PATVIRTINTA
Lietuvos vaikų ir jaunimo centro
direktoriaus 2015 m. sausio 2 d.
Įsakymu Nr. V-1

Tikslas

Veikla

Numatomi rezultatai
Kokybiniai (ilgalaikis poveikis)

Trumpas veiklos aprašymas

2014
m.
kiekybinis
rezultatas (jei veikla yra
tęstinė)

Vykdytojai

Lėšos (veiklai vykdyti)
ŠMM Iš veiklos
Išorinių partnerių Iš
asignavimų pajamų
dalyvavimas

Kiekybiniai

Gaunamo
s pajamos

Kiti šaltiniai

Vykdymo
terminas
(mėnesiais, nuo
kada iki kada)

LVJC FUNKCIJA: Neformaliojo švietimo renginių ir projektų vaikams ir jaunimui organizavimas
Nacionaliniai renginiai ir projektai šalies vaikams ir jaunimui
Stiprinti vaikų meilę lietuviškam šokiui,
papročiams bendradarbiaujant su kitais
lietuvių liaudies kolektyvais Lietuvoje.
Nacionalinis renginys "Draugai
draugams"
Plėsti Lietuvos ikimokyklinio amžiaus
vaikų kūrybiškumą, per šokį, teatrą,
dainavimą, pasakėčias ir kitas priemones Nacionalinis ikimokyklinio
amžiaus vaikų festivalis
"Pabiručių fiesta.
Sukurti edukacinę, socialinę erdvę, skirtą
kūrybai, saviraiškai ir improvizacijai,
teatrinių įgūdžių įgijimui ir tobulinimui
apimant vaikų ir jaunimo tolerancijos Nacionalinis Lietuvos megėjų
teatrų festivalis vaikams ir
ugdymą teatro priemonėmis.
jaunimui "Žodis"

Smurto ir patyčių mokykloje sprendimas,
per bendradarbiavimo komp., socialinė
komp., mokymosi mokytis.
"Babilunas" 1

Komandos formavimas per
bendradarbiavimo komp

"Babilunas" 2

Lietuvos liauties tautinių šokių
kolektyvų jungtinis koncertas
Renginys skirtas plėsti Lietuvos
ikimokyklinio amžiaus vaikų
kūrybiškumą, per šokį, teatrą,
dainavimą, paskėčias ir kitas
priemones.

Naudojant teatrines priemones
(forum teatrą, teatrinius medus)
skatinti vaikus pažinti savo ir kito
panašumus ir skirtumus.

Programa skirta klasei, smurto ir
patyčių problemų sprendimas, per
bendradarbiavimo, socialinę, bei
mokymosi mokytis kompetencijas.
(klasės nuo 6-12kl.)

Klasės, kaip komandos, formavimas
per bendradarbiavimo
komeptenciją. (klasės 1-12kl.)

600

300

115

Lietuvių liaudies, tautinių
ansamblių tarpusavio
bendradarbiavimo stiprinimas,
pilietiškumo vaikuose ir jaunime
skatinimas.
nėra

0

Vaida
Mockevičienė;
162 Rasa Zaidovaitė

Vaikų kūrybiškumas

Kūrybiški, bendraujantys ir
bendradarbiaujantys, tolerantiški
kitam žmogui, vaikai ir jaunimas. nėra
Sustiprės klasės
bendravimo,
bendradarbiavimo
įgūdžiai. Atsiskleis vaikų
asmeninės stiprybės.

0

6000

Rūta Vaitiekutė;
Rasa Zaidovaitė
Rasa Zaidovaitė

Sustiprės klasės
bendravimo,
bendradarbiavimo
įgūdžiai. Atsiskleis vaikų
asmeninės stiprybės.

2014 11 27

II ketv.

4542

0

nėra

5 mokyklos

10 klasių.

Ligita
Didžiulienė; Rūta
Vaitiekutė

II ketv.

II-IV ketv.
Rasa Zaidovaitė

nėra

II-IV ketv.
Rasa Zaidovaitė

Remiantis NU principais pravesti pamoką
"kitaip".
Edukacinė pamoka

Programa skirta mokykloms, klasei,
įgyti reikiamų dalykinių žinių, kitų
žinių, per neformiąją veiklą.

Skendimų prevencija

Organizuoti renginį "Aš galiu"

Renginys jaunimui bei suaugusiems,
skirtas saugaus elgesio žinioms bei
praktiniams įgūdžiams vandenyje
įgyti

Sukurti ugdymo įstaigų bendruomenių, Darnaus vystymosi įgūdžių
besirūpinančų neigiamo poveikio aplinkai formavimo tęstinė programa Programos tikslas: kurti tvarias
ugdymo įstaigų bendruomenes,
mažinimu, tinklą Lietuvoje
,,Darni Mokykla"
gebančias veiksmingai valdyti ir
naudoti išteklius, derinant aplinkos
apsaugą, socialinį teisingumą ir
ekonomikos vystymąsi. Programoje
dalyvaujančios mokyklos atlieka
ugdymo įstaigos poveikio aplinkai
vertinimą ir įgyvendina iniciatyvas
skirtas neigiamo poveikio aplinkai
mažinimui.

Sustiprės klasės
bendravimo,
bendradarbiavimo
įgūdžiai.

nėra

3 klasės.
Įgytos žinios bei praktiniai
įgūdžiai, kaip saugiai elgtis prie
vandens telkinių

120 dalyvių
9000 moksleivių, 5 renginiai, Mokyklų ekologinio
70 mokyklų
rodiklio pagerinimas

pėdsako

II-IV ketv.

30 dalyvių

S.Griškevičiūtė
2 renginiai, 60 mokyklų V. Smaliukienė;
(2014
m
ekologinis M. Kemežytė
pėdsakas - bus patikslintas
turint duomenis)

dalyvio
mokestis

2015 04
AB LESTO, PTO,
UAB
„Schneider
Electric Lietuva“,
UAB
,,Mano
būstas“, Lietuvos
nacionaline
vartotojų
federacija,
Konsultacijų
įmone
TAEM
Urbanistai
10800

I-IV ketv.

Tisklas Paskatinti moksleivius
Paskatinti moksleivius aktyviai planuoti Karjeros planavimo ir gyvenimo aktyviai planuoti savo karjerą bei
savo karjerą bei įgyti įgūdžių, reikalingų įgūdžių formavimo programa
įgyti įgūdžių reikalingų jų sėkmingai
jų sėkmingai karjerai
karjerai. Asmeninių karjeros planų
konkursas savivaldybėse (Klaipėda,
Šiauliai, Kėdainiai, Utena),

Ugdyti jaunimo pilietines kompetencijas

Projektas
formulė“

„Aktyvaus

2000 moksleivių, 1 konkursas, Jaunimo karjeros palnavimo Nebuvo
4 renginiai
įgūdžių tobulinimas (organizuoti
projektą užtikrinant tęstinumą)

Jaunų žmonių ir jaunimo politiką
piliečio formuojančių
asmenų
dialogo
120 moksleivių, 5 renginiai
skatinimo projektas.
3 dienų
kūrybinės sesijos 5 Lietuvos vietose.

V. Smaliukienė

Klaipėdos Šiaulių,
Kėdainių, Utenos
savivaldybių
švietimo centrai,
JA
asociacijos
nariai

2000

I-II ketv.

61000

III ketv.

7000

IV ketv.

20.000 Lt

IV ketv.

20000

III ketv.

Šiuolaikinio šokio
informavimo
centras, Menų
spaustuvė; Šokių
mokykla
,,Dzinras"(Latvija)

20000 Lt
Europa
piliečiams
(1 kryptis);
6000 LKT

III ketv.

AB Lesto, Lietuvos
Energetikos
institutas,
Naujadaros
bendrovė
,,Eeksponentė"

1 mln. Lt
LIFE
programa,
Aplinkos
ministerija
(koofinans
avimas)

2014-2016 m.

