PATVIRTINTA
Vilkaviškio vaikų ir jaunimo
centro direktorės
2013 m. rugsėjo mėn. 18 d.
Įsakymu Nr. V-1-97
VILKAVIŠKIO VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2013 – 2015 METAMS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro strateginis veiklos planas (toliau – Strategija) perengtas vadovaujantis Valstybės švietimo strategijos 2003 –
2012 metų nuostatomis, patvirtintomis 2003 m. liepos 4 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. IX – 1700, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. 82 „Dėl valstybės švietimo strategijos 2003 – 2012 metų nuostatų įgyvendinimo programos patvirtinimo“, Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymu (2011 m. liepos mėn. 1 d. Nr. XI-1281, 2011-03-17, Žin., 2011, Nr. 38-1804 (2011-03-31)), Lietuvos Respublikos
neformalaus suaugusių švietimo įstatymu (1998 m. birželio 30 d. Nr. VIII-822), Neformalioji vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos
Respublikos švietimo ministro įsakymu 2012-03-29 Nr. V-554 (nauja redakcija); remiantis Valstybinės švietimo 2013 – 2022 metų strategijos projektu
(2012-12-06) ir atsižvelgiant į Vilkaviškio rajono savivaldybės 2012 – 2014 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės
tarybos2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. B-TS-231, ir Vilkaviškio rajono savivaldybės 2011–2018 m. strateginio plėtros plano nuostatas.
Strategijos paskirtis – prisidėti prie visuomenės poreikius atitinkančios neformalaus švietimo kokybės, saviraiškos galimybių ir laisvalaikio
užimtumo didinimo; neformalaus švietimo, saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo prieinamumo plėtojimo; veržlių bei savarankiškų jaunuolių, kurie
atsakingai ir solidariai kurtų savo valstybės ir pasaulio ateitį, ugdymo; puoselėti asmens gebėjimą idėjas derinti su žiniomis bei įgūdžiais ir paversti tai
kūrybiškais veiksmais nuolat kintančioje aplinkoje
Strategija remiasi šiais principais:
1) lygių galimybių – švietimo sistema yra socialiai teisinga, ji užtikrina asmenų lygybę, nepaisant jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės
padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų; kiekvienam asmeniui ji laiduoja neformalaus švietimo, saviraiškos galimybių ir laisvalaikio užimtumo
prieinamumą,
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2) kontekstualumo – neformalus švietimas yra glaudžiai susieta su krašto ūkinės, socialinės, kultūrinės raidos kontekstu, kartu su juo atsinaujina ir
atitinka nuolat kintančias visuomenės reikmes;
3) veiksmingumo – VVJC siekia geros kokybės rezultatų sumaniai ir taupiai naudodamas turimus išteklius, nuolat vertindamas, analizuodamas ir
planuodamas savo veiklą, remdamasis veiksminga vadyba – tinkamais ir laiku priimamais sprendimais;
4) tęstinumo – teikiamos neformalaus švietimo paslaugos yra lanksčios, atviros, pagrįstos įvairių formų ir institucijų sąveika; sudaromos sąlygos
kiekvienam asmeniui mokytis visą gyvenimą.
Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras vykdydamas Lietuvos švietimo politiką, aktyviai bendradarbiauja su Vilkaviškio rajono savivaldybe, švietimo
įstaigomis, kitais socialiniais partneriais.
Tikimasi, kad neformalaus švietimo programų ir šios Strategijos įgyvendinimas prisidės prie neformalaus švietimo kokybės gerinimo, visuomenės
švietimo, saviraiškos galimybių ir laisvalaikio užimtumo didinimo.

II. VILKAVIŠKIO VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO PRISTATYMAS
Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras (sutrumpinimas VVJC, toliau Centras) įsteigtas 1959-09-01, kaip Pionierių ir moksleivių rūmai. Į dabartinį
pavadinimą pervadintas 1994-10-19, įreg. Nr. 1765. VVJC buveinės adresas – Vytauto g. 26, LT-70125, Vilkaviškis. Centro teisinė forma – biudžetinė
įstaiga, priklausomybė – savivaldybės įstaiga, kodas – 290570030. VVJC savininkas – Vilkaviškio rajono savivaldybė, S. Nėries g. 1, LT – 70147,
Vilkaviškis; kodas 111107759. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba, kuri vykdo
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos Švietimo ir kituose įstatymuose bei šiuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus
įgaliojimus.
Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro institucijos grupė – neformalaus švietimo įstaiga, institucijos tipas – neformalaus švietimo teikimo ir
užimtumo centras. VVJC yra daugiaprofilinė (vaikų, jaunimo ir suaugusių) neformalaus švietimo, saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo įstaiga.
Mokymo forma – dieninė, vakarinė, šeštadieninė ir sekmadieninė.
Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras yra pelno nesiekiantis viešas juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos
Respublikos bankuose, reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas teisės aktų nustatyta tvarka. Centras yra paramos gavėjas.
Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos
Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais,
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, VVJC nuostatais.
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III. UGDYMO BŪKLĖS STRATEGINĖ ANALIZĖ
IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ
Politiniai – teisiniai veiksniai.
Vaikų ir jaunimo centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių
konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nutarimais,
įstaigos nuostatais.
Rengiant strateginį veiklos planą 2013-2015 metams buvo atsižvelgta į Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros ir
nevyriausybinių organizacijų rėmimo programą, programoje keliamus tikslus. Šioje programoje keliami tokie tikslai: kurti palankias mokymo ir
ugdymo sąlygas, teikti kokybiškas mokymo ir ugdymo paslaugas, didinti vaikų ir jaunimo užimtumą, skatinti jų saviraišką, iniciatyvą, integraciją į
visuomenę, tobulinti darbuotojų pedagogines kompetencijas.
Lietuvos ir rajono politikų sprendimai leidžia numatyti tokias bendrąsias vaikų ir jaunimo centro veiklos gaires: išmokti aktyviai naudotis visais
įmanomais švietimo finansavimo šaltiniais, skatinti savo institucijoje bendrųjų kompetencijų ugdymą, skirti daugiau dėmesio bendruomenės mokymui,
teikti efektyvią pagalbą įvairių gebėjimų mokiniams.
Ekonominiai veiksniai.
Finansavimas iš savivaldybės.
Lėšos gautos rengiant projektines paraiškas.
Mokinių tėvų parama.
Lėšos gautos už mokamų paslaugų organizavimą.
Socialiniai veiksniai.
Vilkaviškio rajone kaip ir visoje Lietuvoje didelę įtaką švietimo įstaigoms turi mažėjantis gimstamumas.
Numatomas mokinių skaičius vaikų ir jaunimo centre:
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Būrelis/studija
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Dailės studija
„Nykštuko“ būrelis
Jaunųjų turistų būrelis
Šiuolaikinio šokio būrelis
Senovinės muzikos būrelis
Rūbų modeliavimo būrelis
Grožio mokykla
Vytelių pynėjų būrelis
Vokalinė studija (E.L.)
Dramos studija
Popchoras „Abėcėlė“
Foto video būrelis
Jaunųjų eismo patrulių būrelis
Vokalinė studija(A.H.)
Dailės studija neįgaliems vaikams
Floristikos būrelis
Gitaristų būrelis (S.V)
Gitaristų būrelis(G.T)
Liaudiškos muzikos kapelija
Popieriaus plastikos ir karpinių
būrelis
Šokių studija „Vyželė“
Tekstilės-koliažo būrelis
Viso:

Mokinių skaičius (mokslo metams)
2012-2013 2013-2014
2014-2015
40
17
24
70
24
24
20
36
24
36
36
36
12
24
24
24
24
24
12
15

40
17
24
70
24
24
20
36
24
36
36
36
12
24
24
24
24
24
12
15

40
17
24
70
24
24
20
36
24
36
36
36
12
24
24
24
24
24
12
15

80
20
646

80
20
646

80
20
646
4

Technologiniai veiksniai.
Modernios technologijos vis labiau skverbiasi į švietimą, daro įtaką įvairių dalykų mokymuisi, metodikoms, visam ugdymo procesui, Ypač
svarbus IKT panaudojimas, numatytas ir gimnazijos strategijoje, modernizuojant ir optimizuojant patį ugdymo procesą, tobulinant ugdymo metodiką,
formuojant mokinių mokymosi ir gyvenimiškus įgūdžius.
VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ

Planavimo sistemą įstaigoje sudaro įstaigos strateginis planas, metų veiklos programa, atskirų įstaigos funkcijų planai, trumpalaikiai (mėn.)
planai, programos, projektai. Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras siūlo įvairiapusę veiklą: būrelius, renginius, projektus. Ši veikla neverčia mokinio
įsipareigoti, atsižvelgia į jo gebėjimus, norą, motyvaciją, neegzaminuojama, o sudaroma galimybės jam laisvai pasirinkti. Mokiniai turi teisę rinktis
tokią veiklą, meninius bei kultūrinius renginius ne tik todėl, kad išmoktų, bet ir todėl, kad prasmingai leistų savo laisvalaikį. Centro veikloje
įvairiausiais būdais siekiame supažindinti vaikus ir jaunimą su kūrybinės raiškos priemonėmis, organizuojame įvairius kultūrinius bei kūrybinius
renginius, susitikimus, konkursus, būrelių veiklą, vasaros poilsio stovyklas, projektinę veiklą.
Būrelių ir studijų veiklai neužtenka patalpų, todėl naudojamės Vilkaviškio kultūros centro bei mokyklų patalpomis, nors organizuoti neformalų
švietimą, saviraiškos ir laisvalaikio užimtumą reikalinga ir efektyvu turint darbui tinkančias ir pritaikytas patalpas.
Mokytojų išsilavinimas ir kvalifikacija
2012 metų rugsėjo mėn. Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre (toliau – VVJC) buvo 22 būreliai, kuriems vadovavo 19 neformalaus švietimo mokytojų.
7 iš jų – tai antra darbovietė. 5 mokytojai turi mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją (26 %), 2 mokytojai – vyresniojo mokytojo kvalifikacinę
kategoriją (10,52 %) 4 mokytojai – mokytojo kvalifikacinę kategoriją (21 %).
Eil.Nr.

1
2

Išsilavinimas
Aukštasis
Aukštesnysis

2008 m.
Mokytojų
skaičius
11
6

Proc.
58 %
32%

2009 m.
Mokytojų
Proc.
skaičius
11
55 %
6
30 %

2010 m.
Mokytojų
skaičius
10
6

Proc.
52 %
32 %

2011 m.
Mokytojų
skaičius
12
5

Proc.
60 %
25 %

2012 m.
Mokytojų
skaičius
11
5

Proc.
58 %
26 %
5
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Vidurinis

2

10 %

3

15 %

3

16 %

3

15 %

3

16 %

Iš lentelėje pateiktų duomenų galima matyti, kad mokytojų išsilavinimo lygis per 2008 – 2012 metų laikotarpį kito nežymiai. Didelis dėmesys
yra skiriamas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, todėl VVJC darbuotojai bent 5 dienas per metus dalyvauja kvalifikacijos kėlimo renginiuose įvairiose
kvalifikacijos kėlimo įstaigose ir Centre, tarptautiniuose mokymuose. Patirtimi dalinamės bendradarbiaudami su Marijampolės švietimo centru.
Kontaktinių valandų skaičius
Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre darbui su mokiniais skiriama 270 valandų per savaitę. Veikla kinta nedaug, skirtos valandos išskaidomos
taip:
Muzika
Šokiai
Dailė
Teatras
Amatai
Kita
Iš viso
( k.val.sk.)
( k.val.sk.)
( k.val.sk.)
( k.val.sk.)
( k.val.sk.)
( k.val.sk.)
( k.val.sk.)
1
2008
73
36
38,7
29
45
48,3
270
2
2009
73
30
38,7
29
45
54,3
270
3
2010
73
30
38,7
29
45
54,3
270
4
2011
73
30
38,7
29
45
54,3
270
5
2012
73
30
38,7
25
49
54,3
270
Veikla būreliuose ir studijose organizuojama pagal neformalaus švietimo mokytojų parengtas metines būrelių/ studijų veiklos programas, kurios
kasmet atnaujinamos, bei VVJC metiniu veiklos planu.
Eil.Nr.

