime 27
T. Putys
ir projektus šalies vaikams nacionalinius bei
A. Šimaitis
ir jaunimui.
tarptautinius renginius ir
projektus, orientuotus į
vaikų ir jaunimo
gyvenimo įgūdžių
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D. Navikienė

I-IV ketv.

lavinimą, kuriuose
dalyvaus 7070 000
dalyvių

1. Tarptautinis darnaus
vystymosi švietimo
projektas „Jump in to the
Sustainable Life Style“
(planuojame 1250
dalyvių)

L.Blaževičiūtė
L.Straukė

1. Norvegijos Inland
Erasmus +
universitetas (INN)
programa (Norvegija)
78,00 Eur.
2. Eesti people to
people organizacija
(Estija)
3. Kūrybinio mokymo
centras Annas 2
(Latvija)

I-II ketv.

2. Nacionalinis patyčių
prevencijos projektas
„Hype‘ink be patyčių“
(planuojami 5 renginiai
Ukmergėje, Prienuose,
Utenoje, Šiauliuose,
Kaune. Numatomas
dalyvių skaičius – 2770)

L.Blaževičiūtė
J. Markevičienė

VšĮ „Miesto pulsas“

II ketv.

3. Respublikinis mažųjų
šokėjų festivalis ,,Ant
stogo " (pavasarinis, 800
dalyvių)

L.Blaževičiūtė
J. Markevičienė

Nacionalinė šokių
5,00 – dalyvio
mokytojų asociacija,
mokestis
šokių studija „Be
good“ (Vilnius), šokių
studija „Flamingas“
(Šiauliai)

4. Nacionalinė darnaus
vystymosi
įgūdžių
formavimo programos
„Darni
mokykla“
(planuojamas
dalyvių
skaičius
22500,
moksleivių,
75
mokyklos).

L.Blaževičiūtė
J. Markevičienė

5. Pedagogų fizinės ir

L.Blaževičiūtė
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16,00 JAV
Ambasada
Lietuvoje

II ketv.

I-IV ketv.

LR SAM –

I-IV ketv.

psichinės sveikatos
gerinimo projektas
„Išmok jaustis gerai“.
(planuojame 4520
dalyvių)

J. Markevičienė

6. Įgyvendinsime dvišalį
vystomojo
bendadarbiavimo
projektą ,,Parama nuo
konflikto nukentėjusiems
Rytų Ukrainos
regionams švietimo
srityje: neformalaus
ugdymo kokybės
užtikrinimas“ (20182020)
Planuojame:
2019 metų I ketvirtis:
Organizuoti mokymus
mokymų vadovamsekspertams iš
Kremenčiuko,
Bachmuto, Pokrovsko ir
Gorodoko savivaldybių,
su tikslu parengti juos
būti naujų neformalaus
ugdymo programų
rengimo konsultantais ir
vertintojais.(40 dalyvių).
-Sukurti informacinį
portalą, kuriame
savivaldybės,
dalyvaujančios projekte
talpintų informaciją apie
savivaldybėse vykdomas
neformaliojo vaikų
švietimo programas.
IV ketv.
- Organizuoti 4
visuomenės

V.Smaliukienė
J.Markevičienė
D.Navikienė
A.Kernytė
R.Dambrauskaitė Pėželienė
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60,00

1. Bachmuto miesto
švietimo taryba;
2. Šeimos, vaikų ir
jaunimo vykdomasis
komitetas prie
Kremenčuko miesto
tarybos.
3.Donecko srities
Pokrovsko miesto
taryba.
4. Gorodoko rajono
Lvovo apskrities
valstybinė švietimo
departamento
administracija.

LR URM –
33,00

I-IV ketv.

informavimo renginius.
(numatomas bendras
dalyvių skaičius 300).
7. Tarptautinis vaikų ir
jaunimo teatro festivalis
“Žodžiai” (numatomas
dalyvių skaičius 400
dalyvių)

I.Giniotytė,
A.Valiukevičienė,
M.KarachaniancSirusienė

8. Nacionalinis Japonijos
tradicinės kultūros
festivalis vaikams
„Wabi-sabi: Tobulumasnetobulume“
(numatomas dalyvių
skaičius: 500 dalyvių)

I.Giniotytė,
Ž.Markevičiūtė

Japonijos ambasada
Lietuvoje,
Karate klubas
„Budora“

9. Nacionalinė akcija
“Ar tu plauki?”
(numatomas dalyvių
skaičius: 10 baseinų,
1000 dalyvių)

M.KarachaniancSirusienė
V.Urbienė

Lietuvos savivaldybių
asociacija,
LR ŠMSM
Lietuvos plaukimo
federacijos
informacijos ir
paslaugų biuras

10. Nacionalinė
programa mokykloms
„Vandeny būk atsargustu ne žuvis, o tik
žmogus“ (numatomas
dalyvių skaičius 28000)

V.Mockevičienė
D.Kindurienė
Ž.Skridlienė
L.Miežienė

I-IV ketv.