Asmeninių
ir
socialinių
kompetencijų tobulinimas (50
V. Smaliukienė;
120 moksleivių, 5 renginiai
proc.
Įgyvendintų
jaunimo
M. Kemežytė
pilietinių iniciatyvų)

Pasitelkiant NU metodus ugdyti vaikų ir Skaitymo skatinimimo festivalis Ugdyti vaikų ir jaunimo socialines ir 7000 moklseivių
jaunimo skaitymo kompetenciją
asmenines kompetencijas, sudaryti
sąlygas gebėjimų ir pomėgių
realizavimui. (mokyklų iniciatyvų
konkursas, festivalis čiampionatas
LVJC, kūrybinės dirbtuvės)

Inovatyvių skaitymo skatinimo 200 moksleivių
metodų skaida

Sudaryti sąlygas šokantiems vaikams įgyti Festivalis ,,Ant stogo"
žinių ir gebėjimų apie sveiką gyvenseną

Parengiti informaciniai stendai 1245 vaikų ir jaunimo
demonstruojami
festivalio
dalyvių ugdymo įstaigose.

V. Smaliukienė;
M. Kemežytė

Supažindinti jaunimą
švietimo koncepcija

Jaunimo nuomonės tyrimas, nėra
jaunimo poreikio nustatymas
(apklausa), jaunimo pasiūlymai
koncepcijos priemonių planui
(jaunimo rezoliucija)

V. Smaliukienė;
M. Kemežytė, J. Neformaliojo
švietimo
Markevičienė
asocijacija
,,Jaunimo
akademija",
NNVBO Platforma
M. Kemežytė

su

Skatinti vaikų ir jaunimo sveiką 1600 vaikų ir jaunimo
gyvenseną. Kūrybinės dirbtuvės,
informaciniai
stendai,
šokių
festivalis.
Globalaus Jaunimo forumas/ Simpoziumas Dviejų dienų renginys jaunimui 2000 jaunimo
(diskusijos, kūrybinės dirbtuvės,
diskusijos ir kita globalaus švietimo
tema)

Neformaliojo
švietimo
asocijacija
,,Jaunimo
akademija"

Ugdyti vaikų ir jaunimo tautinį identitetą, Pilietiškumo
skatinimo Ugdyti vaikų ir jaunimo tautinį 16 dalyvių
pristatant istorinius Lietuvos įvykius, projektas
,,Prisiminti,
kad identitetą,
pristatant
istorinius
pasitelkiant šiuolaikinį šokio meną.
kurtum"
Lietuvos
įvykius,
pasitelkiant
šiuolaikinį šokio meną. Populiarių
jaunimo tarpe šiuolaikinio, gatvės
šokių šokėjų spektaklis jaunimui,
pasakojantis apie tremtį.

Vaikų ir jaunimo
identiteto ugdymas

Parengti projektą, gauti finansavimą

Mokyklose atliekamas ekoligonio 70
pėdsako tyrimas,

Projektas ,,Darni mokykla"

Parengti projekto ,,Darni mokykla" 100 mokyklų
paraišką,
siekiant
programos
sklaidos bei įgyvendinimo platesne
apimtimi

J. Markevičienė

tautinio

V. Smaliukienė J.
Markevičienė

Inicijuoti ir įgyvendinti visuotinės akcijos Organizuoti
respublikinį Atsižvelgiant į veiksmo savaitės
"Global ection week" veiklas Lietuvoje
projektą „Visuotinio veiksmo tematiką,
organizuoti
veiklas,
savaitė“
iniciatyvas, viešinimo akcijas, iškeltai
temai aktualizuoti.

V. Smaliukienė J.
Markevičienė

Vykdyti vaikų ir jaunimo fizinį aktyvumą skatinančius konkursus, vasaros užimtumo projektus ir programas.

dalyvių 1000 dalyvių
savaitės

30000

V. Smaliukienė

Inicijuoti ir įgyvendinti visuotinės akcijos Organizuoti UNESCO Veiksmo ir Organizuoti respublikinį projektą Suorganizuotas
mokyklų Mokyklų
benduomenių 2700
"Global
education
week" veiklas Globalaus švietimo savaitčių „Globalaus švietimo savaitė“ (tema – iniciatyvų
konkursas; sąmoningumo didinimas apie
Lietuvoje (tema ,,Lygios galimybės")
renginius Lietuvoje.
Lygios galimybės)
parengtos
metodinės lygias galimybes
rekomendacijos pamokoms;
Suorganizuotas forumas. Iš
viso 5000 dalyvių
Suorganizuota
Socialinė Veiksmo
savaitės
akcija, kūrybinių užduotčių sąmoningumo (apie
konkursai
(6),
kūrybinių temą) didinimas.
užduotčių,
suorganizuotos
diskusijos (4), perengtos
metodinės rekomendacijos
mokytojams iš viso 6000
dalyvių

30000

20000

IV ketv.

20000

II ketv.

Sudaryti
sąlygas
sportuojantiems Organizuoti
vaikams ir jaunimui įsivertinti profesinius renginius
gebėjimus

4

nacionalinius

60 dalyvių

povandeninio plaukimo
populiarinimas
povandeninio plaukimo
viešinimas

Tarptautinės moksleivių plaukimo su
pelekais pirmenybės
90 dalyvių

Atviras LVJC šuolių į vandenį
čempionatas
Veikla, orientuota į kompetencijų ir
socialinių įgūdžių ugdymą

Povandeninio plaukimo Taurė
Lietuvos plaukimo su pelekais
moksleivių pirmenybės

Sudaryti sąlygas
vasaros užimtumui

kokybiškam

Sporto
departamentas,
Povandeninio
plaukimo
federacija,
Visaginas, Kaunas,
Klaipėda

37 dalyviai

S.Griškevičiūtė,
A.Šalkauskas
S.Griškevičiūtė,
A.Šalkauskas

povandeninio plaukimo
viešinimas

nėra

S.Griškevičiūtė,
A.Šalkauskas

2015 11

30 dalyvių

šuolių į vandenį populiarinimas

26 dalyviai

S.Griškevičiūtė,
J.Simanavičienė

2015 11

80 dalyvių

vaikų vasaros užimtumas

60 dalyvių

S.Griškevičiūtė

2015 06 01 - 2015
07 31

500 dalyvių

500 vaikų

2015 01 02 - 2015
12 31
2015 06

vaikų
Organizuoti vasaros užimtumo
stovyklas

Tarptautiniai renginiai ir projektai
Didinti jaunimo tolerantiškumą kitoms Tarptautinis
kultūroms
"Ubuntu"

projektas Renginys
skirtas
jaunimo 17000
tolerantiškumo, kitoms kultūroms,
Lietuvooje didinimas

Patyčių, dėl kitos kultūros, nėra
mokyklose
mažėjimas.;
Teigiamos
nuostatos,
kitų
kultūrų atžvilgiu didėjimas;

Rūta Vaitiekutė;
Rasa Zaidovaitė
"Unesco"

12834

0

I ketv.

Įgyvendinti tarptautinį bendradarbiavimą

Dvišalis (Prancūzija – Lietuva)
stažuotojų projektas –
pažintinis vizitas.
Sudaryti sąlygas socialinę atskirtį Projektas ,,Europa kelias į mano
patiriantiems
asmenims
ugdytis ateitį“
jaunų
žmonių
iš
praktinius profesinius gebėjimus.
Vokietijos savanoriškos veiklos
organizavimo programa.

Dviejų savaičių praktikos
organizavimas neformalaus ugdymo
įstaigose
18 praktikanų
Sudaryti sąlygas socialinę atskirtį 40 jaunuolių
patiriantiems asmenims ugdytis
praktinius profesinius gebėjimus.