Metai

Mokinių skaičius 2008 – 2012 metais
Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centrą lankančių mokinių skaičius rodo, kad neformalaus švietimo, saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo poreikiai
yra svarbūs. Taip pat svarbu pažymėti, kad ne visus norinčius galime priimti į būrelius/ studijas dėl didelio mokinių skaičiaus juose.
Eil.Nr.
1
2
3
4
5

Metai
2008
2009
2010
2011
2012

Šokiai

Muzika
218
209
206
171
170

175
201
212
172
151

Dailė
97
82
98
72
81

Teatras
58
70
66
57
41

Amatai
98
106
83
90
121

Iš viso

Kita
115
87
104
89
98

761
755
769
651
662
6

Organizuoti renginiai

I ketvirtis

Vilkaviškio vaikų ir jaunime centre skatinant neformalaus švietimo, saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo vykdymą yra nuolat organizuojami
renginiai, išvykos, parodos, kita veikla, kurių dėka mokiniai gali tenkinti savo poreikius. Renginiai skiriasi savo pobūdžiu, dalyvių ir žiūrovų
auditorija. Organizuojant renginius aktyviai bendradarbiaujama su socialiniais bei informaciniais partneriais, pritraukiami jauni žmonės savanoriškam
socialiniam darbui.
2008 – 2012 m. laikotarpiu buvo suorganizuoti vidutiniškai 35 renginiai per metus Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro, Vilkaviškio rajono ir
Marijampolės regiono bendruomenėms.
Metų
2008 m.
2009 m.
2010 m.
2011 m.
2012 m.
ketvirtis
5
9
10
10
11
- Dailės studijos I – ojo
- Popietė „Sportas prieš
- Diskoteka jaunimui (2). - Dailės studijos
- Vytelių pynėjų
pusmečio mokinių darbų
nusikalstamumą“.
- Dailės studijos mokinių mokinių darbų paroda
būrelio mokinių darbų
paroda.
- Dailės studijos mokinių
I pusmečio darbų paroda.
„Nuo vasaros ...iki
paroda.
- Dramos studijos mokinių darbų paroda „Nuo
- Prevencinė popietė
dabar“(studijos 20- Dailės studijos I
susitikimas su J. Tallat –
vasaros...iki dabar“.
„Būsi valingas – būsi
mečiui paminėti).
pusmečio ataskaitinė
Kelpšos konservatorijos
- Vokalinės studijos
laimingas“.
- Vokalinės studijos Šv. paroda.
mokiniais.
renginys „Meilei amžius
- Sportinė popietė
Valentino dienos
- Rajono floristikos
- Vakaras – koncertas
nesvarbu“.
„Turistų varžytuvės“.
paminėjimas
darbų paroda
„Mylėti taip gera“ (vokalinė - Tekstilės – koliažo
- Tekstilės – koliažo
(koncertas).
„Antrasis augalo
st.).
būrelio mokinių
mokinių darbų paroda
- Dramos studija
gyvenimas“.
- Tekstilės – koliažo
dalyvavimas projekte
„Mano miestas“.
partneris Vilkaviškio
- Piešinių paroda „Aš
būrelio mokinių darbų
„Bendraukime spalvomis“.
- Vokalinės studijos
rajono raiškiojo
saugau savo sveikatą“.
paroda.
- Vytelių pynėjų būrelio
koncertas Šv. Valentino
skaitymo konkurse.
- Dailės neįgaliems
- Vytelių pynėjų mokinių
mokinių darbų paroda.
dienai.
- Rajoninė vaikų
vaikams būrelio
darbų paroda.
- Rajono vaikų folkloro
- Popietė „Draugauk su
folkloro šventė „Vaikų
mokinių darbų paroda.
popietė „Vaikų kiemas“.
knyga“.
kiemas“. „Kaziuko
- A.a.
- Rajono l/d paroda –
- Dramos studijos
mugė“.
L.Mačiulaitienės,
popietė „Ir mažos rankelės
„Etiudų pristatymas“.
- Dramos studijos
buvusios VVJC
padėti gali“.
- Vytelių pynėjų būrelio
„Užgavėnių šventė“.
darbuotojos,
- Tekstilės – koliažo,
mokinių darbų paroda.
- „Fėjų“ paroda.
personalinė darbų
7

II ketvirtis

dailės neįgaliems vaikams
būrelių piešinių paroda
„Pieva – gėlių
pasaulis“(kartu su l/d
„Pasaka“ dailės studija).
- Jaunųjų turistų ir VJC
mokinių pažintinė
ekskursija į Trakus
(šokolado fabriką).

- Popietė „Profesija –
senelių, tėvų, mūsų“.

12

- Rajoninė
ikimokyklinių įstaigų
ugdytinių piešinių
paroda „Mano rankelės
myli spalvas“.
- Rajoninė mokinių
piešinių paroda „
- Geriausias mokyklinis
dailės darbas“.
- Teatrų festivalis
„Šimtakojis“
(organizatorius
Vilkaviškio rajono
švietimo skyrius,
partneris VJC dramos
studija).
8

paroda.
- Foto – video
studijos mokinių
darbų paroda.
- Vilkaviškio rajono
vaikų folklorinių
kolektyvų popietė
„Vaikų kiemas 2012“.
- Rajoninė vaikų ir
jaunimo teatrų šventė
„Kaukė 2012“.
- Dramos studijos
pasirodymas
Vilkaviškio l/d
„Pasaka“.
- „Kaziuko mugė“.
8

15

10

- Rajono l/d vaikų piešinių
paroda – popietė „Svajonių
sapnas“.
- Rajoninė vaikų folkloro
popietė „Vaikų kiemas“.
- Aktorinio meistriškumo
būrelio spektaklis
„Orkestras“.
- Mokyklinės dailės
parodos „Geriausias metų
dailės darbas 2008 „
aptarimas ir apdovanojimai.
- Popchoro „Abėcėlė“
koncertas „Mes augame“.
- Foto – video būrelio

- Dailės neįgaliems
vaikams būrelio rajoninis
renginys.
- Floristikos būrelio
mokinių darbų paroda
„Motinos meilė kaip
žiedas“.
- Geriausio mokyklinio
dailės darbo paroda –
konkursas.
- Foto – video būrelio
mokinių darbų paroda.
- Dailės studijos mokinių II
pusmečio ataskaitinė darbų
paroda.

- Rajoninė vaikų folkloro
šventė „Vaikų kiemas“.
- Paroda – popietė „Mes
draugai“.
- Piešinių paroda –
popietė „Kokia didelė ir
plati skaičių šalis“.
- Aktorinio
meistriškumo studijos
spektaklis „Kalio
cianido...su pienu ar be?“.
- Raganiukės teatras.
- Diskoteka jaunimui.
- „Nykštuko“ būrelio
„Šeimos šventė“.

- „Jaunimo dienos“.
- Floristikos būrelio
mokinių darbų paroda
Vilkaviškio viešojoje
bibliotekoje.
- Vytelių pynėjų
mokinių darbų paroda.
- Prevencinė savaitė.
- Vilkaviškio rajono
liaudiškų šokių grupių
šventė „Supynėm šokių
pynę“.
- Dramos studijos ir
gitaristų būrelio
mokinių spektaklis

- Vytelių pynėjų
būrelio mokinių darbų
paroda.
- Floristikos būrelio
mokinių darbų paroda.
- Tradicinė liaudiškų
šokių šventė
„Supynėm šokių
pynę“.
- Mokslo metų
ataskaitinis renginys
„Grybų karas“.
- Dailės studijos
mokinių II pusmečio
ataskaitinė paroda.
8

III
ketvirtis

mokinių ataskaitinė paroda.
- Ataskaitinis liaudiškos
muzikos kapelijos,
vokalinės studijos ir
senovinės muzikos
ansamblio koncertas.
- Floristinių papuošalų
paroda.
- Dailės studijos mokinių
II –ojo pusmečio ataskaitinė
darbų paroda.
- „Nykštuko“ būrelio
„Šeimos šventė“.
- „Pižamų vakarėlis“
(VVJC floristikos būr. Ir
Virbalio vid. Mok.
Floristikos būr.).
- „Turistų sąšauka“.
- Mados dizaino konkursas
„Įdomioji mada“.
- Šventė „Sveika vasarėle“,
skirta tarptautinei vaikų
gynimo dienai.
- Vokalinės studijos
vakaras – koncertas
„Dainuokim drauge“.

- Vokalinės studijos ir
būrelio „Nykštukas“
koncertas visuomenei.
- Būrelio „Nykštukas“
šeimos šventė.
- Jaunųjų turistų būrelio
šventė „Turistų sąšauka“.
- Popietė „Mes gitaristai“.
- Renginys „Sveika
vasarėle“.

- Dailės studijos II
pusmečio ataskaitinė
darbų paroda.
- Foto – video studijos
mokinių ataskaitinė
paroda.
- Rajoninė turistų
sąšauka.
- Vakaronė – koncertas
„Skrydis“.
- Šventė „Sveika
vasarėle“, skirta
tarptautinei vaikų gynimo
dienai.

„Kaip kurmis kelnytes
įsitaisė“ VVJC
- Dramos studijos ir
gitaristų būrelio
mokinių spektaklis
„Kaip kurmis kelnytes
įsitaisė“ Vilkaviškio
pradinėje mokykloje.
- Foto – video studijos
mokinių ataskaitinė
paroda.

- Tekstilės – koliažo
mokinių darbų paroda
(VVJC eksterjero
atnaujinimo
atidarymas).
- Regioninis gyvos
muzikos vakaras.
- Aktorinio
meistriškumo studijos
spektaklio P.Zindel
„Gama spindulių
poveikis mėnulio
skaistažiedėms“
premjera.

6
- Rugsėjo 1 – osios šventė.
- Dailės studijos buvusių
mokinių darbų paroda.

3
- Diskoteka moksleiviams.
- Dailės studijos buvusių
mokinių darbų paroda.

6
- Dailės studijos buvusių
mokinių darbų paroda.
- Dailės studijos mokinių

5
- Projektas „Sukurk
VVJC simbolį“.
- Dailės studijos

3
- Dailės studijos
buvusių mokinių
darbų paroda.
9

IV ketvirtis

- Dailės studijos mokinių
vasaros užduočių darbų
paroda.
- Jaunųjų turistų
„Krikštynos“.
- Susitikimas su
Pedagoginės psichologinės
tarnybos psichologais
(mokinio neformalaus
švietimo kryptingumas,
vertybių motyvacija ir
pasirinkimo galimybės).
- Dviejų dienų turistinis
žygis „Išsaugokime praeitį“,
skirtas pasaulinei turizmo
dienai.
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- Floristikos būrelio
mokinių darbų paroda.
- Trišalio projekto foto
nuotraukų ir dailės darbų
paroda.
- Dramos būrelio mokinių
„Halloweno“ šventė.
- Jaunimo varžytuvės,
skirtos pasaulinei jaunimo
dienai paminėti.
- Projektas „Nenuleisk
ausų“.
- Gitaros vakaras. Vaikų
folkloro kolektyvo
„Serbentėlė“ koncertas.

- Dailės studijos mokinių
vasaros darbų paroda.

vasaros užduočių darbų
paroda.
- Vasaros metu vykusių
projektų nuotraukų
paroda.
- Vasaros vaikų
stovyklos „Draugystė“
piešinių paroda.
- Projekto „Visada greta“
pristatymas
- Projekto „Lenkų –
lietuvių susitikimai su
šokiu ir folkloru –
tradicija – šiandiena“
pristatymas.

buvusių mokinių darbų
paroda.
- Dailės studijos
mokinių vasaros darbų
paroda.
- Turistų šventė, skirta
paminėti tarptautinę
turizmo dieną.
- Jaunųjų turistų būrelio
išvyka į grybų šventę
Varėnoje.

- Dailės studijos
mokinių vasaros darbų
paroda.
- Rugsėjo 1 – osios
šventė.

14
- Floristikos būrelio
mokinių darbų paroda
„Mokytojui“.
- Diskoteka jaunimui (3).
Turistų būrelio naujų narių
krikštynos.
- Prevencinė sportinė
popietė „Sportas –
sveikata“.
- Dramos studijos
„Hellowyno“ vakarėlis.
- Tarptautinė verslumo
savaitė.
- Marijampolės apskrities
moksleivių renginys

6
- Šventinis Kalėdinis
renginys pradinukams.
- Kalėdinis projektas „Ir
atvažiuoja šventa Kalėda“.
- Pop choro „Abėcėlė“
koncertas Vilkaviškio
kultūros centre
neįgaliesiems,
- „Nykštuko“ būrelio
kalėdinis renginys.
- Vytelių pynėjų būrelio
mokinių darbų paroda
„Kalėdiniai akcentai“
- Vokalinės studijos
koncertas „Pop Kalėdos“.