11. Respublikinis
saugaus elgesio prie
vandens ir vandenyje
skatinimo renginys
“Mano mokykla gali”
(planuojamas dalyvių
skaičius 40 mokyklų,
2000 dalyvių)

M.KarachaniancSirusienė

I - II ketv.
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Dalyvių lėšos
1,2

II ketv.

Dalyvių lėšos
3,5

II ketv.

II ketv.

12. Nacionalinis
moksleivių
sveikatingumo skatinimo
renginys „Išjudink
kitus“.
(planuojamas dalyvių
skaičius 2000 dalyvių, 40
mokyklų)

M.KarachaniancSirusienė

13. Respublikinis
piešinių konkursas
„Balta pasaka“
(numatomas dalyvių
skaičius 250)

I.Giniotytė
V.Kokštienė

Vilniaus dailės
akademija

IV ketv.

14. Respublikinis
Vėlykinių atviručių
konkursas (numatomas
dalyvių skaičius 200)

I.Giniotytė
V.Kokštienė

Lietuvos dailininkų
sąjunga,
Vilniaus dailės
akademija

II ketv.

15. Šalies vaikų ir
jaunimo kantri muzikos
festivalis “Kantri viltys –
2019”
(numatomas dalyvių
skaičius 100 dalyvių)

L.Stasitytė

16. Respublikinis
mažųjų šokėjų festivalis
,,Ant stogo“ (rudeninis,
numatomas dalyvių
skaičius 700 dalyvių)

L.Blaževičiūtė
J.Markevičienė

17. Respublikinis
Piešinių konkursas
Europos kalbų dienai
paminėti. (numatomas
dalyvių skaičius 300
dalyvių)

J. Markevičienė

18. Nacionalinis
nuotraukų ir filmų
kūrimo konkursas „Aš
gyva istorija“

I.Giniotytė
L.Zaleckaitė
G.Urbienė
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III-IV ketv.

III ketv.

4,00 – dalyvio
mokestis.

Valstybės institucijų
kalbų centras

IV ketv.

IV ketv.

III-IV ketv.

(numatomas dalyvių
skaičius 300 dalyvių)
19. Nacionalinis
kompetencijų renginys
(numatomas dalyvių
skaičius 1500)

I.Giniotytė
M.KarachaniancSirusienė
G.Urbienė

III-IV ketv.

20. Nacionalinės
edukacinės programos:
Klasė=komanda,
etnokultūra su „Ugnele“,
šventinės tematinės
edukacijos
(numatomas dalyvių
skaičius 1000)

I.Giniotytė
M.KarachaniancSirusienė

III -IV ketv.

21. Nacionalinė paroda
„Velykiniai ženklai“
(numatomas dalyvių
skaičius 100)

I.Giniotytė
D.Gentvainytė

II ketv.

22. Respublikinis
kolektyvo “Ugnelė”
renginys “Draugai
draugams”. (numatomas
dalyvių skaičius 480)

I.Giniotytė
L.Didžiulienė

IV ketv.

23.Respublikinės
povandeninio plaukimo
varžybos. (numatomas
dalyvių skaičius 80)

A.Šalkauskas
L.Urbanovič

II ketv

24. Dvišalis vystomojo
bendradarbiavimo
projektas “Švietimo
iniciatyvų skatinimas
Naujojoje Ukrainos
mokykloje: Kelyje į
pokyčius 2019”.
Numatomos veiklos:
Jaunimo mainai,
planuojamas dalyvių
skaičius 40);

R.DambrauskaitėPėželienė
A.Kernytė
J.Markevičienė
D.Navikienė
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Luhansko srities
podiplominio
pedagoginio švietimo
institutas;
Donecko srities
podiplominio
pedagoginio švietimo
institutas

40 000 URM
lėšos

II – IV ketv.