Didesnis projekte
dalyvaujančių praktikantų
Patirties pasidalijimas
skaičius (plius 8 asm.)
V. Smaliukienė
Praktinių profesinių gebėjimų Dalyviai (40 jaunuolių iš M. Kemežytė
ugdymas
socialinę
atskirtį Vokietijos)
patriantiems asmenims

CEMEA

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

50,00 –
Mokymosi
visą
gyvenimą
programa.

109,00 –
programo
s
„Integrati
on durch
Austausch
“ lėšos
II-IV ketv.

LVJC FUNKCIJA: Neformaliojo vaikų švietimo mokytojų kvalifikacijos tobulinimas
Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius respublikos pedagogams
Kelti respublikos pedagogų kvalifikaciją Kvalifikacijos kėlimo renginiai:
neformaliojo švietimo / ugdymo srityje Seminarai;
Forumai;
Mokymai "Metodų mugė"
Edukacinės
erdvės;
Tarptautiniai mokymai

Kvalifikacijos
kėlimo
veiklos 2440 dalyvių
organizavimas,
aktualių
temų,
lektorių paieška. Seminarų dalyvių
tikslinės grupės:
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
Priešmokyklinio ugdymo mokytojai
Pradinio ugdymo mokytojai
Pagrindinių ir vidurinių mokyklų
dalykų mokytojai
Profesinio rengimo mokytojai
Neformaliojo
vaikų
švietimo
mokytojai
Mokyklų bendruomenės, komandos.
Suteiksime profesinių ir
bendrųjų kompetencijų

Organizuoti Respublikines / tarptautines konferencijas programas švietimo bendruomenei aktualiomis temomis

2100 dalyvių.

Ikimokyklinių ,
priešmokykliės
įstaigos, VPU, UPC,
Šiaulių
LVJC
Universitetas, PPC,
neformalaus
NŠ asociacija
ugdymo ir
"Jaunimo
mokymų skyrius akademija"

dalyvių
mokestis

visus metus

Pristatyti globalaus švietimo koncepciją Konferencija
,,Globalaus Globalaus švietimo koncepcijos 200 dalyvių
švietimo benruomenei
švietimo
scenarijus.
Nuo švietimo bendruomenei pristatymo
sampratos iki realių veiksmų“
renginys

Pristatyti
švietimo
bendruomenei Konferencija ,,Darni Mokykla – Renginys skirtas pristatyti švietimo 100
galimybes pasirinkti darnius veiklos Darnus pasaulis“
bendruomenei galimybes pasirinkti
organizavimo būdus ir ekologines
darnius veiklos organizavimo būdus
inovacijas
ir
aplinkosaugines
ir
ekologines
inovacijas
ir
technologijas
aplinkosaugines technologijas

Pasidalinti su neformaliojo vaikų
švietimo teikėjai, inovatyviais ugdymo(si)
metodais, sėkmingomis praktikomis,
įrankiais, padedančiais ugdymos(si)
Respublikinė konferencija;
procesą padaryti efektyvesniu.
Tarptautinė konferencija

Organizuoti respublikinę ir
tarptautinę konferencijas, aktuliomis
temomis
2 renginiai

Pagilinta dalyvių samprata apie
Globalaus švietimo turinį
(renginio dalyvių interaktyvi
apklausa); sustiprintas politinis
sutarimas dėl pagrindinių
įgyvendinimo priemonių
(parengtas pritarimo
dokumentas)
nėra
Lietuvos
švietimo
įstaigos,
dalyvaujančios projekte "Darni
mokykla", efektyviai naudoja
gamtos
išteklius,
mokyklų
pedagogai, administracija bei
moksleiviai analizuoja įstaigos
ekloginį pedsaką, teiko veiksmus,
kurie padetų jį sumažinti.

Suteiksime žinių, įgūdžių,
reikalingų profesinei veiklai,
įvardinsime ugdymo problemas
ir pateksime įvairias sprendimo
galimybes, skleisime inovatyvią
patirtį

nėra

Neformaliojo
švietimo
asocijacija
,,Jaunimo
akademija",
NNVBO Platforma;

V. Smaliukienė;
M. Kemežytė, J.
Markevičienė
V. Smaliukienė;
M.
Kemežytė, AB LESTO, PTO,
J. Markevičienė UAB „Schneider
Electric Lietuva“,
UAB ,,Mano
būstas“, Lietuvos
nacionaline
vartotojų
federacija,
Konsultacijų
įmone TAEM
Urbanistai
NŠ asociacija
"Jaunimo
akademija",
LVJC
Europos
neformalaus
laisvalaikio
ugdymo ir
organizatorių
mokymų skyrius asociacija EAICY

30000

I ketv. Kovo 18 d.

2000
dalyvių
mokestis

IIIketv.
pavasasrį, rudenį

LVJC FUNKCIJA: Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas
Vykdyti neformalųjį švietimą Vilniaus miesto vaikams ir jaunimui.
Ugdyti
asmenines
kompetencijas

ir

profesines

Sudaryti sąlygas vaikams ir jaunimui
įsivertinti/ pristatyti profesinius
gebėjimus

Asmeninių
ir
profesinių
kompetencijų ugdymas
1600 vaikų ir jaunimo kas
153 veiklos grupės apimančios (
mėnesį lankys meninės krypties menus, muziką, šokį, verslumo ir
veiklas
komunikacijos) šakas.
Dalyvaus 1600 vaikai
Renginiai, skatinantys LVJC ugdytinių
bei miesto gyventojų aktyvumą
Suorganizuoti 31

LVJC
ugdytinių
ir
gyventojų aktyvumas

bendruomeninį renginį Vlniaus
miesto vaikams ir jaunimui.
5 skirtingų rūšių sporto bei Neformalaus ugdymo būreliai
sveikatingumo kryptys

Asmeninių
ir
profesinių 2650 ugdytiniai
kompetencijų ugdymas

Dalyvaus 1294 vaikai.
2.900 ugdytinių

1617 ugdytiniai
miesto
41 bendruomeninis,
miesto, 5077 vaikai.

Vykdyti vaikams ir jaunimui aktyvią
veiklą, skatinančią sveiką gyvenimo būdą
30 bendruomeninių bei miesto Renginiai, skatinantys LVJC ugdytinių 1.500 ugdytinių
renginių
bei miesto gyventojų aktyvumą

LVJC
ugdytinių
ir
gyventojų aktyvumas

miesto 1405 ugdytiniai

Rasa Zaidovaitė,
78 neformaliojo
švietimo
pedagogai.
Rūta
Vaitiekutė,78
11 Neformaliojo
švietimo
pedagogai.
S.Griškevičiūtė,
sveikatingumo
skyriaus
pedagogai

I-IV ketv.

I-IV ketv.