13
- Dailės neįgaliems
vaikams būrelio mokinių
darbų paroda
Vilkaviškio viešojoje
bibliotekoje.
- Fotografijos konkurso
„Šviesa“ darbų paroda.
- Naujųjų turistų būrelio
narių krikštynos.
- Monopolio žaidimo
turnyras, skirtas
verslumo dienai.
- Tekstilės – koliažo
būrelio mokinių darbų
paroda.

8
- „Protmūšis“
tarptautinei AIDS
dienai paminėti.
- Tautinių šokių
kolektyvo „Vyželė“
15 – kos metų
jubiliejinis koncertas.
- „Jaunųjų kūrėjų
vakaras“.
- Būrelio
„Nykštukas“ kalėdinė
šventė.
- Vokalinės studijos
šventinis koncertas
„Kalėdos 2012“.
10

IŠ
VISO:

- Rajono mokinių
fotografijos paroda –
konkursas.
- Prevencinė popietė
„Mano filmų ir knygų
herojai“.
- Susitikimas su
visuomenės sveikatos centro
specialistais „Mokinių
sveikatos ugdymas –
pagrindinis veiksnys,
formuojant sąmoningą
požiūrį į sveikatos
saugojimą ir stiprinimą“.
- Tekstilės – koliažo, dailės
neįgaliems vaikams būrelių
mokinių darbų paroda
„Pasaulis aplink mus“.
- Respublikinis
šiuolaikinio šokio festivalis
„Almėja“.
- Kalėdinis koncertas,
skirtas popchoro „Abėcėlė“
15 metų gimtadieniui.

„Nenuleisk ausų“ ir
„Galimybių mugė“.
- Prevencinė konferencija
„Sveiki ir saugūs“.
- Floristikos būrelio
mokinių darbų „Kalėdinė“
paroda.
- Renginys „Kalėdinis
turgus“.
- Popchoro „Abėcėlė“
kalėdinis koncertas.
- Vytelių pynėjų būrelio
mokinių darbų paroda
„Puoškime eglutę“.
- Būrelio „Nykštukas“
naujametinis karnavalas.
- Tautinių šokių kolektyvo
„Vyželė“ kalėdinis
koncertas.
- Adventinis vakaras.

38

36

34

- Jaunųjų kūrėjų
vakaras.
- Kūrybinių užsiėmimų
organizavimas Pilviškių
sutrikusio intelekto
jaunuolių centre.
- Tautinių šokių
kolektyvo „Vyželė“
kalėdinis renginys
„Įžiebkim kalėdinę
žvaigždę“.
- Vytelių pynėjų būrelio
mokinių darbų paroda.
- Tekstilės – koliažo
būrelio mokinių darbų
paroda.
- Būrelio „Nykštukas“
kalėdinė šventė.
- Vokalinės studijos
koncertas visuomenei
„Pop Kalėdos“.
- Dramos studijos
spektaklis pagal
V.Mikvic „Piktoji
Vyvi“.

- Tekstilės – koliažo
būrelio mokinių darbų
paroda.
- Vytelių pynėjų
būrelio mokinių darbų
paroda.
- Foto – video
studijos mokinių
darbų paroda.

36

30

Dalyvavimas kitų įstaigų renginiuose
Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro mokiniai savo veiklą pristato renginių, konkursų, koncertų, varžybų, parodų, kūrybinių išvykų metu,
dalyvauja Vilkaviškio rajono, Marijampolės apskrities, respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose, projektuose bei programose. VVJC ugdytiniai
atstovauja Centrą ir aktyviai dalyvauja kitų įstaigų renginiuose ir konkursuose, užima prizines vietas, o tai reiškia jų įgytas žinias bei įgūdžius.
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2008 m.

- Jaunųjų eismo patrulių būrelio nariai dalyvavo respublikinėje jaunųjų eismo patrulių konferencijoje Vilniuje.
- Popchoras „Abėcėlė“ dalyvavo Lietuvos televizijos laidoje „Gero ūpo“ , jubiliejiniame festivalyje Jurbarke „Spalvoti nykštukai“,
„Laumės juostoje“ Palangoje, nacionaliniame vaikų konkurse Marijampolėje „Rasos lašeliai“, kompaktinės plokštelės pristatyme
„Didžiausia dovana“ Kaune, BTV televizijoje „Kalėdinio“ koncerto filmavime.
- Liaudiškos muzikos kapelijos kolektyvas dalyvavo vaikų ir kapelų šventėje „Jurgiu, Jurgiuk, grok!“.
- Dailės studijos ugdytiniai dalyvavo vaikų meninėje gerumo akcijoje “Kad būtų linksmiau” ir studentų plenere Bebrininkų kaime. Dramos
studijos ir aktorinio meistriškumo studijos kolektyvai vyko į kūrybinį vaikų ir jaunimo teatrų festivalį “Aitvaras” Kalvarijoje.
- “Grožio mokyklos” mokinės dalyvavo edukacinėje pamokoje “Mada XIV – XVI a. Lietuvoje”, kuri vyko Vilniuje, Taikomosios dailės
muziejuje.
- Kolektyvas “Vyželė” dalyvavo festivalyje “Ant stogo”, tarptautiniame festivalyje “Supinkim margą šokių pynę” Kaune, renginyje
Kudirkos Naumiestyje, koncerte “Lipk ant sienų” Kazlų Rūdoje, respublikiniame vaikų ir jaunimo tautinių šokių kolektyvų konkurse
“Aguonėlė” Birštone ir papuolė į zoninį turą.
- Šiuolaikinio šokio kolektyvas “Fresko” vyko į festivalį “Ant stogo”, į festivalį Šiauliuose “Išdykęs pavasaris 2008”, į konkursą “Ant
bangos 2008” Palangoje, į tarptautinį šiuolaikinio šokio konkursą “Lietaus žydėjimas 2008” Vilniuje, du kartus vyko į praktinius seminarus
Kybartuose (su mokiniais) , į festivalį – konkursą “Neramių sielų mugė” Kybartuose.

2009 m.

- Jaunųjų eismo patrulių būrelio komanda TNT dalyvavo mokinių respublikinio teisinių žinių konkurse „Temidė“ Marijampolės apskrityje
ir respublikiniame ture Panevėžyje ir laimėjo pirmąsias vietas.
- Popchoras „Abėcėlė“ dalyvavo festivalyje „Laumės juosta“ Palangoje, nacionaliniame vaikų konkurse „Rasos lašeliai 2009“
Marijampolėje, festivalyje „Karnavalas“ Gurjevske (Kaliningrado sritis, Rusija), du kartus festivalyje „Mes – pasaulis“ Vilniuje, festivalyje
„Dzūkijos žvaigždutės“ Alytuje, Motinos dienos koncerto filmavime Kaune.
- Liaudiškos muzikos kapelija dalyvavo vaikų ir kapelų šventėje „Jurgiuk, Jurgiuk, griok!” Kaune, Tūkstantmečio dainų šventėje Vilniuje,
koncertavo Kudirkos Naumiestyje ir Stirniškių pagrindinėje mokykloje.
- Dailės studijos ugdytiniai dalyvavo architektūros A. Zmuidzinavičiaus piešimo olimpiadoje Kauno technologijos universitete.
- Dramos studijos nariai dalyvavo teatrų konkurse “Šimtakojis” rajoniniame ir Varėnoje vykusiame respublikiniame ture, kur parodę
spektaklį pagal H. K. Anderseną “Cino kareivėlis”, tapo diplomantais, vaidino improvizaciją susitikime su rašytoju Kęstučiu
Kasparavičiumi, bei skandinavų knygos savaitėje Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje.
- Kolektyvas ‘Vyželė” dalyvavo tarptautiniame folklore festivalyje “Mazurskie spotkanie z folkloram” Olecke ( Lenkija), Tūkstantmečio
dainų šventėje Vilniuje ( 3grupės), regioninėje šokių šventėje Šakiuose, koncerte Varšuvoje (Lenkija), respublikiniame festivalyje “Norim
kilt” ir laimėjo II vietą, šokių festivalyje “Šokio erdvėje” Kaune ir laimėjo Gran Prix apdovanojimą, šokių festivalyje Marijampolėje,
koncertavo Vištytyje, bei Sūdavos vidurinėje mokykloje.
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2010 m.

- Šiuolaikinio šokio kolektyvas “Fresko” dalyvavo festivalyje “Pavasario fiesta 2009” Birštone, kur laimėjo originaliausio kolektyvo
vardą, šiuolaikinio šokio konkurse “Norim kilt” Vilniuje (trijuose turuose ir pateko į finalą), tarptautiniame festivalyje “Asorti 2009”
Šiauliuose ir laimėjo II vietą, respublikiniame mažųjų šokėjų festivalyje “Ant stogo 2009” Vilniuje ir buvo apdovanotas II laipsnio diplomu,
tarptautiniame gatvės šokių festivalyje “Streetstyle 2009”.
- Vokalinės studijos kolektyvas (vad. E.Linkevičienė) dalyvavo respublikiniame estradinės dainos konkurse “Molėtų banga” Molėtuose ir
laimėjo I vietą, Šaulių karinės patriotinės dainos konkurse Kaune ir laimėjo I vietą, tarptautiniame konkurse “Kluszborske Trele 2009”
Lenkijoje ir laimėjo III vietą.
- Foto – video būrelio mokiniai dalyvavo respublikinėje foto parodoje “Žemės spalvos” Vilniuje ir laimėjo II vietą, bei foto parodoje
Vilniuje, skirtoje Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti.
- Gitaristų būrelio mokiniai (vad. S.Venskūnaitė), dalyvavo respublikiniame muzikos festivalyje “Muzikos garsai 2009” Plungėje ir
laimėjo elegantiškiausio kolektyvo vardą, bei meno parodos atidaryme Kalvarijoje.
- 38 dieninės stovyklos “Draugystė VII” mokiniai dalyvavo “Lietuvos tūkstantmečio keliautojo” konkurse ir tapo diplomantais.
- Popchoras „Abėcėlė“ dalyvavo festivalyje „Laumės juosta“ Palangoja, du kartus festivalyje „Mes – pasaulis“ Vilniuje, respublikiniame
festivalyje „Lakštingalų slėnis“, Nidos festivalyje, Vilkaviškio miesto šventėje, Marijampolės miesto paminklo atidarymo šventėje, Lietuvos
televizijos filmavime „Tūkstantmečio vaikai“, Baltijos televizijos koncerte, skirtame Tėvo dienai.
- Liaudiškos muzikos kapelija koncertavo Kudirkos Naumiesčio kultūros centre ir profesinio rengimo centre, Kalvarijos seniūnijos
Akmenynų
pagrindinėje
mokykloje,
Šakių
rajono
Išdagų
kultūros
centre,
Keturnaujienos
kultūros centre, Vilkaviškio kultūros centre inkilų parodos atidaryme, amatų šventėje Paežerių dvare, Vilkaviškio rajono mokinių šventėje
„Sveika vasarėle“.
- Dramos studijos nariai dalyvavo Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje „Metų knygos rinkimuose“ ir „Skandinavų knygos savaitėje“, šaunių
komandų varžytuvėse Vilkaviškio kultūros centre, Europos judriosios savaitės atidaryme, Vilkaviškio miesto baigiamojoje mokslo metų
šventėje „Etiudų spektaklyje“ Alvite, VVJC renginyje „Vaikų kiemas“, renginyje „Mieste be savo automobilio“, tradiciniame jaunimo
renginyje „Nenuleisk ausų“.
- Aktorinio meistriškumo studija du kartus dalyvavo mėgėjų teatro festivalyje „Po gluosniais“.
- Kolektyvas „Vyželė“ dalyvavo rajoniniame renginyje, skirtame kovo 11-osios paminėjimui, respublikiniame šokių festivalyje „Vizijos“,
rajoninėje šventėje „Atverkim širdis – pavasarėja“, respublikiniame tautinių šokių festivalyje Kupiškyje, koncertavo Vilkaviškio miesto
šventėje, dalyvavo vėliavų parade Vilniuje, koncertavo „Amatų šventėje“ Paežeriuose, dalyvavo advento projekte „Kai atvažiuoja Kalėda“,
koncertavo žemdirbių šventėje.
- Šiuolaikinio šokio kolektyvas „Fresko“ dalyvavo tarptautiniame gatvės šokių festivalyje „Streetstyle 2010“ Kaune, šiuolaikinio šokio
festivalyje „Lietaus žydėjimas“, Lietuvos šiuolaikinio šokio festivalyje „Šokių virusas“ ir užėmė 3 vietą, respublikiniame festivalyje „Ant
bangos“ ir užėmė 2 vietą.
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2011 m.