Mokymai mokytojams,
planuojamas dalyvių
skaičius 40).
25. Dvišalis vystomojo
bendradarbiavimo
projektas “ „Ukrainos
naujoji mokykla –
Pasidalink gerumu”.
(Numatomas dalyvių
skaičius 20 mokyklų).
Numatomos veiklos:
- Mokymai, moksleivių
SEU kompetencijų
tobulinimo srityje 20
Kijevo mokyklų atstovų;
- Kampanijos „Savaitė
be patyčių“ iniciavimas
projekto veiklose
dalyvaujančiose
mokyklose.

D.Navikienė
J.Markevičienė
R.DambrauskaitėPėželienė
A.Kernytė

26. Lietuvos-Sakartvelo
vystomojo
bendradarbiavimo
projektas „Taip! Ji
gali!“.
Numatomas dalyvių
skaičius
40 pedagogų dalyvaus
mokymuose, skirtuose
merginų verslumui
skatinti;
40 moksleivių (merginų)
dalyvaus mokymuose
apie sėkmingos karjeros
planavimą;
35 moksleivės dalyvaus
karjeros planų konkurse
100 dalyvių numatoma
baigiamojoje projekto
konferencijoje.

J.Markevičienė
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Ukrainos švietimo ir
mokslo ministerija

8,00 – Lietuvos II-IV ketv.
Ambasados
Ukrainoje lėšos

1.2. Projektinės veiklos
pagalba užtikrinti įstaigos
veiklos plėtrą bei
vykdomų funkcijų
kokybišką įgyvendinimą.

27. Tęsime vykdyti
tarptautinį
bendradarbiavimo
projektą mokymo plaukti
ir skęstamumo
prevencijos srityje su
Šiaurės ir Baltijos
šalimis „Aquatic life“
Planuojamos veiklos:
- Vyks mokymai 6
baseinuose. (plnauojame
360 dalyvių)
-Bus parengtas
metodinis leidinys.
-Vyks projekto uždarymo
konferencija.(planuojam
as dalyvių skaičius 50)

V.Mockevičienė
M.KarachaniancSirusienė
V.Urbiene
Ž.Skridlienė
D.Kindurienė
L.Miežienė
S.Sigariova
L.Urbanovič
R.Pabrėžaitė
J.Simanavičienė
L.Balsienė
E.Tindžiulis

Parengsime ir pateiksime
6 projektų paraiškos
finansavimui gauti.

D.Navikienė
L.Blaževičiūtė
J. Markevičienė
L. Straukė
V. Mockevičienė

Koordinuosime
tarptautinį politikos
eksperimentinį projektą
„Learning to Be“ apie
socialinių ir emocinių
gebėjimų vertinimą
mokyklose,
įgyvendinamą pagal ES
programos Erasmus+
KA3 veiksmą.
Planuojame
2019 m. I-II ketvirtį:
- 30 vizitų į 10 mokyklų
konsultacijoms atlikti.
- 110 dalyvių
konferencija projekte
dalyvaujančių mokyklų
gerosios patirties

T.Rakovas
R.Jazbutytė
A.Kernytė
N.Zautraitė
G. Juzėnienė
R.DambrauskaitėPėželienė.

12

Lietuvos plaukimo
federacija, Latvijos
Plaukimo federacija,
Nord univercity (
Norvegija), Arcada
University of Applied
Sciences ( Suomija)

.

Helsinkio
Erasmus +
programa –
universitetas:
Mokytojų švietimo 19999,98 Eur.
katedra, Suomija
Tyrimų ir mokymo
institutas
UTRIP,
Slovėnija
Milano-Bicocca
universitetas, Italija
ISEC Švietimo ir
tyrimų
institutas,
Portugalija
Andalūzijos Lojola
universitetas,
Ispanija
Socialinio
ir
Emocinio
ugdymo

I – IV ketv.