S.Griškevičiūtė,
sveikatingumo
skyriaus
pedagogai

Sudaryti sąlygas vaikams ir jaunimui
įsivertinti/ pristatyti profesinius
gebėjimus
Vykdyti vaikams ir jaunimui neformaliojo "Super
programos" Įgyvendinti bendrųjų kompetencijų 23 pedagogai dirbantys pagal Dėmesys vaikų ir jaunuolių 23 pedagogai dirbantys S.Griškevičiūtė,
ugdymo programą, jų asmeninių ir įgyvendinimas pagal metodinę ugdymui skirtą super programą "Super programą"
bendrųjų kompetencijų ugdymui pagal "Super programą", sveikatingumo
socialinių kompetencijų ugdymui per priemonę
pagal mėnesius
per mokymą plaukti
1685 ugdytiniai
skyriaus
mokymą plaukti
pedagogai

Dalyvių
mokestis

2015 01 02 2015 12 31

Rėmėjas
"Pieno
žvaigždės"

2015 01 02 2015 12 31

Padėti tėvams tinkamai ugdyti vaikus ir jaunimą
Suteikti žinių apie vaikų ugdymą ir
padėti spręsti ugdymo problemas
seminarai, mokymai, "augimo
grupės"

Organizuoti tėvams
seminarus/mokymus vaikų ugdymo
tema. Vykdyti ilgalikius tėvų
mokymo kursus

suteiskime žinių bei konsultacijų,
kaip spręsti problemas, susijusias
su vaikų ugdymu, amžiumi,
300 priklausomybėmis.

dalyvių
mokestis

LVJC
neformalaus
ugdymo ir
150 mokymų skyrius

mokslo metai

Vykdyti sveiko gyvenimo būdo propagavimą naudojant neformaliojo švietimo metodus
Skatinti gyventojų aktyvumą

Skirtingų
sporto
bei
sveikatingumo rūšių kryptys
Veikla, skatinanti gyventojų
suaugusiems bei šeimoms
aktyvumą

Mažinti vaikų ir jaunimo skęstamumą
Parengtos vaikų ir jaunimo
Lietuvoje
plaukimo ir išgyvenimo
vandenyje įgūdžių porogramos
išbandymas 4 savivaldybėse

Pilotinis projektas (metodikos
perengimas, išbandymas (4
savivald.), rezultatų vertinimas,
viešinimas)

900 klientų per mėnesį

Sveikatingumo propagavimas

Skęstamumo prevencijos
120 pilotinio projekto dalyvių vykdymas

800 klientų per mėnesį
nėra

S.Griškevičiūtė

V. Smaliukienė S.
Griškevičiūtė
KKSD

50000

10800

I-IV ketv.

Vykdyti vaikų ir jaunimo
mokymo plaukti, plaukimo bei
išgyvenimo vandenyje įgūdžių
programas klasėms

Programos skirtos organizuotoms
vaikų, moksleivių grupėms

80 dalyvių

Skęstamumo prevencijos
vykdymas

2015 01 02 - 2015
12 31

S.Griškevičiūtė

Edinburgo hercogo apdovanojimai
Programos plėtra nacionaliniu
lygmeniu.
Įtraukti 30 (ar daugiau) naujų
organizacijų (įvertinant galimą iki 30proc.
2014m. programą pradėjusių
organizacijų sprendimą programos
nebetęsti), siekiant, kad programą
2015m. iš viso vykdytų 55 organizacijos.

Didinti dalyvių skaičių 2014m.
licencijuotose organizacijose.

Užtikrinti programos vadybos kokybę

Įvertinti programos kokybę visose
licencijuotose organizacijose.

Suorganizuoti AVO kompetencijas
atitinkančius mokymus.

Užtikrinti sklandų žygių verintojų savanorių tinklo darbą

Programos vadovų motyvacinis renginys

8 regioniai pristatymai, 30
pristatymų mokyklų
administracijai, 30 pristatymų
mokiniams; pristatymai
viešuose renginiuose;

Pristatymuose regionuose vyks
30 naujai pasirašytų licencijų,
susitikimai su vietos švietimo skyrių,
210 naujų EPK užregistruotų
mokyklų administracija ir vadovais,
dalyvių;
bet ir su vietos verlininkais, NVO.

Antrus metus programą
Kokybės palaikymo vizitų metu
įgyvendinančias organizacijas
skatinti įtraukti didesnį dalyvių
skatinsime su didesnėmis dalyvių
skaičių.
grupėmis.
Tariantis su įvairių sričių atstovais
programos partnerysčių,
finansavimo ir viešinimo klausimais.
Po traprautinio vizito išryškės
Bent 4 patariamosios tarybos
programos koordinavimo tobulinimo
posėdžiai; Dalyvavimas Toronto
kryptys.
forume; "Praeiti" tarptautinį ir
vietinį auditą;

Kokybės vizitai

Bendras projektas kartu su kitu
LVJC skyriumi.

230 naujų dalyvių
Jaunimo skatinimas kaupti
gyvenimui ir karjerai reikiamas
kompetencijas bei tokios veiklos
įrodymus.
Kurti naujas ir palaikyti esamas Nacionalinė licencija galioja
tarptautines partnerystes EMAS dar 3-5 metus
regione. Vystyti programą LT
Pasirašyta programos
pagal traptautinį kokybės
licencija 3-5-iems metams. 1standartą. Dalyvauti politiniame
2 pasiūlymai ir strateginiame programos
rekomendacijos AVO su
"gyvenime" pasaulyje.
geriausiomis draudimo
sąlygomis.
230 naujų EPK užregistruotų
dalyvių;

Į mokymus bus pakviesti praktinių
žygių patirties turintys asmenys,
norintys tapti DofE programos žygių
dalies savanoriais-vertintojais.
Mokymai bus nemokami, tačiau
kiekvienas įsipareigos įvertinti ne
mažiau nei 3 jaunimo žygių grupes.

Rengininio metu pedagogai galės
kelti kvalifikaciją su neformuoliuoju
ugdymu susijusiose strityse.

DofE
apdovanojimų
skyrius

visus metus

DofE
apdovanojimų
skyrius
DofE
apdovanojimų
skyrius

visus metus

AVO, Tarptautinis
programos fondas
UK, LVJC skyriai

iki 2015-03-20
Toronto Forumas 2015-10-28-31
iki 2015-04

Programos kokybės užtikrinimas. 8 mokymai

DofE
apdovanojimų
skyrius

iki 2015-10-31

Programos kokybės užtikrinimas. 2 mokymai

DofE
apdovanojimų
skyrius

Programos kokybės užtikrinimas. 1 kvalifikacijos kėlimo
renginys

DofE
apdovanojimų
skyrius

Bus apmokyta 80 naujų
programos vadovų (2 x 3
dienų mokymų); Bus
apmokyta 60 žygių vadovų (2
x 3 dienų mokymai).

Bus apmokyta 20 žygio
vertintojų - savanorių;
Kvalifikaciją kels 16-18
savanorių.

50% DofE vadovų sudalyvaus
motyvaciniame renginyje,
geresnis programos įvaizdis
tarp švietimo sektoriaus
atstovų.

Regionų švietimo
skyriai, JRK, vietos
jaunimo NVO,
mokyklos jau
vykdačios
programą (AVO),
Jungtinės
karalystės
ambasada

DofE
apdovanojimų
skyrius

Vizito metu bus vertinama
Programos kokybės užtikrinimas.
programos įgyvendinimo kokybė, bei
konsultuojama dėl kitų metų veiklos 30 kokybės palaikymo vizitų;
plano.
rekomendacijos
organizacijoms;

Mokymų metu išsamiai supažinti
programą įgyvendinančių
organizacijų atstovus su programa,
5 įvadiniai programos mokymai
suteikti praktinių įgūdžių jos
ir 3 žygių vadovų mokymai.
įgyvendinimui.

1 žygių vertintojų mokymai; 1
kvalifikacijos palaikymo
renginys žygio vertintojams;

30 naujų organizacijų (+
papildymas naujomis į
programos nebevykdyti
nusprendusių organizacijų
vietą).

Žygius
organizuojančios
NVO ir privatus
sektorius, žygeivių
klubai ir pan.

2015-04 ir 2015-10

2015-05 arba 2015-12

Pradėti rengti ir kaupti programos
metodinę bazę.

Metodinių priemonių leidyba

LT-PL paraiška
Sustiprinti partnerystę tarptautiniame
tinkle

2014m. paruoštas pilotines
priemonės bus redaguojamos ir
išleidžiamos. Atsižvelgiant į per
2014m. dažniausiai užduodamus
klausimus, bus rengiamos
papildomos priemonės.
Parengti projektą, kuris stiprintų
programos matomumą Lietuvoje.