- Vokalinės studijos kolektyvas (vad. E. Linkevičienė) dalyvavo „Dainų dainelė“ zoniniame ir respublikiniuose turuose, tarptautiniame
konkurse „Kluszborske Trele 2010“, respublikiniame konkurse „Metelio banga“, mokslo metų pradžios šventėje, „Dviračių savaitės“
atidaryme, vaikų žaidimų aikštelės atidaryme, respublikiniame renginyje „Šaunių komandų varžytuvės“, „Judriojoje Europos savaitėje“.
- Foto – video būrelio mokiniai siuntė savo darbus į jaunųjų gamtininkų centrą Vilniuje.
- Gitaristų ir senovinės muzikos ansamblio būrelių mokiniai (vad. S. Venskūnaitė) dalyvavo Didvyžių pensionato eilėraščių knygos
pristatyme, gatvės muzikos dienoje, renginyje „Sveika vasarėle“, mokytojo dienos paminėjime Vilkaviškio kultūros centre, jaunimo
varžytuvėse „Rudens šėlsmas“ Alvite, šventiniame koncerte VVJC.
- Popchoras „Abėcėlė“ dalyvavo nacionaliniame vaikų ir jaunimo populiariosios dainos festivalyje „Rasos lašeliai 2011“, tradicinėje
socialinės globos įstaigų menų dienoje – festivalyje „Scenoje su žvaigžde“, skirtame neįgaliųjų dienai paminėti.
- Vokalinės studijos mokiniai (vad. E.Linkevičienė) koncertavo Vilkaviškio kultūros centre.
- Gitaristų būrelio mokiniai (vad. S.Venskūnaitė) dalyvavo dailės parodos atidaryme „ Nuo vasaros... iki dabar“, Čekų knygos savaitėje
Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje.
- Liaudiškos muzikos kapelijos mokiniai koncertavo Žaliosios pagrindinėje mokykloje, Sūdavos mokykloje, Višakio Rūdos miestelio
bendruomenei.
- Jaunųjų turistų būrelio mokiniai buvo išvykę į grybų šventę Varėnoje.
- Dramos studijos mokiniai dalyvavo Čekų knygos savaitėje Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje, dalyvavo projekte „Smūgis kumščiu“
Gražiškiuose ir Sūdavos mokykloje (kartu su Vilkaviškio rajono policijos atstove Rūta Kairiene), Skandinavų knygos savaitėje Vilkaviškio
viešojoje bibliotekoje.
- Tautinių šokių kolektyvo „Vyželė“ šokėjai dalyvavo renginyje LRT televizijoje Vilniuje, koncertavo Vilkaviškio kultūros centro
jubiliejiniame renginyje, renginyje „Šokanti Neringa“, rajoninėjė žemdirbių šventėje, respublikinėje šventėje „Grok Jurgeli“ Kaune,
respublikiniame šokių festivalyje „Pašėlusiu ritmu“ Šakiuose, šokių festivalyje “Neramių sielų mugė“ Kybartuose, respublikiniame šokių
festivalyje Elektrėnuose, Vilkaviškio kultūros centre Vasario 16 – osios koncerte, tarptautiniame šokių festivalyje – konkurse „Aušrinė
žvaigždė“ Šiauliuose, respublikiniame šokių festivalyje „Norim kilt“ Marijampolėje, pavasariniame šokių karnavale Marijampolės kultūros
centre.
- Šiuolaikinio šokio kolektyvo „Fresko“ šokėjai dalyvavo tarptautiniame gatvės šokių festivalyje „Streetstyle 2011“ Kaune,
respublikiniame šokių festivalyje Elektrėnuose, respublikiniame šokių konkurse „Erdvė“ Kaune, Respublikiniame šokių festivalyje „ Norim
kilt“ Panevėžyje, respublikiniame šiuolaikinio šokio festivalyje – konkurse „Asorti“, Lietuvos Taurės 2011 šokių konkurse Klaipėdoje,
šokio festivalyje „Neramių sielų mugė“ Kybartuose, konkurse „Lietaus žydėjimas“ Vilniuje.
- „Gatvės muzikos“ dienoje dalyvavo gitaristų būrelių mokiniai (vad. G.Turonis ir S.Venskūnaitė), vokalinės studijos mokiniai (vad.
E.Linkevičienė), liaudiškos muzikos kapelijos mokiniai (vad. I.Ščesnienė)
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2012 m.

- Popchoras „Abėcėlė“ dalyvavo festivalyje „Laumės juosta“ Palangoja, du kartus festivalyje „Mes – pasaulis“ Vilniuje, respublikiniame
festivalyje „Lakštingalų slėnis“, Nidos festivalyje, Vilkaviškio miesto šventėje, Marijampolės miesto paminklo atidarymo šventėje, Lietuvos
televizijos filmavime „Tūkstantmečio vaikai“, Baltijos televizijos koncerte, skirtame Tėvo dienai.
- Liaudiškos muzikos kapelija koncertavo Kudirkos Naumiesčio kultūros centre ir profesinio rengimo centre, Kalvarijos seniūnijos
Akmenynų
pagrindinėje
mokykloje,
Šakių
rajono
Išdagų
kultūros
centre,
Keturnaujienos
kultūros centre, Vilkaviškio kultūros centre inkilų parodos atidaryme, amatų šventėje Paežerių dvare, Vilkaviškio rajono mokinių šventėje
„Sveika vasarėle“.
- Dramos studijos nariai dalyvavo Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje „Metų knygos rinkimuose“ ir „Skandinavų knygos savaitėje“, šaunių
komandų varžytuvėse Vilkaviškio kultūros centre, Europos judriosios savaitės atidaryme, Vilkaviškio miesto baigiamojoje mokslo metų
šventėje „Etiudų spektaklyje“ Alvite, VVJC renginyje „Vaikų kiemas“, renginyje „Mieste be savo automobilio“, tradiciniame jaunimo
renginyje „Nenuleisk ausų“.
- Aktorinio meistriškumo studija du kartus dalyvavo mėgėjų teatro festivalyje „Po gluosniais“.
- Kolektyvas „Vyželė“ dalyvavo rajoniniame renginyje, skirtame kovo 11-osios paminėjimui, respublikiniame šokių festivalyje „Vizijos“,
rajoninėje šventėje „Atverkim širdis – pavasarėja“, respublikiniame tautinių šokių festivalyje Kupiškyje, koncertavo Vilkaviškio miesto
šventėje, dalyvavo vėliavų parade Vilniuje, koncertavo „Amatų šventėje“ Paežeriuose, dalyvavo advento projekte „Kai atvažiuoja Kalėda“,
koncertavo žemdirbių šventėje.
- Šiuolaikinio šokio kolektyvas „Fresko“ dalyvavo tarptautiniame gatvės šokių festivalyje „Streetstyle 2010“ Kaune, šiuolaikinio šokio
festivalyje „Lietaus žydėjimas“, Lietuvos šiuolaikinio šokio festivalyje „Šokių virusas“ ir užėmė 3 vietą, respublikiniame festivalyje „Ant
bangos“ ir užėmė 2 vietą.
- Vokalinės studijos kolektyvas (vad. E. Linkevičienė) dalyvavo „Dainų dainelė“ zoniniame ir respublikiniuose turuose, tarptautiniame
konkurse „Kluszborske Trele 2010“, respublikiniame konkurse „Metelio banga“, mokslo metų pradžios šventėje, „Dviračių savaitės“
atidaryme, vaikų žaidimų aikštelės atidaryme, respublikiniame renginyje „Šaunių komandų varžytuvės“, „Judriojoje Europos savaitėje“.
- Foto – video būrelio mokiniai siuntė savo darbus į jaunųjų gamtininkų centrą Vilniuje.
- Gitaristų ir senovinės muzikos ansamblio būrelių mokiniai (vad. S. Venskūnaitė) dalyvavo Didvyžių pensionato eilėraščių knygos
pristatyme, gatvės muzikos dienoje, renginyje „Sveika vasarėle“, mokytojo dienos paminėjime Vilkaviškio kultūros centre, jaunimo
varžytuvėse „Rudens šėlsmas“ Alvite, šventiniame koncerte VVJC.

Projektinė veikla
Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras aktyviai rengia projektus ir socializacijos programas, taip plečia veiklos sritis, bendrauja su vietiniais ir
tarptautiniais partneriais. Pastaraisiais metais pastebimas projektų finansavimo mažėjimas dėl nepakankamų lėšų fonduose.
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Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro 2008 – 2012 m. laikotarpiu rengti projektai:
Metai

Tipas

Tarptautinis
dvišalis
Tarptautinis
trišalis

2009 m.
2010 m.

Tarptautinis
dvišalis
Tarptautinis
daugiašalis
Tarptautinis
dvišalis
Tarptautinis
daugiašalis
Tarptautinis
daugiašalis
Tarptautinis
dvišalis
Tarptautinis
dvišalis

2011 m.

2008 m.

Tarptautinis
dvišalis

Pavadinimas

Partneriai

Projekto
Fondas/ programa, į kurią
įgyvendinimas
kreiptasi
Įgyvendintas
Lenkijos-Lietuvos jaunimo
mainų fondas

Įgyvendinimo/
rengėjo vieta
Varšuva,
Lenkija

Lenkijos-Lietuvos jaunimo
mainų fondas
ES programa „Veiklus
jaunimas“
ES programa „Veiklus
jaunimas“
ES programa „Veiklus
jaunimas“
ES programa „Veiklus
jaunimas“
Lenkijos-Lietuvos jaunimo
mainų fondas
Europos Sąjungos Europos
regioninės plėtros fondas,
Bendradarbiavimo abipus sienos
programa "Veiklūs kaimynai"

Vištytis,
Lietuva
Latvija

Lenkijos-Lietuvos jaunimo
mainų fondas
ES programa „Veiklus
jaunimas“

Lenkija

„Stacja WKDwarszawska kuznia
debiutow“
„Jezyk sztuki zbliza“

Lietuva, Lenkija

Lietuva, Lenkija

Įgyvendintas

„Latvija per kameros
objektyvą“
„Sustojimas Laisvė“

Čekija, Danija, Lietuva,
Latvija, Slovėnija
Lietuva, Lenkija

Įgyvendintas

„Kozjansko jablko

Čekija, Danija, Lietuva,
Latvija, Slovėnija
Čekija, Danija, Lietuva,
Latvija
Lietuva, Lenkija

Įgyvendintas

„Lenkų-lietuvių
Susitikimas su Šokiu ir
Folkloru - Tradicija –
Šiandiena“

Lietuva, Lenkija

Įgyvendintas

„Face to Face“

Lietuva, Lenkija

Įgyvendintas

„Aš renkuosi veiklą“

Čekija, Danija, Lietuva

Įgyvendintas

„Jaunimas ir laisvalaikis“
„Visada greta“

Įgyvendintas

Įgyvendintas
Įgyvendintas

Lenkija,
Lietuva
Slovėnija
Danija
Lietuva
Lietuva,
Lenkija

Lietuva
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2012 m.