I-IV ketv.

pasidalinimo
konferencijoje.
- Atliksime antrinis
situacijos mokyklose
vertinimą (tyrimą)
mokslo metų pradžioje.
Tyrime sudalyvaus 1000
moksleivių ir 300
mokytojų.
- Mokymuose apie SE
gebėjimų vertinimą
sudalyvaus 250
kontrolinių mokyklų
mokytojų;
2019 m. III-IV ketvirtis:
- Parengtsime situacijos
mokyklose tyrimo
ataskaitą.
- Patobulinsime
„Socialinių, emocinių ir
sveikatos įgūdžių
vertinimo“ metodiką
(modelį) bendrojo
ugdymo mokyklų
mokytojams. 5 kalbomis.
- „Socialinių, emocinių
ir sveikatos įgūdžių
vertinimo“ metodiką
(modelis) pritaikysime
elektroniniam
naudojimui.
- Rengsime politines
rekomendacijos.
- 250 dalyvių dalyvaus
baigiamojoje
nacionalinėje
konferencijoje.
1.3. Organizuoti
kvalifikacijos tobulinimo
renginius šalies

1.Organizuosime 140
kvalifikacijos tobulinimo
renginių, kuriuose
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institutas, Lietuva

A.Kernytė
R.Dambrauskaitė Pėželienė

60,00 Eur dalyvių lėšos

I-IV ketv.

pedagogams

dalyvaus 5500 šalies
švietimo sistemos
darbuotojų.

B. Sirutkaitienė
G. Juzėnienė
N. Grigorjeva

2. Organizuosime tris
respublikinius mokytojų
forumus
Respublikinį pradinio
ugdymo pedagogų
forumą "Pradinukų
kūrybiškumo ugdymas –
įvairiapusiškas ir
turiningas gyvenimas
mokykloje";
„Respublikinį
ikimokyklinio ugdymo
pedagogų forumas
"Socialinis emocinis
ugdymas
darželyje:iššūkiai
auklėtojui ir galimybės
vaikui“;
Respublikinį pedagogų
forumą "Socialinės ir
edukacinės inovacijos
šiandienos mokyklose"
(numatomas dalyvių
skaičius 350 dalyvių).

A.Kernytė
N.Grigorjeva
G.Juzėnienė

2,9 Eur.–
dalyvių lėšos

I ir II ketv.

3. Organizuosime
respublikinį praktinių
neformaliojo vaikų
švietimo metodų renginį
“Metodų mugė –
Žaidimų vaivorykštė”
(numatomas dalyvių
skaičius 300).

A.Kernytė
R.Dambrauskaitė Pėželienė

1,3 Eur.–
dalyvių lėšos

II ketv.

4. Organizuosime du
respublikinius pedagogų
kvalifikacijos kėlimo
renginius :

A. Kernytė
N. Grigorjeva

1,2 Eur. –
dalyvių lėšos

II ketv.
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- Konferenciją "Mokykla
šiandien ir rytoj.
Gerosios patirties
sklaida";
- Konferencija
"Įtraukusis ugdymas:
sąlygos, galimybės ir
lūkesčiai"
(numatomas dalyvių
skaičius 300)
1.4. Padėti tėvams
tinkamai ugdyti vaikus ir
jaunimą

Organizuosime
seminarus bei mokymus
tėvams vaikų ugdymo
tema.
(100 dalyvių).

A.Kernytė
R. DambrauskaitėPėželienė

1.5. Vykdyti su
neformaliuoju švietimu
susijusios informacijos
sklaidą

Vykdysime
su
neformaliuoju
vaikų
švietimu
susijusios
informacijos
sklaidą
pasitelkiant žiniasklaidos
priemones.

A.Bucevičiūtė
J. Janavičienė
M. Mištautienė
G. Pajedaitė

I-IV ketv.

1.5. Vykdyti sveiko
gyvenimo būdo
propagavimą naudojant
neformaliojo švietimo
metodus.

1500 klientų per mėnesį

V. Mockevičienė
L.Lukoševičius
A.Čaplin;
Ž.Kuklys
L.Balsienė
K.Autukas
M.Gaidukevičienė
N.Ratkevičienė
G.Rogelevič
M.Banytė
E.Kunickaitė
E.Tindžiulis
S.Sigariova

I-IV ketv.
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1,5 Eur. –
dalyvių lėšos

I-IV ketv.

1.6. Užtikrinti LVJC
darbuotojų kvalifikacijos
kėlimą

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

1. 40 LVJC darbuotojų
dalyvaus kvalifikacijos
kėlimo renginiuose.

A.Skridailaitė
T.Baronaitė

I-IV ketv.

2. Stiprinsime LVJC
neformaliojo švietimo
mokytojų kompetenciją
neformaliojo vaikų
švietimo srityje,
organizuojant vidinių
apmokymų ciklą.