Parengti projektą, suteiksiantį
tarptautinės patirties LT dalyviams.
Erasmus+ projektas

Programos matomumo užtikrinimas ir
rezutatų viešinimas, 1-2 žinomi žmonės
LT palaiko programą

Užtikrinti, kad visų programos dalyvių
pasiekimai būtų laiku pastebėti ir
deramu lygiu pripažinti.

Suburti programą baigusių dalyvių
Alumni klubą.

Viešinimo planas aiškiau
segmentuotas, numatant skirtingus
viešinimo planas, patariamoios viešinimo kanalus jaunimui ir
tarybos narių kontaktai,
mokykloms/ kitoms organizacijoms.
individualūs susitikimai

1-2 bronzos ceremonijos ir 1-a
sidabro/aukso ceremonija.

3 Alumni klubo susitikimai/
metus

Sudaryti sąlygas programoje dalyvauti
mažiau galimybių turinčiam jaunimui.

iki 2015-09

Tikslų išsikėlimo lapas,
pasirengimo žygiams
metodika;

1-i jaunimo mainai
programos dalyvių interesus
atitinkančia tema

Programos tarptautiniškumo
užtikrinimas.

2-3 tarptautiniai renginiai

Ž. Mažeikis

Lenkijos mokyklos

iki 2015-09

EMAS regiono
organizacijos
partnerės

2015-03 ir 2015-07

DofE
apdovanojimų
skyrius

Konsultacijos su
išorine marketingo
kompanija,
Patariamosios
tarybos nariai, jų
ryšiai.

iki 2015-09

1-i tarptautiniai žygių vadovų
mokymai; 1-a tarptautinė
stovykla;

Skurtas viešinimo planas
įgyvendintas 70%, 2 video
interviu su žinomais
žmonėmis, 1 kalba DofE
renginio metu

Programa su kiekvienais metais
tampa labiau atpažįstama
jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų atstovų.

2-3 nauji trumpi video
programos viešinimui/
jaunimo sudominimui

Suorganizuoti iškilmingus dalyvių
pasiekimų pripažinimo renginius,
Bent 70 proc. dalyvių bus
aktyviai vykdyti viešinimo kampaniją
įteikti apdovanojimai per 6
jų metu.
mėn. nuo programos
baigimo.

Programos kokybės užtikrinimas. 1-2 papildomos
ceremonijos

DofE
apdovanojimų
skyrius

Jungtinės
karaystės
ambasada

2015-05/06
ir/arba 2015-12

Surasti programą baigusių jaunuolių
kontaktus, užmegzti ir palaikyti
kontaktus su jais, kviesti prisidėti
prie programos viešinimo
strategijos.

Programos naudos įvertinimimas
ilgalaikėje perspektyvoje bei
turimų resursų pasitelkimas jos
plėtrai/ matomumui.

DofE
apdovanojimų
skyrius

AVO, esami
programos dalyviai

visus metus

Skirtingų programos finansavimo
šaltinių užtikrinimas.
bent 1-2 potencialūs
programos dalyviai arba
ilgalaikiai programos remėjai.

DofE
apdovanojimų
skyrius

Patariamosios
tarybos nariai,
Jungtinės
karalystės
ambasada, Britų
prekybos ir amatų
rūmai (BCC)

visus metus

Kurti tvarią programos
Apmokėti 1 metų narystė BBC. administravimo ir koordinavimo
Dirbti programos finansinsavimo šaltinių
struktūrą, tobulinti bendravimo su
Konsultacijos su finansų
įvairovės vardan.
paieškos ekspertais (pro bono?) potencialiais su remėjais bei
atsiskaitymo modelį.
Surengti verslo pusryčius/
pietus, renkant lėšas mažiau
galimybių turintiems vaikams.

Ž. Mažeikis

Programos kokybės užtikrinimas.

2 sėkmės istorijos, pagalba
AVO žygių metu, pagalba
organizuojant metinius
renginius.

Surasti patyrusius veiklos partnerius,
Suaukota suma 4000 Lt
remėjus. Parengti pagalbos mažiau
mažiau galimybių turinčių
galimybių turintiems jaunuoliams
jaunų žmonių programos
teikimo aprašą.
dalyvio mokesčiui padengti.

Pateikti paraišką į tarptautinį
programos Ypatingų projektų
fondą (ISP)

Skirtingų programos finansavimo
šaltinių užtikrinimas.

DofE
apdovanojimų
skyrius

Sudarytos sąlygos programoje Skirtingų programos finansavimo
šaltinių užtikrinimas.
dalyvauti bent 50 mažiau
galimybių turinčių jaunų
žmonių.

DofE
apdovanojimų
skyrius

2015-12-

kai/ jei bus gautas
finansavimas

LVJC FUNKCIJA: neformaliojo švietimo politikos formavimas ir įgyvendinimas
Vykdyti su neformaliuoju švietimu susijusios informacijos sklaidą
Sukurti informacinę sistema, kurios
pagalba NU veiklų dalyviai galėtų
paprastai surasti juos dominančias
veiklas ir informaciją apie seminarus ir
projektus.

1. Naujos, prisitaikančios prie
išmaniųjų
įrenginių
ir
skaitmeniniai
rinkodarai
pritaikytos svetainės sukūrimas.

Bus sukurta svetainė, kurioje atsiras
aiški paieška, patrauklūs veiklų
aprašymai,
naujos
reklamos
galimybės bei erdvė NU turiniui
viešinti ir patiems tapti žiniasklaidos
kanalu.

Dvigubai išaugęs svetainės
lankomumas (iki 50 000
unikalių
lankytojų
per
mėnesį); lankytojų, išeinančių
iš
mūsų
svetainės
nepervertus nei vieno kito
puslapio
rodiklio
sumažinimas iki 30 %
("bounce rate").

LVJC svetainė taps moderne ir
patrauklesne vartotojams. Nauji
reklamos ir bendravimo su
klientais
kanalai
ilgesnėje
perspektyvoje
padidins
pardavimus ir leis išlaikyti
lankytojų susidomėjimą.

1. Prenumeratorių skaičius Rinkodaros sk. 7.000
2.LVJC puslapio
Deividas
lankomumas - unikalių Budginas, Jūratė
20.000/ mėn 3. Puslapio Janavičienė,
atmetimo procentas - 60 dizainerė Monika
proc. 4. Buvimo LVJC Mištautienė.
svetainėje laikas - apie 2.50
min.

MB Klientų
aptarnavimas
(naujo WEB'o
kūrėjai)

LVJC

sausis - rugsėjis

Didinti LVJC žinomumą nacionaliniu
lygmeniu, viešinant su NU susijusį turinį
ir formuojant eksperto vardą.

2.
Naudosime visus skaitmeninius
Informacinių
ir reklaminių kanalus, tam, kad pasiektume visas
banerių talpinimas socialiniuose tikslines grupes.
tinkluose, paieškos sistemose,
NU tinklaraščio sukūrimas ir
pildymas,
aktualesnius
straipsnius pasidalinant su
tiksliniais
portalais
ir
žiniasklaida.

Naujienlaiškių
prenumeratorių
skaičiaus
padidėjimas 30 % (iki 15 000),
naršymo LVJC tinklapyje laiko
padidėjimas iki 4:30 min
(dabar 2:50 min.)

Į mūsų svetainę bus pritraukiami
nauji
tiksliniai
potencialūs
klientai,
kurie
įvairiomis
skatinimo priemonėmis palikę
savo kontaką užmegz ilagalaiį,
kokybišką, ne reklaminį ryšį su
LVJC.

3. NU tematikos aktualizavimas
ryšių su viešuomene pagalba
(užsakomieji straipsniai, TV ir
radijo laidos, projektai ir
renginiai)

Užmegzti santykius su bent 2
žurnalistais, kurie esant NU
temoms į mus kreipsis
komentaro; 1 inicijuotas ir
įgyvendintas
nacionalinis,
nuomonę
formuojantis
renginys; bent 1 aktualaus
straipsnio
per
savaitę
atsiradimas žiniasklaidoje...