Tarptautinis
daugiašalis

"Democracy and
enviroment in our lives"

Čekija, Danija, Lietuva,
Latvija

Tarptautinis
dvišalis

„Vakar – šiandien“

Lietuva, Lenkija

Tarptautinis
trišalis

„Youth academy“

Lietuva, Lenkija,
Rugija

Tarptautinis
dvišalis

„Minorities matter“

Lietuva, Lenkija

Neįgyvendinta
negavus
finansavimo
Neįgyvendinta
negavus
finansavimo
Neįgyvendinta
negavus
finansavimo
Neįgyvendinta
negavus
finansavimo

ES programa „Veiklus
jaunimas“

Čekija

Lenkijos-Lietuvos jaunimo
mainų fondas

Lietuva

Multi cross-boarder cooperation
programme

Lietuva

Europos Sąjungos Europos
regioninės plėtros fondas,
Bendradarbiavimo abipus sienos
programa „Veiklūs kaimynai“
ES programa „Veiklus
jaunimas“

Lietuva

Tarptautinis
„Raising awareness about Lenkija, Lietuva,
Įgyvendintas
Suomija
daugiašalis
discrimination by using
Suomija, Estija,
jaunimo
NFE methods“
Bulgarija, Kipras,
darbuotojams
Italija, Turkija
Partnerystės ir bendradarbiavimo ryšiai:
Vaikų ir jaunimo centras palaiko ryšius su Vilkaviškio rajono bendrojo lavinimo mokyklomis, Vilkaviškio rajono darželiais, Pilviškių sutrikusio
intelekto jaunuolių dienos centru, Alvito vaikų dienos centru, Alvito šv. Kazimiero vaikų globos namais, Didvyžių socialinės globos namais,
Vilkaviškio krašto laikraščiu „Santaka“, informaciniu portalais www.vilkaviskietis.lt ir www.vilkaviskietis.info, Vilkaviškio turizmo ir informacijos
centru, Vilkaviškio rajono viešąja biblioteka, Klaipėdos jaunimo centru, Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindine mokykla.
VVJC taip pat bendradarbiauja su partneriais užsienyje: Olecko kultūros centru (Lenkija), Jelgavos vaikų ir jaunimo centru „Junda” (Latvija),
Elko kultūros centru (Lenkija), Goleniovo kultūros centru (Lenkija), Varšuvos Zacisze kultūros centru (Lenkija), Gurjevsko kultūros centru
(Kaliningrado sritis), Prahos jaunimo klubu ŠOK (Čekijos Respublika), Norre Djurs jaunimo klubu (Danija), Celja jaunimo klubas (Slovėnija),
Kliučborgo kultūros centas (Lenkija).
2012 m. užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su naujais partneriais Karjalohjan kunta (Suomija), Centrum Zajec Pozaszkolnych nr1 w Lodzi
(Lenkija), Saue Nrortekeskus Taline (Estija), neformali jaunimo grupe iš Sofijos (Bulgarija), NECI (Kipras), Scambeieuropei (Italija), Milli Eğitim
bakanlığı (Turkija).
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VVJC darbuotojų patirties sklaida
VVJC neformalaus švietimo mokytojai ir kiti darbuotojai teikia informaciją ir rengia seminarus/ mokymus darželių, bendrojo lavinimo mokyklų
įvairių dalykų mokytojams, socialiniams pedagogams, mokiniams, jų tėvams, su jaunimu dirbantiems asmenims, taip plėtoja savo kompetencijas ir
dalinasi sukaupta patirtimi.
Metai
2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.
2012 m.

Seminaro, mokymų pavadinimas
„Darbeliai iš gamtinės medžiagos“ (02.29)
„Darbeliai iš gamtinės medžiagos“ (05.16)
„Kalėdiniai puošybos akcentai. Advento vainikai“
„Mokinių kūrybiškumo ugdymas naudojant dekupažo techniką“
„Tapybos ant šilko pradmenų panaudojimas ugdant mokinių kūrybiškumą“
„Aktyvių mokymo metodų taikymas neformaliame švietime“
„Gėlių gamyba iš įvairių medžiagų“
„Gėlių gamyba iš įvairių medžiagų“
„Vertybių ugdymas žaidimo metodu“
„Ikimokyklinio amžiaus vaikų adaptacija“ (10.26.)
„Ikimokyklinio amžiaus vaikų adaptacija“ (10.29)
„Gipso technologijos dailės pamokose“
„Pamokos tikslų, dalyko mokymo turinio ir numatomos veiklos per pamoką sąveika“
„Vaikų auklėjimo stiliai“
„Vaikų folkloro ansamblio ypatumai“
„Kolektyvinis darbas“
„Gipso technologijos dailės pamokose ir popamokinėje veikloje“
„Antrasis augalo gyvenimas“
„Neformalaus švietimo metodai“ (02.22)
„Neformalaus švietimo metodai“ (03.07)

Organizatorius
J. Valentukonienė, G. Kuzminaitė
J. Valentukonienė, G. Kuzminaitė
J. Valentukonienė
E. Čepaitė
E. Čepaitė
E. Čepaitė
J. Valentukonienė
J. Valentukonienė
J. Valentukonienė
J. Valentukonienė
J. Valentukonienė
S. Zelinauskaitė
J. Valentukonienė
J. Valentukonienė
I. Ščesnienė
E. Čepaitė, J. Valentukonienė, I .Viltrakienė, S.
Venskūnaitė
S. Zelinauskaitė
E. Čepaitė
E. Čepaitė, E. Budrytė, I. Viltrakienė,
S. Venskūnaitė
E. Čepaitė, E. Budrytė, I. Viltrakienė,
S. Venskūnaitė
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IV.

SSGG ANALIZĖ

Stiprybės:
- Turinti darbo patirtį ir gebanti organizuoti daugiaprofilinė (vaikų, jaunimo ir suaugusių) neformalaus švietimo, saviraiškos ir laisvalaikio
užimtumo įstaiga.
- VVJC įsikūręs patogioje miesto vietoje.
- Įstaiga, gebanti vykdyti projektinę veiklą, organizuoti vasaros poilsį, socializacijos, savanoriško darbo ir prevencijos programas.
- Išplėtoti šalies ir tarptautiniai ryšiai.
- Dalinamasi sukaupta patirtimi, organizuojami seminarai kitų įstaigų darbuotojams.
Silpnybės:
- Fiziškai, techniškai ir moraliai nusidėvėjęs pastatas (VVJC yra įsikūręs kino teatro patalpose, statytose 1983 m.). Pastatui reikalinga
renovacija.
- Patalpos nėra pritaikytos neformalaus švietimo, saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo reikmėms. Kino salė neatitinka laikmečio reikalavimų, ji
nepritaikyta nei mokyklinio teatro užsiėmimams, nei kitiems renginiams organizuoti.
- Būrelių ir studijų darbo kabinetuose trūksta įrangos, baldų, techninių bei informacinių kompiuterinių mokymo priemonių.
- Nėra mokytojų kambario. Kuriame mokytojai galėtų susipažinti su naujausia literatūra, naujienomis, naudotis kompiuterine įranga, pailsėti
pertraukų metu.
- VVJC neturi autobuso mokinių išvykoms (pažintinėms, į konkursus ir festivalius) organizuoti bei lėšų autobuso išlaikymui, todėl didžiąją dalį
būrelių išvykų finansuoja tėvai.
- VVJC neturi kabineto mokinių socialinėms reikmėms ir socialinio pedagogo.
- Tobulintina mokinių pažangos vertinimo sistema.
- Mažas finansavimas, nepakankamas mokinio krepšelis.
Galimybės:
- Tenkinant visuomenės poreikį didinamas užimamų mokinių skaičius.
- Vartotojui suteikiamos papildomas paslaugas.
- Organizuojamas suaugusių švietimas, saviraiška ir laisvalaikio užimtumas.
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- Nuolatinis darbuotojų tobulėjimas, mokymasis visą gyvenimą.
- Jaunimui atvirų erdvių kūrimas.
Grėsmės:
- Pagal mokyklų aprūpinimo standartus trūkstamos būtinos mokymo priemonės blogina mokymo ir teikiamų paslaugų kokybę.
- Dėl emigracijos, gimstamumo mažėjimo bei konkurencijos tarp mokyklų galimas mokinių skaičiaus mažėjimas.
- Dėl mažo atlyginimo nesulaukiama jaunų, ką tik baigusių studijas, kvalifikuotų specialistų.
- Silpna įstaigos darbuotojų skatinimo sistema. Nemotyvuojant darbuotojų finansiškai už papildomai atliktus darbus, mažėja darbuotojų
motyvacija.
V. 2013 – 2015 METŲ VILKAVIŠKIO VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO STRATEGIJA
VIZIJA
Būti moderniu ir patraukliu neformalaus švietimo, saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo centru, siūlančiu įvairią veiklą ir paslaugų kokybę bei
įvairias pasirinkimo galimybes vaikams, jaunimui, suaugusiems ir visai šeimai.
MISIJA
-

Ugdyti veržlų ir savarankišką žmogų, kuris atsakingai ir solidariai kurtų savo valstybės ir pasaulio ateitį.
Puoselėti asmens gebėjimą idėjas derinti su žiniomis bei įgūdžiais ir paversti tai kūrybiškais veiksmais nuolat kintančioje aplinkoje.
STRATEGINIS TIKSLAS
Sudaryti sąlygas neformalaus švietimo plėtotei, saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo paslaugų kokybės užtikrinimui.

Strateginio tikslo įgyvendinimo kriterijai:
1. Teikiamos kokybiškos neformalaus švietimo, saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo paslaugos, didėja veiklos būdų pasiūla.
2. VVJC dirba kvalifikuoti mokytojai, savo darbe derinantys tradicinius ir naujausius mokymo metodus, ugdymą siejantys su realiu gyvenimu,
gebėjimų ir vertybių ugdymu bei profesijos pasirinkimu.
3. Sukurta jauki, kūrybišką darbą skatinanti ugdymosi ir laisvalaikio užimtumo aplinka, vyrauja palankus psichologinis klimatas.
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VEIKLOS PRIORITETAI
1. VVJC paslaugų vartotojų saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo, neformalaus švietimo poreikių tenkinimas.
2. Darbuotojų nuolatinis kvalifikacijos kėlimas ir mokymosi visą gyvenimą skatinimas.
3. Sveikos, estetiškos, kūrybišką darbą skatinančios ugdymosi ir laisvalaikio užimtumo aplinkos kūrimas.
TIKSLAI:
1. Neformalaus švietimo kokybės gerinimas ir neformalaus švietimo, saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo būdų pasiūlos plėtra.
2. Nuolatinis mokytojų tobulėjimas, savo veiklos reflektavimas, mokymasis visą gyvenimą.
3. Laisvalaikio užimtumo ir ugdymo aplinkos (saugumo jausmo, priemonių ir įrangos, pastato) gerinimas
Tikslas
1. Neformalaus
švietimo kokybės
gerinimas ir
neformalaus
švietimo,
saviraiškos ir
laisvalaikio

Tikslo įgyvendinimo
kriterijai
Teikiamos kokybiškos
neformalaus švietimo,
saviraiškos ir
laisvalaikio užimtumo
paslaugos.

Dabartinis lygmuo
Minimalus
VVJC lanko virš 600
100 Mokinių patenkinti
mokinių, nemaža dalis
VVJC teikiamomis
Centrą lanko ne vienerius
paslaugomis (lanko
metus. Taip pat kai kurie iš pasirinktą būrelį/studiją
jų yra pasirinkę ne vieną
ne trumpiau nei 1 mokslo
būrelį/ studiją.
metus).

Pasiekimų lygis
Realus
200 Mokinių
patenkinti VVJC
teikiamomis
paslaugomis.

Maksimalus
400 Mokinių patenkinti
VVJC teikiamomis
paslaugomis.
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užimtumo būdų
pasiūlos plėtra.

Mokytojai vykdo
savianalizę, atnaujina
būrelių/ studijų veiklos
programas, kelia
kvalifikaciją ir taip
gerina teikiamų
paslaugų kokybę.

Neformalaus švietimo
mokytojai mokslo metų
pabaigoje pildo
savianalizės anketas,
vertina savo įgyvendintas
veiklas būreliuose ir
studijose, tačiau nevisi
mokytojai kelia
kvalifikaciją vidutiniškai 5
kartus per metus.

Savianalizės anketos
pildomos mokslo metų
pabaigoje.
Būrelių/ studijų veiklos
programos atnaujinamos
kartą per metus.
Mokytojai planingai
dalyvauja kvalifikacijos
kėlimo renginiuose
(vidutiniškai 5 dienos per
metus).

Savianalizės
anketos pildomos
du kartus metuose,
po kiekvieno
pusmečio.
Būrelių/ studijų
veiklos programos
atnaujinamos kartą
per metus.
Mokytojai
planingai dalyvauja
kvalifikacijos
kėlimo renginiuose
(vidutiniškai 6
dienos per metus).

Savianalizės anketos
pildomos du kartus
metuose, po kiekvieno
pusmečio. Mokslo
metų pabaigoje
vykdoma giluminė
veiklos įgyvendinimo
analizė.
Būrelių/ studijų veiklos
programos
atnaujinamos kartą per
metus.
Mokytojai planingai
dalyvauja
kvalifikacijos kėlimo
renginiuose
(vidutiniškai 7 dienos
per metus).
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Socialinių ir
psichologinių tyrimų
išvadų ir rekomendacijų
panaudojimas teikiant
neformalaus švietimo,
saviraiškos ir
laisvalaikio užimtumo
paslaugas.

Kasmet atliekami veiklos
planuose numatyti tyrimai,
aiškinamasi mokinių
poreikiai, pasitenkinimas
teikiamomis paslaugomis
bei saugumo jausmas.

Vykdoma ir
įgyvendinama
projektinė veikla,
socializacijos
programos.

VVJC įgyvendina
projektinę veiklą bei
organizuoją socializacijos
programas. Kasmet
vidutiniškai yra
įgyvendinama po 1
tarptautinį projektą bei
socializacijos programą.
Kasmet vidutiniškai
suorganizuojami 4
seminarai/ mokymai
suaugusiems.
Rengiamasi organizuoti
laisvalaikio užimtumo ir
saviraiškos veiklas
suaugusiems.