A.Skridailaitė
T. Baronaitė
M.Vyskupaitienė

I – IV ketv.

1. Vykdysime gaisrinės
signalizacijos remontą;

V. Jurgaitis
T. Vaiškūnas
Z.Buzdakov

I- IV ketv.

2. Vykdysime krepšinio
salės remontą;
3. Vykdysime klientų
aptarnavimo zonos
remonto darbus,
pritaikant erdves prie
klientų poreikio.

1.8. Aktyviai dalyvauti
tarptautinių
asociacijų
veikloje
įgyvendinant
bendras veiklas vaikų ir
jaunimo
neformaliojo
ugdymo srityje

Organizuosime 2 EAICY
Prezidiumo posėdžius.
Prahoje (2019 05 15-16)
Sofijoje (2019.10.8-9)
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V. Jankauskas
D.Navikienė

EAICY

I-IV ketv.
.

1.9.
Inicijuoti
ir
organizuoti teisės aktų
projektų
neformaliojo
vaikų švietimo srityje
rengimą ir tobulinimą.

Dalyvausime rengiant
teisės aktus neformaliojo
vaikų švietimo srityje:
- Mokytojų ir pagalbos
mokiniui specialistų
(išskyrus psichologą)
kompetencijų aprašo
rengimo.

I – IV ketv.

V. Jankauskas
D. Navikienė
A.Kernytė
R.Damrauskaitė Pėželienė

3.4 Integruoti formalųjį ir neformalųjį švietimą
3.4.1. Tobulinti neformalųjį vaikų
švietimą, užtikrinant bendrųjų
kompetencijų ugdymą

Skatinti bendrojo ugdymo
mokyklų, nevyriausybinių
organizacijų
bendradarbiavimą,
verslumą, pilietiškumą,
kūrybiškumo raišką,
mokinių įsitraukimą į
savanoriškas veiklas,
įgyvendinant tarptautinę
programą „The Duke of
Edinburgh‘s International
Award Lietuva“

1.
Įgyvendinsime
tarptautinę
jaunimo
apdovanojimų programa
„The Duke of Edinburgh‘s
International
Award
Lietuva“
Į programos įgyvendinimą
įsitrauks bent 16 naujų
organizacijų.
Iš
viso
programą
Lietuvoje
vykdys
86
ugdymo
įstaigos;
- 508 naujji dalyviai
pradės programą;
- Įgyvendinti pilotinį
projektą „DofE Online“.

I. Čėsnaitė
L.Martusevičienė
L.Nikitinaitė
J.Vyšniauskaitė

39,0 – LR ŠMM I – IV ketv.
lėšos

Paminėti Lietuvos stojimo į 2.
Organizuosime L.Blaževičiūtė
NATO 15 – ųjų metų Lietuvos įstojimo į NATO J.Markevičienė
sukaktį.
15-ųjų metinių šventinį
renginį.
(planuojamas
dalyvių
skaičius 1000)

LR KAM

9,0 – LR ŠMM
lėšos

Sudaryti sąlygas mažiau
galimybių
turintiems
moksleiviams
ugdytis
pilietines nuostatas.

Neformaliojo
švietimo
asociacija
„Jaunimo
akademija“

LR ŠMSM –
II – III ketv.
13,00 Eur.
Vilniaus miesyo
savivaldybė 1,45
Eur.

3. Organizuoti
L.Blaževičiūtė
keliaujančią gyvenimo
J.Markevičienė
įgūdžių stovykla
,,Voratinklis“
(planuojame 240 dalyvių,
stovyklos 12 miestų)
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I ketv.

L.Blaževičiūtė
J.Markevičienė

6,0 – LR ŠMM
lėšos

II ketv.

5.Organizuosime
L.Blaževičiūtė
respublikinę
kampaniją J.Markevičienė
„Globalaus
švietimo
savaitė“
(planuojamas
dalyvių skaičius 1000)

6,0 – LR ŠMM
lėšos

IV ketv.

Koordinuoti
UNESCO 4. Organizauosime
Veiksmo savaitės projektą. UNESCO Veiksmo
savaitės projektą
(planuojamas dalyvių
skaičius 1000)
Koordinuoti
Europos
Komisijos
Visuotinio
(globalaus)
švietimo
savaitės renginius Lietuvos
mokyklose.
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