Žiniasklaida pradės mus traktuoti
kaip patikimą šaltinį ir ekspertus
temoms, susijusioms su švietimu
ir ugdymu.

Bus sukurta nauja ryšių su
visuomene strategija, nukreipta į
LVJC vardo žinomumą, žiniasklaidos
palankios
nuomonės
į
mus
formavimą, NU eskpertų vardo
formavimą ir bendro tono, tinkančio
trims skirtingoms LVJC auditorijoms
suformavimui.

7500
naujienlaiškio
prenumeratorių; dabartinė
naršymo
trukmė
LVJC
tinklapyje - 2:50 min.

4.
Dalyvavimas
tikslinėse Prisistatymas tikslinėms grupėms Parodų metu surinkta bent LVJC
vardo
žinomumo Dalyvauta 2parodose
parodose ir prisidėjimas prie jų parodose: "Mokykla", "Sporto mugė" 1000 tikslinių kontaktų.
padidėjimas
tarp
tikslinės surinkti 350 kontaktų.
organizavimo.
ir kitose.
auditorijos,
kuri
lankosi
parodose.
Informuoti visuomenę apie LVJC
vykdomą veiklą: mokymus, projektus,
renginius, būrelius.

5. Visos išorinės ir vidinės
reklaminės/informacinės
medžiagos susijusios su LVJC
vykdomomis
veiklomis
paruošimas
ir
pateikimas
skyriams bei visuomenei.

Projektų, mokymų, būrelių ir
renginių reklaminės, informacinės
medžiagos ir firminių stilių kūrimas
tiek popierinius, tiek skaitmeniniu
formatu bei jos išviešinimas.

LVJC

Sausis - nuolat

LVJC

Vasaris - gruodis

LVJC

Nuolat

LVJC

Nuolat

Ryšių su
visuomene
agentūra (vyksta
atranka)

ir

VŠĮ "Sveikas
miestas"

Laiku gavus inforamciją (prieš
Visos LVJC vykdomos veiklos yra
2 savaites) per savaitę
aprūpinamos kokybišku įvaizdžiu
paruošiama visa reikalinga
ir reklamine medžiaga.
medžiaga;

Strateginių dokumentų rengimas, dalyvavimas nacionalinėse darbo grupėse, darbo grupių inicijavimas ir jų veiklos koordinavimas
Globalusis švietimas

L. Bačinskienė, J.
Markevičienė

Globalaus švietimo koncepcijos
projekto tobulinimas,
koncepcijos darbo grupės
veiklos organizavimas

Parengta koncepcija

Globalaus švietimo koncepcijos
priemonių plano parengimas

Kovo 31 d.
L. Bačinskienė, J.
Markevičienė

Parengtas globalaus švietimo
koncepcijos prienonių planas

Globalaus švietimo mokymų
programos mokytojams
parengimas

J. Markevičienė;
A. Kernytė; R.
Dambrauskaitė
Pėželienė

Parengta mokymų programa

Sisteminių NU pokyčių inicijavimas
Parengtos
pedagogų
įsivertinimo Rekomendacijų dėl NU teikėjų
metodikos 360 įtraukimas į ŠMM veiklos kokybės įsivertinimo
teikiamas
rekomendacijas parengimas
savivaldybėms, NU teikėjams

Sudaryti darbo grupę, koordinuoti Parengta
rekomendacija Susitarta su NU teikėjai dėl NU
jos veiklą; vykdyti konsultacijas ir pateikta ŠMM
teikimo kokybės standartų/
pasitarimus
su
savivaldybių
kokybės
kriterų;
vertinimo,
švietimos
skyrių
specialistais;
įsivertinimo
parengti rekomendacijų projektą ir
pateikti ŠMM

nėra

L. Bačinskienė

ŠMM

Padėti pagrindus neformaliu būdu įgytų Sukurti "platformos" modelį,
kompetencijų pripažinimo sistemos apjungiantį
skirtingus
sukūrimui
neformaliu
būdu
įgytų
kompetencijų
įsivertinimo
instrumentus

Išgryninti pagrindinius veikėjus,
kurie įgyvendina skirtingu NU būdu
įgytų kompetencijų įsivertinimo
instrumentus; viešosios diskusijos/
konsultacijos
(sutari
dėl
"platformos" modelio), organiuoti
konferenciją (pradėti derybas su
universitetais ir kolegijomis); ieškoti
finansavimo šaltinių

nėra

L. Bačinskienė, I.
Čėsnaitė

JTBA, JRD

Tyrimai, apklausos, analizės

Sukurtas
"platformos"
modelis;
4
diskusijos/
viešosios konsultacijos; 1
konferencija

NU ne tik kaip būdas užtikrinti
vaikų bei jaunuolių laisvalaikio
užimtumą, bet ir apie bendrųjų
kompetencijų, reikalingų darbo
rinkai, ugdymą

0

0

0

0

Sausis - spalis

Reikalingos

0

0

0

sausis - gruodis

Išryškinti pridėtinę NU vertę

Ištirti esamų ir
savivaldų tinklą

Kalinčių asmenų apklausa

veikiančių

Parengti klausimyną, atlikti kalinčių Parengtas
klausimynas, Išrykinta NU pridėtinė vertė, kad nėra
asmenų apklausą apie jų dalyvavimą atlikta apklausa
dalyvaujantys
NU
veikloje
praeityje NU veiklose
asmenys nėra linkę nusikalsti

L. Bačinskienė + Teisingumo
asistentas
ministerija,
Kalėjimų
departamentas

mokinių Savivaldybių jaunimo reikalų Parengti klausimyną, išsiaiškinti Parengtas
klausimynas, identifikuoti galimi partneriai nėra
koordinatorių apklausa
veikiančias mokinių savivaldas
atlikta apklausa
būsimai veiklai su mokinių
savivaldomis

0

0

0

0

???

L. Bačinskienė + Jaunimo
reikalų 0
asistentas
departamentas

0

0

0

???

Veikla tarptautinėse asociacijose
Aktyvus dalyvavimas tarptautinių
nacionalinių asociacijų veikloje.

ir Europos neformaliojo švietimo
asociacija EAICY; EUCIS-LLL mokymosi
visą
gyvenimą
Europos platforma; ECYC –
5 Prezidiumo posėdžiai;
Europos
jaunimo
klubų Dalyvavimas posėdžiuose;
Dalyvavimas pažintiniuose vizituose; 2 pažintinis vizitas;
konfederacija
Dalyvavimas projektinėje veikloje.
1 bendras projektas su EAICY.

Dalyvauta 2 EAICY
prezidiumo posėdžiuose

V.Jankauskas; L.
Bačinskienė

0

0

0

0 I-IV ketv.

0

5

0

0 2015.01.02-2015.09.30

nėra

0

0

0

0 2015.01.02-2015.12.31

nėra

0

0

0

0 2015.02.01-2015.12.31

nėra

0

0

0

0 2015.01.02-2015.12.31

nėra

0

0

0

0 2015.01.02-2015.08.30

nėra

0

0

0

0 2015.01.02-2015.05.31

LVJC VEIKLOS PLĖTRA (VIDINĖ ir IŠORINĖ)
Užtikrinti LVJC darbuotojų kokybišką darbą (NU stuburas)
Identifikuoti LVJC pedagogų darbines ir
asmenines kompetencijas