Įgyvendinamos
laisvalaikio užimtumo,
neformalaus švietimo
ir saviraiškos veiklos
suaugusiems.

Atliekamas 1 socialinis
arba psichologinis
tyrimas mokslo metų
pabaigoje.
40 % mokinių patenkinti
VVJC teikiamomis
paslaugomis.
2/5 apklaustųjų jaučiasi
saugūs.

Atliekami 2
socialiniai ir
psichologiniai
tyrimai mokslo
metų pradžioje ir
pabaigoje.
60 % mokinių
patenkinti VVJC
teikiamomis
paslaugomis.
3/5 apklaustųjų
jaučiasi saugūs.
Per metus įgyvendinamas Per metus
1 projektas ir 1
įgyvendinamas 2
socializacijos programa.
projektai ir 1
socializacijos
programa.

Atliekami 4 socialiniai
ir psichologiniai
tyrimai mokslo
kiekvieno ketvirčio
pabaigoje.
80 % mokinių
patenkinti VVJC
teikiamomis
paslaugomis.
4/5 apklaustųjų jaučiasi
saugūs.

Per metus
suorganizuojami 4
seminarai/ mokymai ir 2
laisvalaikio užimtumo ir
saviraiškos veiklos
suaugusiems.

Per metus
suorganizuojami 6
seminarai/ mokymai ir
4 laisvalaikio
užimtumo ir
saviraiškos veiklos
suaugusiems.

Per metus
suorganizuojami 5
seminarai/
mokymai ir 3
laisvalaikio
užimtumo ir
saviraiškos veiklos
suaugusiems.

Per metus
įgyvendinamas 3
projektai ir 2
socializacijos
programos.
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Sudaroma galimybė
savanoriškam darbui
Centre.

Mokinių, būrelių/
studijų
Dalyvavimas
rajoniniuose,
regioniniuose,
zoniniuose,
nacionaliniuose ir
tarptautiniuose
konkursuose,
festivaliuose, kituose
renginiuose.
Sukurtos naujos
laisvalaikio užimtumo
ir saviraiškos
galimybės, neformalaus
švietimo veiklos sritys.

VVJC organizuojama
savanoriško darbo
programa, kasmet Centro
renginiuose, socializacijos
programose savanoriauja
apie 5 – 6 jaunuoliai
Mokiniai, būreliai/ studijos
aktyviai dalyvauja Centro ,
rajono šalies renginiuose,
konkursuose ir
festivaliuose, tampa
prizininkai ir nugalėtojai,
diplomantai.

VVJC renginiuose ir
socializacijos
programose savanoriškai
veikia vidutiniškai 6 -7
jaunuoliai.

VVJC veikla
organizuojama tuose
pačiuose būreliuose/
studijose.

Sukurta 1 nauja netęstinė
(mokslo metų trukmės)
neformalaus švietimo
veikla.

1, 2 VVJC mokiniai ar
būreliai/ studijos
dalyvauja ir yra
įvertinami
apdovanojimais.

VVJC renginiuose
ir socializacijos
programose
savanoriškai veikia
vidutiniškai 8 - 9
jaunuoliai.
2 - 4 VVJC
mokiniai ar
būreliai/ studijos
dalyvauja ir yra
įvertinami
apdovanojimais.

VVJC renginiuose ir
socializacijos
programose
savanoriškai veikia
vidutiniškai 10 - 12
jaunuolių.
3 - 6 VVJC mokiniai ar
būreliai/ studijos
dalyvauja ir yra
įvertinami
apdovanojimais.

Sukurta 1 nauja
netęstinė (mokslo
metų trukmės)
neformalaus
švietimo veikla.

Sukurtos 2 naujos
netęstinės (mokslo
metų trukmės)
neformalaus švietimo
veiklos.
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2. Nuolatinis
mokytojų
tobulėjimas, savo
veiklos
reflektavimas,
mokymasis visą
gyvenimą

Mokytojai kelia savo
kvalifikaciją ir įgyja
naujų
kompetencijų
VVJC ir kitų įstaigų
organizuojamuose
kvalifikacijos
kėlimo
renginiuose,
siekia
aukštesnės
kvalifikacinės
kategorijos.

Kasmet mokytojai
planingai dalyvauja
kvalifikacijos kėlimo ir
tobulinimo renginiuose
(vidutiniškai 5 dienos per
metus), tačiau ne visi
mokytojai išnaudoja visas
5 dienas kvalifikacijos
kėlimui.

Mokytojai planingai
dalyvauja kvalifikacijos
kėlimo renginiuose
(vidutiniškai 5 dienos per
metus).
Atestuoti visi Centro
mokytojai. 20 % turi
vyresnio mokytojo
kvalifikacinę kategoriją.

Neformalaus švietimo
mokytojai
ir
kiti
darbuotojai vykdo savo
veiklos
reflektavimą,
pildo
savianalizės
anketas.

Neformalaus švietimo
mokytojai mokslo metų
pabaigoje pildo
savianalizės anketas,
vertina savo įgyvendintas
veiklas būreliuose ir
studijose, tačiau retai
reflektuodami savo patirtį
vykdo pokyčius.

Savianalizės anketos
pildomos ir įgyvendinta
veikla reflektuojama
mokslo metų pabaigoje.

Neformalaus švietimo
mokytojai vykdo savo
patirties sklaidą VVJC
darbuotojams bei kitų
įstaigų darbuotojams,
dalijasi
metodine
medžiaga.

Neformalaus švietimo
mokytojai retai patys
organizuoja ar veda
seminarus, skaito
paskaitas, dalijasi
metodine medžiaga.

4 pedagoginiai
darbuotojai veda
seminarus, skaito
paskaitas kitiems Centro
ir Vilkaviškio rajono
pedagogams.

Mokytojai
planingai dalyvauja
kvalifikacijos
kėlimo renginiuose
(vidutiniškai 6
dienos per metus).
Atestuoti visi
Centro mokytojai.
30 % turi vyresnio
mokytojo
kvalifikacinę
kategoriją.
Savianalizės
anketos pildomos ir
įgyvendinta veikla
reflektuojama du
kartus metuose, po
kiekvieno
pusmečio.

5 pedagoginiai
darbuotojai veda ir
organizuoja
seminarus, skaito
paskaitas kitiems
rajono ir regiono
pedagogams.

Mokytojai planingai
dalyvauja
kvalifikacijos kėlimo
renginiuose
(vidutiniškai 7 dienos
per metus).
Atestuoti visi Centro
mokytojai.
50 % turi vyresnio
mokytojo kvalifikacinę
kategoriją.
Savianalizės anketos
pildomos ir
įgyvendinta veikla
reflektuojama du
kartus metuose, po
kiekvieno pusmečio.
Mokslo metų pabaigoje
vykdoma giluminė
veiklos įgyvendinimo
analizė.
6 pedagoginiai
darbuotojai veda ir
organizuoja seminarus,
skaito paskaitas
kitiems rajono, regiono
ir šalies pedagogams.
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3. Laisvalaikio
užimtumo ir
ugdymo aplinkos
(priemonės, įranga,
patalpos, pastatas,
saugumo jausmo)
gerinimas.

Socialinių ir
psichologinių tyrimų
išvadų ir rekomendacijų
panaudojimas kuriant
Centro jaukią ir saugią
aplinką.
Daugiafunkcinės salės
kultūriniams ir kino
renginiams įruošimas

Įsigytos reikalingos
priemonės ir įranga.

Kasmet atliekami veiklos
planuose numatyti tyrimai,
aiškinamasi mokinių
poreikiai, pasitenkinimas
bei saugumo jausmas.

2/5 apklaustųjų mokinių
VVJC jaučiasi saugūs,
yra patenkinti bendra
Centro tvarka, elgesio
taisyklėmis

VVJC kino salė nėra
pritaikyta moderniam/
skaitmeniniam kino filmų
rodymo būdui, taip pat ji
nėra pritaikyta teatro ar
kitiems kultūriniams
renginiams organizuoti
(nėra užkulisių, salėje
esančios kėdės nepatogios,
nėra modernios
skaitmeninės filmų
demonstravimo sistemos,
salė menkai šildoma).
Dėl lėšų stygiaus ne visos
reikalingos priemonės ir
įranga yra įsigyta.
VVJC neturi garso ir
apšvietimo aparatūros.

Pateiktas prašymas
Vilkaviškio rajono
savivaldybei dėl kino
salės renovacijos ir
daugiafunkcinės salės
kultūriniams ir kino
renginiams įrengimo.

Įsigytos reikalingos
priemonės ir įranga
(gitarinis kubas/
stiprintuvas).

3/5 apklaustųjų
mokinių VVJC
jaučiasi saugūs, yra
patenkinti bendra
Centro tvarka,
elgesio taisyklėmis
Pateiktas prašymas
Vilkaviškio rajono
savivaldybei dėl
kino salės
renovacijos ir
daugiafunkcinės
salės kultūriniams
ir kino renginiams
įrengimo.
Pradėtas rengti
techninis projektas.

4/5 apklaustųjų
mokinių VVJC jaučiasi
saugūs, yra patenkinti
bendra Centro tvarka,
elgesio taisyklėmis

Įsigytos reikalingos
priemonės ir įranga
(gitarinis kubas/
stiprintuvas ir garso
stiprintuvas).

Įsigytos reikalingos
priemonės, įranga ir
garso bei apšvietimo
aparatūra.

Pateiktas prašymas
Vilkaviškio rajono
savivaldybei dėl kino
salės renovacijos ir
daugiafunkcinės salės
kultūriniams ir kino
renginiams įrengimo.
Parengtas techninis
projektas.
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Atlikti pastato remonto
darbai.

Kasmet atliekami
minimalūs einamojo
remonto darbai, tačiau
reikalingas kapitalinis
VVJC remontas: būtina
keisti langus, remontuoti
stogą, apšiltinti pastatą,
atlikti remontą būrelių
darbo kabinetuose, salėse,
koridoriuose ir t.t.

Pakeisti langai I aukšte,
koridoriuose, laiptinėje ir
10 bei 11 kab.
Atlikti einamojo remonto
darbai būrelių/ studijų
darbo kabinetuose.

Prieigos prie
kompiuterio, interneto,
spausdinimo įrengimas
neformalaus švietimo
mokytojams.

Neformalaus švietimo
mokytojai neturi
galimybės pasinaudoti
vien jiems skirtu
kompiuteriu su interneto
prieiga, spausdintuvu.

Įrengtas interneto
prieigos taškas.

V.

Pakeisti langai I
aukšte,
koridoriuose,
laiptinėje ir 10 bei
11 kab.
Atlikti einamojo
remonto darbai
būrelių/ studijų
darbo kabinetuose.
Suremontuotas
stogas.
Įrengtas interneto
prieigos taškas.
Budėtojo poste yra
bendrojo
naudojimo
kompiuteris.

Pakeisti langai I
aukšte, koridoriuose,
laiptinėje ir 10 bei 11
kab.
Atlikti einamojo
remonto darbai būrelių/
studijų darbo
kabinetuose.
Suremontuotas stogas
ir pašiltintas pastatas.
Įrengtas interneto
prieigos taškas.
Budėtojo poste yra
bendrojo naudojimo
kompiuteris su
spausdinimo ir
skanavimo įrenginiu.

VVJC STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS IR ATSAKOMYBĖ.

Šiai Strategijai įgyvendinti būtina, kad:
- Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro administracija, neformalaus švietimo mokytojai ir aptarnaujančio personalo darbuotojai suvoktų strateginio
tikslo ir uždavinių įgyvendinimo svarbą, pasirinktų jiems įgyvendinti tinkamas priemones ir savo veikla prisidėtų prie jų įgyvendinimo;
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- Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre dirbtų nuolat besitobulinantys darbuotojai;
- Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro veikla plėtojama ir tobulinama aktyviai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais;
Šis strateginis veiklos planas bus įgyvendinamas remiantis metiniais VVJC veiklos planais ir būrelių/ studijų veiklos programomis. Už
strateginio veiklos plano įgyvendinimą Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras atsiskaito Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos švietimo,
kultūros ir sporto skyriui.
Programa I
1

Prioritetas 1. VVJC paslaugų vartotojų saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo, neformalaus švietimo poreikių tenkinimas.

2

Tikslas 1. Neformalaus švietimo kokybės gerinimas ir neformalaus švietimo, saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo būdų pasiūlos plėtra.

3

Uždaviniai:

4

1. Teikti kokybiškas neformalaus švietimo, saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo paslaugas, tirti ir tenkinti VVJC paslaugų vartotojų
poreikius.
2. Atsižvelgiant į visuomenės narių poreikius plėsti neformalaus švietimo, saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo būdų pasirinkimą, kurti
naujas galimybes ir veiklos sritis mokiniams ir kitiems bendruomenės nariams.
3. Tobulinti ugdymo metodų, plėtojančių mokinių asmenines kompetencijas, panaudojimo galimybes ugdymo procese.
4. Teikti kvalifikuotą pagalbą mokiniams.
5. Didinti neformalaus švietimo ir ugdymosi, saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo poreikį, suteikti žinių, sudominti Centro veikla.
Veiklos planas:

Uždaviniai
1. Teikti
kokybiškas
neformalaus
švietimo,

Priemonės
2013 m.
1.1. Organizuoti būrelių Nuolat
ir studijų veiklą.

Įvykdymo etapai
2014 m.
2015 m.
Nuolat
Nuolat

Atsakingi
vykdytojai
Neformalaus
švietimo
mokytojai,
direktorius

Partneriai

Ištekliai

-

Mokinio
krepšelio
lėšos
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saviraiškos ir
laisvalaikio
užimtumo
paslaugas, tirti ir
tenkinti VVJC
paslaugų vartotojų
poreikius.

2. Atsižvelgiant į
visuomenės narių
poreikius plėsti
neformalaus
švietimo,
saviraiškos ir
laisvalaikio

1.2. Organizuoti
renginius, popietes,
konkursus, festivalius,
kita.

Nuolat

Nuolat

Nuolat

1.3. Nuolat tirti VVJC
paslaugų vartotojų
poreikius ir interesus,
ieškoti galimybių bei
priemonių jų
tenkinimui.
1.4. Dalyvauti
meniniuose
konkursuose,
festivaliuose, kituose
renginiuose.
1.5. Parengti
metodinius nurodymus
būrelių veiklos
programų tobulinimui.
2.1. Atlikti
visuomenės poreikių
tyrimą ir analizę.
2.2. Esant poreikiui
steigti naujas veiklos
formas/ būrelius,
studijas.

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Mokslo metų
pabaigoje

Mokslo metų
pabaigoje

Mokslo metų
pabaigoje

Kartą per
metus

Kartą per
metus

Esant
poreikiui

Esant poreikiui

Neformalaus
švietimo
mokytojai,
metodininkas,
darbo grupės
Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
metodininkas

Švietimo
įstaigos,
kultūros
centrai

Žmogiškieji
ištekliai,
Biudžetinės
lėšos

-

Žmogiškieji
ištekliai

Neformalaus
švietimo
mokytojai.

Švietimo
įstaigos,
kultūros
centrai

Žmogiškieji
ištekliai,
Biudžetinės
lėšos

-

Žmogiškieji
ištekliai

-

Žmogiškieji
ištekliai

-

Žmogiškieji
ištekliai

Metodininkas,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Kartą per metus Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Esant poreikiui Direktorius
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užimtumo būdų
pasirinkimą, kurti
naujas galimybes
ir veiklos sritis
mokiniams ir
kitiems
bendruomenės
nariams.

2.3. Organizuoti
bendruomenės
struktūras, kurios imasi
iniciatyvos
visapusiškam mokinių
saugumui užtikrinti
2.4. Vykdoma ir
įgyvendinama
projektinė veikla,
socializacijos
programos bei
stovyklos.
2.5. Įgyvendinamos
laisvalaikio užimtumo,
neformalaus švietimo
ir saviraiškos veiklos
suaugusiems.

Esant
poreikiui

Esant poreikiui

Esant poreikiui

Direktorius

-

Žmogiškieji
ištekliai

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Direktorius,
metodininkas,
neformalaus
švietimo
mokytojai

-

Žmogiškieji
ištekliai,
projektinės
lėšos, tėvų
įmokos

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Direktorius,
metodininkas,
neformalaus
švietimo
mokytojai

-

2.6. Rengti ir dalyvauti
tarptautinių jaunimo
mainų projektuose,
kultūrinėse, pažintinėse
programose.

Ne rečiau nei
kartą į metus

Ne rečiau nei
kartą į metus

Ne rečiau nei
kartą į metus

Direktorius,
metodininkas,
neformalaus
švietimo
mokytojai

-

Žmogiškieji
ištekliai,
projektinės
lėšos,
dalyvių
įmokos
Žmogiškieji
ištekliai,
projektinės
lėšos, tėvų
įmokos
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3. Tobulinti
ugdymo metodų,
plėtojančių
mokinių
asmenines
kompetencijas ir
skatinančių
aktyvų veikimą,
panaudojimo
galimybes
ugdymo procese.

2.7. Stiprinti ir plėsti
bendradarbiavimą su
socialiniais partneriais
taip kuriant naujas
veiklos sritis.

Nuolat

Nuolat

Nuolat

-

Žmogiškieji
ištekliai,
projektinės
lėšos, tėvų
įmokos

Esant poreikiui

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
metodininkas,
neformalaus
švietimo
mokytojai
Direktorius

2.8. Sukurti atvirą
erdvę jaunimo
savarankiškoms
veikloms organizuoti.
2.9. Organizuoti
jaunimo savanorišką
darbą Centre.

Esant
poreikiui

Esant poreikiui

-

Projektinės
lėšos

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Metodininkas

Kartą metuose

Kartą metuose

Kartą metuose

Metodininkas,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Švietimo
įstaigos,
kultūros
centrai
Švietimo
įstaigos,
kultūros
centrai

Žmogiškieji
ištekliai,
Biudžetinės
lėšos
Žmogiškieji
ištekliai,
Biudžetinės
lėšos

3.1. Organizuoti
mokytojams
kvalifikacijos kėlimo
seminarus apie ugdymo
metodus bei jų
pritaikymą.
3.2. Rengti mokytojų
dalijimosi gerąja darbo
patirtimi apie ugdymo
metodus renginius,
metodines dienas

Kartą
mėnesyje

Kartą
mėnesyje

Kartą mėnesyje

Metodininkas,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Švietimo
įstaigos,
kultūros
centrai

Žmogiškieji
ištekliai,
Biudžetinės
lėšos
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4. Teikti
kvalifikuotą
pagalbą
mokiniams.

3.3. Bendradarbiauti ir
keistis patirtimi su
kitomis neformalaus
švietimo įstaigomis bei
laisvalaikio užimtumo
centrais.
3.4. Bendradarbiauti
su socialiniais
partneriais, dalintis
patirtimi.

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Nuolat

3.5. Parengti
metodinius nurodymus
būrelių veiklos
programų tobulinimui.
3.6. Pedagoginių
darbuotojų
bendradarbiavimo
skatinimas diegiant
aktyvius mokymo
metodus.
4.1. Plėsti profesinio
orientavimo,
informavimo ir
konsultavimo paslaugų
pasiūlą VVJC, tobulinti
karjeros darbo grupės
veiklą.

Mokslo metų
pabaigoje

Mokslo metų
pabaigoje

Mokslo metų
pabaigoje

Mokslo metų
eigoje

Mokslo metų
eigoje

Mokslo metų
eigoje

Mokslo metų
eigoje

Mokslo metų
eigoje

Mokslo metų
eigoje

Direktorius.
bendradarbiavimo
su socialiniais
partneriais darbo
grupė,
metodininkas
Direktorius.
bendradarbiavimo
su socialiniais
partneriais darbo
grupė,
metodininkas
Metodininkas,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

-

Žmogiškieji
ištekliai,
Biudžetinės
lėšos

-

Žmogiškieji
ištekliai,
Biudžetinės
lėšos

-

Žmogiškieji
ištekliai

-

Žmogiškieji
ištekliai

Karjeros
planavimo darbo
grupė,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
metodininkas

-

Žmogiškieji
ištekliai
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4.2. Vykdyti socialinės Kartą per
aplinkos tyrimus
metus

Kartą per
metus

Kartą per metus Metodininkas

-

Žmogiškieji
ištekliai

Vilkaviškio
švietimo
pagalbos
tarnyba

Žmogiškieji
ištekliai,
lėšos
kvalifikacijai
kelti

4.3. Tobulinti
mokytojų kvalifikaciją
profesinio
orientavimosi srityje.

Mokslo metų
eigoje

Mokslo metų
eigoje

Mokslo metų
eigoje

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

4.4. Į įstaigos veiklos
programas ir būrelių
veiklos programas
integruoti profesinio
konsultavimo ir
informavimo
elementus.
4.5. Kaupti metodinės
medžiagos banką apie
profesinio mokymo ir
aukštojo mokslo
programas, mokymo
įstaigas, stojimo
sąlygas ir kt.
4.6. Bendradarbiauti
su psichologinę ir
socialinę pagalbą
teikiančiomis
institucijomis

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Neformalaus
švietimo
mokytojai,
metodinė taryba

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Metodininkas,
karjeros
planavimo darbo
grupė

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Bendradarbiavimo su socialiniais
partneriais darbo
grupė,
metodininkas

Žmogiškieji
ištekliai,

Švietimo
įstaigos,
centrai, kiti

Žmogiškieji
ištekliai,

Žmogiškieji
ištekliai,
Biudžetinės
lėšos
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4.7. Įsteigti
socializacijai skirtą
vietą, kur būtų
prieinama spauda,
internetas, įvairi
informacinė ir
metodinė medžiaga
5. Didinti
neformalaus
švietimo ir
ugdymosi,
saviraiškos ir
laisvalaikio
užimtumo poreikį,
suteikti žinių,
sudominti Centro
veikla.

-

5.1. VVJC veiklos
Nuolat
sklaida vietinėje
spaudoje ir internetinėje
erdvėje
5.2. VVJC renginių
Nuolat
viešinimas visuomenei.

5.3. Koncertai ir
renginiai tėvams ir
visuomenei

Ne rečiau nei
2 kartus per
metus

Įrengtos
socializacijai
skirtos vietos
su interneto
prieiga bei
informacine ir
metodine
medžiaga.
Nuolat

-

Direktoriaus
pavaduotojas ūkio
reikalams,
metodininkas

-

Biudžetinės
lėšos

Nuolat

Metodininkas

Informaciniai
partneriai

Žmogiškieji
ištekliai,

Nuolat

Nuolat

Metodininkas

Informaciniai
partneriai

Žmogiškieji
ištekliai,

Ne rečiau nei 2
kartus per
metus

Ne rečiau nei 2
kartus per
metus

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
metodininkas,
neformalaus
švietimo
mokytojai

Švietimo ir
kultūros
įstaigos

Žmogiškieji
ištekliai,
biudžetinės
lėšos
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5.4. Tėvų švietimas
(seminarai, susitikimai,
specialūs leidiniai,
stendai ir kt.)

Ne rečiau nei
3 kartus per
metus

Ne rečiau nei 3
kartus per
metus

Ne rečiau nei 3
kartus per
metus

5.5. VVJC teikiamų
paslaugų pristatymas

Kartą metuose

Kartą metuose

Kartą metuose

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
metodininkas,
neformalaus
švietimo
mokytojai
Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
metodininkas,
neformalaus
švietimo
mokytojai

-

Žmogiškieji
ištekliai,
biudžetinės
lėšos

-

Žmogiškieji
ištekliai,
biudžetinės
lėšos

Programa II
1
2
3

4

Prioritetas 2. Darbuotojų nuolatinis kvalifikacijos kėlimas ir mokymosi visą gyvenimą skatinimas.
Tikslas 2. Nuolatinis mokytojų tobulėjimas, savo veiklos reflektavimas, mokymasis visą gyvenimą.
Uždaviniai:
1. Kelti darbuotojų kvalifikaciją, plėsti kompetencijas, skatinti mokytis visą gyvenimą taip gerinti ugdymo bei ugdymosi kokybę.
2. Organizuoti gerosios VVJC darbuotojų patirties sklaidą.
3. Tobulinti VVJC metodinę veiklą.
Veiklos planas:
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Uždaviniai

Priemonės

1. Kelti darbuotojų
kvalifikaciją, plėsti
kompetencijas,
skatinti mokytis
visą gyvenimą taip
gerinti ugdymo bei
ugdymosi kokybę.

1.1. Nuolat supažindinti su
dokumentais,
koncepcijomis,
metodinėmis naujienomis,
liečiančiomis neformalų
švietimą ir laisvalaikio
užimtumą.
1.2. Tirti ir analizuoti
mokytojų kvalifikacijos ir
kompetencijų tobulinimo
poreikius.