Užtikrinti
kokybišką
ir
administracijos
darbuotojų
vertinimą

Patobulinti
360
vertinimo Nustatyti esamus komunikacinius 111 pedagogai, 12 veiklų Objektyvus
grįžtamasis 112 pedagogai
įrankį
ir
suorganizuoti tinklus, organizuoti instruktažus, koordinatoriai,
7 vertinimas; aiškūs, konkretūs ir
pedagogų į(si)vertinimą
atlikti vertinimą, pristatyti rezultatus administracijos darbuotojai tikslingi veiksmai tobulinant
kompetencijas

savalaikį Administracijos
darbuotojų Organizuoti
darbuotojų
veiklos Metinis visų
veiklos veiklos
vertinimo
proceso vertinimą, surinkti ir susiteminti įvertinimas
sklandus užtikrinimas
informaciją

darbuotojų Aiškūs
darbuotojui
keliami yra tikslai 2015 metams
metiniai tikslai bei vertinimo
kriterijai, karjeros planavimas,
vystymasis,
pasiekti
centro
metiniai tikslai

Tikslingas ir kryptingas administracijos
darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

Mokymų
plano
2015m. Sudaryti mokymų planą pagal 60 % administracijos kels Darbuotojų
vystymas
bei kelta
kvalifikacija,
sudarymas ir jo įgyvendinimo veiklos vertinimų rezultatus; vykdyti kvalifikaciją
karjeros planavimas
nefiksuota
kontrolė
mokymo
plano
įgyvendinimo
priežiūrą, organizuoti mokymus;
išgryninti
perspektyviausius
darbuotojus, kurie galėtų plėsti
profesinę veiklą
Užtikrinti, kad naujai atėję NU pedagogai Sukurti ir įgyvendinti naujų Įvedimas
į organizacijos kultūrą 40-35m.
Pedagogų
darbo
kokybės 40,5 amžiaus vidurkis
būtų pilnai supažindinti su LVJC pedagogų adaptacijos LVJC (supažindinimas su organizacijos
pagerinimas bei lojalumas
"tvarkomis"
priemonių planą
mikroklimatu); NU žinių suteikimas;
NU ugdymo programos parašymas

Aiškiai apibrėžti
atsakomybes

realias

darbuotojų 2 skyrių darbuotojų pareiginių Išsiaiškinti
darbuotojų
darbo 2 skyriai, 10 pareiginių
instrukcijų
paruošimas
ir funkcijas, išgryninti atsakomybes,
atnaujinimas
aprašyti pareiginėse instrukcijose ir
juos supažindinti

"Išgryninti" perspektyviausius meninio
skyriaus pedagogus

Tobulinti klientų aptarnavimą IC'e

Sudaryti profesonaliems
meninio sk. pedagogams
palankesnes sąlygas daugiau
valandų dirbti LVJC

Nusistatyti kriterijus, kurie apibrėžia
sąvoką "profesonalus pedagogas",
pedagogus įvertinti, atrinkti, įvertinti
jų užimtumą, motyvaciją, pateikti
jiems pasiūlymus, sudaryti 20152016 veiklų grafiką
Apsibrėžti
IC
darbuotojo Nusistatyti
veiklos
vertinimo
vertinimo kriterijus ir įvertinti kriterijus
IC
darbuotojams,
organizuoti jų įvertinimą, numatyti
veiksmų
planą
darbuotojų
tobulėjimui jeigu neatitinka kriterijų

Darbuotojas aiškiai žinos savo nėra duomenų
atsakomybes

I.Sabaitė,
IVIJA
duomenų
L.Bačinskienė, R. apdorojimui
Zaidovaitė,
S.
Griškevičiūtė
I.Sabaitė/Pavadu
otojai/Skyrių
vadovai

bet I.Sabaitė/Pavadu
otojai/Skyrių
vadovai

I.Sabaitė/Skyrių
vadovai

I.Sabaitė/Skyrių
vadovai

Mažesnis
pedagogų Sudarytas sąrašas pedagogų, nėra
valandininkų skaičius, apie 60 galinčių dirbti daugiau val lvjc,
daugiau val. dirbančiųjų lvjc investavimas į jų kvalifikacijos
kėlimą, motyvaciją, jų lojalumas
lvjc

I.Sabaitė/R.Zaido
vaitė

Atliktas
įvertinimas, Patenkintas klientas, geri klientų nėra
suorganizuoti mokymai (pagal atsiliepimai
poreikį)

I.Sabaitė/K.
Pacevičienė

Vykdyti objektyviais kriterijais paremtą Motyvacinės sitemos meninio Pedagogų
supažindinimas
su Kas
mėnesį
fiksuojami
meninio skyriaus pedagogų motyvavimą skyriaus
pedagogams motyvacinės sistemos kriterijais; kiekvieno pedagogo rezultatai
parengimas ir įgyvendinimas
kiekvieno
pedagogo
rezultatų pagal nustatytus kriterijus
fiksavimas;
supažindinimas
su
rezultatais

Aiškus ir skaidrus pedagogų nėra
motyvavimo
mechanizmas;
didėjanti pedagogų motyvacija ir
lojalumas LVJC

nėra
L. Bačinskienė, R. nėra
Zaidovaitė,
meninio skyriaus
veiklų
koordinatoriai

0
0

0
Reikalingo 0
s

0
0

0 2015.01.02.-2015.05.31
sausis - gegužė;
rugsėjis - gruodis

Identifikuoti ugdymo kokybės kriterijus, Darbo
grupės
iš
veiklų
LVJC pedagogo išskirtinumą
koordinatorių
suformavimas,
jos veiklos organiavimas ir
koordinavimas

Veiklų koordinatorių įtraukimas į parengti ugdymo kokybės
ugdymo
kokybės
kriterijų kriterijai, LVJC pedagogo
formulavimą,
LVJC
pedagogų išskirtinumo aspektai
išskirtinumo išgryninimą.

Aiškūs ir suprantami (bei priimtini) Pedagogų ugdymo programų Darbo grupės sudarymas iš viklų Parengtas aprašas
reikalavimai dėl pedagogų ugdymo pildymo
tvarkos
aprašo koordinatorių
ir
pedagogų;
programų rengimo
parengimas
direktoriaus įsakymu patvirtinti
pedagogų
vykdomų
ugdymo
programų pildymo tvarkos aprašą.

Veiklų
koordinatoriai
ir nėra
pedagogai įsitraukia ir supranta,
kokia kryptim turi tobulėti
kiekvienas LVJC pedagogas.
Išgryninti kriterijai ir aspektai
panaudojami
marketinginiais
pagrindais, LVJC pozicianavimui į
išorę.

L. Bačinskienė, R. nėra
Zaidovaitė,
S.
Griškevičiūtė,
veiklų
koordinatoriai,
rinkodaros
skyrius

0

0

0

0

sausis - balandis

Nepriklausomai nuo direktoriaus nėra
pavaduotojų kaitos, egistuoja
tvarka kaip pildyti ugdymo
programas. Pakeitimai galimi tik
su pedagogų įsitraukimu į naujo
tvarkos aprašo rengimą.