2013m.
Nuolat

Įvykdymo etapai
2014 m.
2015 m.
Nuolat
Nuolat

Atsakingi
vykdytojai
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
metodininkas

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
metodininkas

1.3. Parengti kryptingą
kvalifikacijos tobulinimo
programą.

Mokslo metų
pabaigoje

Mokslo metų
pabaigoje

Mokslo metų
pabaigoje

1.4. Sudaryti sąlygas
mokytojams kelti
kvalifikaciją jiems
reikalingoje srityje.

Mokytojai
planingai
dalyvauja
kvalifikacijos
kėlimo
renginiuose
(vidutiniškai 5
dienos per
metus).

Mokytojai
planingai
dalyvauja
kvalifikacijos
kėlimo
renginiuose
(vidutiniškai 5
dienos per
metus).

Mokytojai
planingai
dalyvauja
kvalifikacijos
kėlimo
renginiuose
(vidutiniškai 5
dienos per
metus).

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
metodininkas
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
metodininkas

Partneriai

Ištekliai

Marijampolės
Švietimo
centras,
Vilkaviškio
švietimo
pagalbos
tarnyba
Marijampolės
Švietimo
centras,
Vilkaviškio
švietimo
pagalbos
tarnyba
-

Žmogiškieji
ištekliai

Marijampolės
Švietimo
centras,
Vilkaviškio
švietimo
pagalbos
tarnyba

Žmogiškieji
ištekliai

Žmogiškieji
ištekliai

Žmogiškieji
ištekliai

36

2. Organizuoti
gerosios VVJC
darbuotojų
patirties sklaidą.

1.5. Sudaryti sąlygas
mokytojams,
besimokantiems
neakivaizdiniu būdu,
išvykti į sesijas.
1.6. Neformalaus švietimo
mokytojams vykdyti
įgyvendintos veiklos
reflektavimą ir savianalizę.

Esant poreikiui

Esant poreikiui

Esant poreikiui Direktorius

-

-

Mokslo metų
pabaigoje

Mokslo metų
pabaigoje

Mokslo metų
pabaigoje

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
metodininkas

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
metodininkas

Žmogiškieji
ištekliai

2.1. Organizuoti patirties
sklaidos seminarus/
mokymus VVJC
darbuotojams.

Suorganizuotas
1 seminaras/
mokymai
VVJC
darbuotojams.

Suorganizuotas
1 seminaras/
mokymai
VVJC
darbuotojams.

Suorganizuota
s 1 seminaras/
mokymai
VVJC
darbuotojams.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
metodininkas

Žmogiškieji
ištekliai
Biudžeto
lėšos

2.2. Organizuoti patirties
sklaidos seminarus/
mokymus Vilkaviškio
rajono, Marijampolės
regiono ir šalies švietimo
įstaigų darbuotojams.

4 pedagoginiai
darbuotojai
praves 4
seminarus/
mokymus,
Centro ir
Vilkaviškio
rajono
pedagogams.

5 pedagoginiai
darbuotojai
praves 5
seminarus/
mokymus,
Centro ir
rajono ir
regiono
pedagogams.

6 pedagoginiai
darbuotojai
praves 6
seminarus/
mokymus,
Centro ir
rajono ir
regiono
pedagogams.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
metodininkas

Marijampolės
Švietimo
centras,
Vilkaviškio
švietimo
pagalbos
tarnyba
Marijampolės
Švietimo
centras,
Vilkaviškio
švietimo
pagalbos
tarnyba

Žmogiškieji
ištekliai
Biudžeto
lėšos

37

3. Tobulinti VVJC
metodinę veiklą.

2.3. Bendradarbiauti ir
keistis patirtimi su kitomis
neformalaus švietimo
įstaigomis ir laisvalaikio
užimtumo centrais.

Nuolat

Nuolat

Nuolat

2.4. Dalyvauti
konferencijose.

Esant
galimybei

Esant
galimybei

Esant
galimybei

3.1. Analizuoti mokytojų
metodinės veiklos
sėkmingumą, numatyti
prioritetus.
3.2. Mokytojų
tobulinimosi programų
pristatymas.

Metų
pabaigoje

Metų
pabaigoje

Metų
pabaigoje

Metų
pabaigoje

Metų
pabaigoje

Metų
pabaigoje

3.3. Planuoti bei vykdyti
gerosios patirties sklaidą
ne tik VVJC.

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
metodininkas,
neformalaus
švietimo
mokytojai
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
metodininkas,
neformalaus
švietimo
mokytojai
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
metodininkas
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
metodininkas
Metodininkas

Švietimo
įstaigos,
kultūros
centrai, kita

Žmogiškieji
ištekliai

Žmogiškieji
ištekliai

-

Žmogiškieji
ištekliai

-

Žmogiškieji
ištekliai

-

Žmogiškieji
ištekliai,
biudžetinės
lešos
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Programa III
1
2
3

4

Prioritetas 3. Sveikos, estetiškos, kūrybišką darbą skatinančios ugdymosi ir laisvalaikio užimtumo aplinkos kūrimas.
Tikslas 3. Laisvalaikio užimtumo ir ugdymo aplinkos (saugumo jausmo, priemonių ir įrangos, pastato) gerinimas.
Uždaviniai:
1. Vykdyti pastato remonto darbus.
2. Aprūpinti Centrą reikalingomis priemonėmis bei įranga.
3. Įruošti daugiafunkcinę salę kultūriniams ir kino renginiams organizuoti.
4. Sukurti bendruomenės nariams saugią ir jaukią aplinką.
Veiklos planas:

Uždaviniai
1. Vykdyti pastato
atnaujinimo darbus.

Priemonės
1.1. Langų keitimas 10, 11, 2,
vytelių pynėjų kab.,
koridoriuose.
1.2. Stogo remontas

2013 m.
Pakeisti
langai

Įvykdymo etapai
2014 m.
2015 m.
-

-

Kreiptasi į
Steigėją.

1.3. Energetinių resursų
taupymas - pastato apšiltinimas

-

Kreiptasi į
Steigėją.

Atliktas
stogo
remontas.
Apšiltintas
pastatas.

1.4. Remonto būrelių darbo
kabinetuose, koridoriuose ir II
a. WC.

Atlikti
einamojo
remonto
darbai

Atlikti
einamojo
remonto
darbai

Atlikti
einamojo
remonto
darbai

Atsakingi
vykdytojai
Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio reikalams
Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio reikalams
Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio reikalams
Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio reikalams

Partneriai

Ištekliai

-

Biudžetinės
lėšos

-

Biudžetinės
lėšos

-

Projektinės
lėšos

-

Biudžetinės
lėšos
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2. Aprūpinti Centrą
reikalingomis
priemonėmis bei
įranga.

1.5. Šokių salės remontas,
veidrodžių į montavimas.

-

Atlikti šokių salės remonto
darbai,
įmontuoti
veidrodžiai
-

1.6. Muzikinio kabineto
įrengimas.

Įrengtas
kabinetas

1.7. Organizuoti Centro
estetinės aplinkos kūrimo
akcijas

Nuolat

Nuolat

Nuolat

2.1. Prieigos prie kompiuterio,
interneto, spausdinimo
įrengimas neformalaus švietimo
mokytojams.

Budėtojo
poste
pastatytas
bendrojo
naudojimo
kompiuteris
su interneto
prieiga

Prie budėtojo
poste
veikiančio
kompiuterio
prijungtas
spausdinimo
ir skanavimo
įrenginys
bendrajam
naudojimui.

-

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio reikalams

-

Biudžetinės
lėšos

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio reikalams
Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio reikalams,
darbo grupės
Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio reikalams

-

Biudžetinės
lėšos

Švietimo
įstaigos,
kultūros
centrai
-

Biudžetinės
lėšos

Biudžetinės
lėšos
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3. Įruošti
daugiafunkcinę salę
kultūriniams ir kino
renginiams
organizuoti.

2.2. Socializacijai skirtos
vietos, kur būtų prieinama
spauda, internetas, įvairi
informacinė ir metodinė
medžiaga, įsteigimas.

-

2.3. Mokymo proceso
aprūpinimas priemonėmis ir
reikalinga įranga.
2.4. Garso ir apšvietimo
aparatūros įsigijimas.

Nuolat

Įsigytas
gitarinis
kubas/
stiprintuvas
3.1. Atnaujinti kino/ renginių
Kreiptasi į
salės interjerą pagal naujoviškus Steigėją.
metodus.
3.2. Įruošti kino filmų rodymui Kreiptasi į
reikalingą modernią
Steigėją.
skaitmeninę įrangą.
3.3. Atnaujinti garso sistemą

Kreiptasi į
Steigėją.

Įrengtos
socializacijai
skirtos vietos
su interneto
prieiga bei
informacine
ir metodine
medžiaga.
Nuolat

-

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio reikalams

-

Biudžetinės
lėšos

Nuolat

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio reikalams
Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio reikalams

-

Biudžetinės
lėšos

-

Biudžetinės
lėšos

Parengtas
techninis
planas

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio reikalams

-

Parengtas
techninis
planas

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio reikalams

-

Parengtas
techninis
planas

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio reikalams

-

Įsigytas garso Įsigyta garso
stiprintuvas
ir apšvietimo
aparatūra.
Pradėtas
rengti
techninis
planas
Pradėtas
rengti
techninis
planas
Pradėtas
rengti
techninis
planas
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3.4. Pakeisti šildymo sistemą.

Kreiptasi į
Steigėją.

3.5. Įrengti užkulisius teatro ar Kreiptasi į
kitiems kultūriniams renginiams Steigėją.
organizuoti.
4. Sukurti
bendruomenės
nariams saugią ir
jaukią aplinką.

4.1. Socialinių ir psichologinių
tyrimų išvadų ir rekomendacijų
panaudojimas kuriant Centro
jaukią ir saugią aplinką.

Atliktas 1
socialinis ar
psichologinis
tyrimas

4.2. Socializacijai skirtos
vietos, kur būtų prieinama
spauda, internetas, įvairi
informacinė ir metodinė
medžiaga, įsteigimas.

-

4.3. Organizuoti diskusijas ir
Nuolat
kitus renginius apie patyčias,
smurtą, prievartą tarp mokytojų,
mokinių ir jų tėvų, alkoholio,
narkotinių ir psichotropinių
medžiagų, rūkymo poveikį
jaunam organizmui.

Pradėtas
rengti
techninis
planas
Pradėtas
rengti
techninis
planas
Atliktas 1
socialinis ar
psichologinis
tyrimas

Parengtas
techninis
planas

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio reikalams

-

Parengtas
techninis
planas

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio reikalams

-

Atliktas 1
socialinis ar
psichologinis
tyrimas

Direktoriaus
pavaduotas
ugdymui,
metodininkas

Įrengtos
socializacijai
skirtos vietos
su interneto
prieiga bei
informacine
ir metodine
medžiaga.
Nuolat

-

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio reikalams,
metodininkas

-

Biudžetinės
lėšos

Nuolat

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
metodininkas,
darbo grupės

Švietimo
įstaigos,
kultūros
centrai,
Šakių
visuomenės
sveikatos
biuras

Biudžetinės
lėšos
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4.4. Tirti Centro aplinką dėl
patyčių ir smurto, alkoholio,
narkotinių ir psichotropinių
medžiagų vartojimo, rūkymo.

Nuolat

Nuolat

Nuolat

4.5. Vykdyti informacinę –
švietėjišką prevencinę veiklą
apie smurtą ir patyčias,
alkoholio, narkotinių ir
psichotropinių medžiagų
vartojimą, rūkymą.

Nuolat

Nuolat

Nuolat

VI.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
metodininkas,
darbo grupės
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
metodininkas,
darbo grupės

-

Biudžetinės
lėšos

Švietimo
įstaigos,
kultūros
centrai,
Šakių
visuomenės
sveikatos
biuras

Biudžetinės
lėšos

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

Strateginio veiklos plano programą vertina veiklos programos rengimo grupė, vertindama metinės veiklos programos, kaip strateginio plano
neatsiejamos dalies, įgyvendinimą. Veiklos rezultatai aptariami Centro savivaldos institucijose kiekvienų metų pradžioje. Galutinis vertinimas
organizuojamas 2015 m. pabaigoje, sudarius strateginio plano rengimo grupę. Šios grupės nariai rengs strateginio plano ataskaitą 2015 m. gruodžio –
2016 m. sausio mėnesiais.

PRITARTA
Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro tarybos posėdžio
2013 m. gegužės mėn. 9 d.
Protokoliniu nutarimu Nr. 1 (protokolas Nr. 7 )

PRITARTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2013 m. rugsėjo mėn. 17 d. įsakymu Nr. B-ĮV-950
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