L. Bačinskienė, R. nėra
aidovaitė,
S.
Griškevičiūtė,
veiklų
koordinatoriai,
pedagogai

0

0

0

0

sausis - gegužė

Marketinginiai veiksmai, renginiai ir kt.
Didinti klientų pasitenkinimą

didinamas klientų aptarnavimo trumpinti klientų laukimo laiką; "Gyvo srauto" laukimas: 0 - 1 Patenkintas klientas, geri klientų "Gyvo srauto" laukimas: 0 - K. Pacevičienė
1 min. – 50 %
operatyvumas
lojalių klientų sutarčių pratęsimas iš min. – 50 %; 1- 5 min. – 50% atsiliepimai
1- 5 min. – 38 %
anksto
Aptarnavimas
telefonu:
5 - 10 min. – 8 %
Laukimas (iki atsiliepimo) – ≤7
10 – 15 min. – 2 %
s.;
I etape atsiliepiama
15 - 20 min. – 1 %
90 % skambučių; bus pratęsta
20 – 25 min. – 1 % ;
1000 sutarčių
Laukimas (iki atsiliepimo) 7 s.;
I etape
atsiliepiama 60 %
skambučių. Pratęsta 600
sutarčių
sausis - gruodis

Numatytomis datomis atliekama:
Skambinimas;
Skambinimas;
Laiškų siuntimas;
Laiškų siuntimas;
SMS siuntimas;
SMS siuntimas. Skolininkams
Sutarčių
nesudaromos/nutraukiamos
nutraukimas/nesudarymas;
sutartys; kartą į metus skolos
Klientų skolos mažinimas
Skolų išieškojimas.
perduodamos išieškojimui
Padidinti klientų ir lankytojų skaičių LVJC Dalyvių pritraukimas į LVJC 1. Vaikų / suaugusių pritraukimas į
būreliuose, projektuose, renginiuose, vykdomas veiklas
meninio ugdymo veiklas (esamų
mokymuose ir seminaruose.
veiklų
užpildymas,
potencialių
klientų suradimas į naujai įvedamas
veiklas) 2. Rytinių laikų užpildymas
Sveikatingumo skyriuje vykdomose
veiklose
3.
Tikslinių
klientų
informavimas apie LVJC vedamus
mokymus, seminarus

2014 Skola: nuo
Po 2014/2015 sezono klientų
124687,11 Lt. iki 34516,76
skola bus ne daugiau kaip
Lt.
15000 Lt.
*30% padidiėjęs užpildymas Atsikratysime pustuščių laikų
esamose meninio skyriaus būreliuose ir gausime daugiau
veiklose, * Iki 400 klientų pajamų.
padidėjęs rytinis didžiojo
baseino užpildymas

K. Pacevičienė
1. Rinkodaros sk.
Deividas
Budginas, Jūratė
Janavičienė
2.
Sveikatingumo
sk.Stela
Griškevičiūtė 3.
Meninio ugdymo
sk.
-Rasa
Zaidovaitė

Nuolat

LVJC

sausis - gruodis

Žalia organizacija, išteklių taupymas
Žalia organizacija

Resursų
taupymas,
taršos Nuolatos ieškoti priemonių kurios
mažinimas, vaikų, jaunimo, tėvų leistų taupyti energetinius resursus,
ugdymas
jas diegti, efektyviai ir ekonomiškai
rūšiuoti atliekas, diegti centre
sprendimus kurie leistų mažiau
naudoti priemonių (popieriaus, org.
Technikos ir t.t.) ruošti ir diegti
ugdymo
programas
vaikams,
jaunimui, tėvams.

Dar nepadarytas ekologinis Vaikų, jaunimo ir tėvų mastymo Nėra 2014 metų rezultatų Kęstutis Duoba
pėdsakas
(mažesnis pokytis apie ekologija, resursų (skaičiuojama)
energetiniu
resursu taupymą, šiukšlių rūšiavimą ir
naudojimas,
mazesne pan.
aplinkos tarsa)

UAB
“Ekokonsultacijos”

nuo 2014.09.01

Plėtoti ištieklių taupymo inovacijų
infrastruktūrą

Pastato eksploatavimo sąnaudų
mažinimas

2015-04 iki 201510
1. Energijos skirtos baseinams
išaugojimui naudojamų uždangalų
įrengimas.
2.
Šilumos siurblio skirto šildymo
sistemai įrengimas; 3. Reaktyvios
energijos kiekio sumažinimas;
4. Saulės energijos panaudojimas
vandens šildymui (saulės sienos
įrengimas)

Energijos taupymas - apie 110
000 Lt/m.

Sutaupytos energijos kiekis

P. Višnevskij

Įvykdytas projektas

P. Višnevskij

Įgyvendinta priemonė,
įplaukų padidėjimas
(patiklsinus numatoma
rezultatą)

R. Zaidovaitė
K. Duoba
P. Višnevskij

ESCO įmonės

239.000

Užtikrinti tinkamą darbui, renginiams, seminarams ir mokomųjų užsiėmimų organizavimui materialinę bazę
1. Darbo vietų gerinimas,
patalpų remontas
2. Įsigytas ilgalaikis turtas
Įrengiant naujas darbo vietas plėsti LVJC Veiklų plėtra
veiklų spektrą

Plėtoti ištieklių taupymo inovacijų
infrastruktūrą

1. Paststo išorės atitvarų ir vidaus
sistemų rekonstrukcija;
2. Nusidevėjusių pastato dalių
atstatymas;
3. El.ūkio
modernizavimas

Patrauklus pastatas išorėje ir
viduje

1. Resursų centras;
2.
Amfiteatro pertvarka;
3.
LVJC Filialų steigimas;
4. Baseino
įrengimas;
5. Patytriminė
bazė
6. Patalpų įrengimas
naujoms veikloms

Pastato eksploatavimo sąnaudų
1. Energijos skirtos baseinams
mažinimas
išaugojimui naudojamų uždangalų
įrengimas.
2.
Šilumos siurblio skirto šildymo
sistemai įrengimas; 3. Reaktyvios
energijos kiekio sumažinimas;
4. Saulės energijos panaudojimas
vandens šildymui (saulės sienos
įrengimas)

Naujos veiklos, papildomos
įplaukos* (skaičius tikslinamas)

1.500.000

Privatūs
investuotojai

200.000

700.000

Skaičius
tiksklinam
as

2015-01/2018-01

2015/2020

2015-04 iki 201510

Energijos taupymas - apie 110
000 Lt/m.

Sutaupytos energijos kiekis

P. Višnevskij

ESCO įmonės

239.000

LVJC veiklos rezultatų stebėsenos sistema
Parengti neformaliu būdu įgyjamų Ugdytinių
kompetencijų atpažinimo mechanizmą
kompetencijų
parengimas

įgyjamų Pedagogų - ekspertų darbas grupėse, Parengta "Liniuotė"
"Liniuotės" grupių veiklos organizavimas ir
koordinavimas;
instrumento
parengimas (tik daliai ugdomų
kompetencijų;

Išbandyti neformaliu būdu įgyjamų Pilotinio projekto išbandant Parengto mechanizmo išbandymas Įgyvendintas
pilotinis
kompetencijų atpažinimo mechanizmą
"Liniuotės"
mechanizmą dalyje vykdomų veiklų
projektas,
į
kurio
įgyvendinimas
įgyvendinimą įsitraukė 40
pedagogų; X vaikų, kurie
įsitraukė
į
"Liniuotės"
išbandymą;
suteiktas
grįžtamasis ryšys ugdytiniams
ir jų tėvams
Pagal objektyvius kriterijus fiksuoti LVJC Vykdomos veiklos monitoringas Išgryninti
objektyvius
veiklos Parengtas poveikio vertinimo
vykdomos veiklos aprėptį ir poveikį
poveikio kriterijus: universalius tvarkos aprašas; Kas ketvirtį
tikslinei grupei
(pagal teritoriją, tikslinę grupę, fiksuojami veiklos poveikio
teritorinė aprėptis) ir specifinius rezultatai
(priklausomai nuo vykdomos veiklos)

Į
instrumento
parengimą nebuvo
įsitraukia pedagogai ir suvokia jį,
motyvuoti jį taikyti

L. Bačinskienė, R. nėra
Zaidovaitė,
S.
Griškevičiūtė,
koordinatoriai

0

0

0

0

sausis - kovas

Objektyvus
vykdomos
ugdytiniui

įvertinti nebuvo
poveikį

L. Bačinskienė, R. nėra
Zaidovaitė,
S.
Griškevičiūtė,
koordinatoriai,
pedagogai

0

0

0

0

balandis - gruodis

Vykdomos veiklos kokybinio nebuvo
poveikio vertinimas ir stebėsena

L. Bačinskienė, R. nėra
Zaidovaitė,
S.
Griškevičiūtė, A.
Kernytė,
V.
Smaliukienė, I.
Čėsnaitė

0

0

0

0

sausis - gruodis

būdas
veiklos

