GEROS SAVIJAUTOS PROGRAMA
IR KITOS PRIEMONĖS ,
PRISIDEDANČIOS PRIE GEROS
MOKINIŲ SAVIJAUTOS
Tomas Pūtys

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
Mokymosi visą gyvenimą departamento
Neformalaus švietimo skyriaus vedėjas
2021-06-12

Pranešimo turinys
Geros savijautos
programos projektas

Neformaliojo vaikų
švietimo veiklos ir
vasaros stovyklos

•

Geros savijautos
programa yra
skirta mokinių
emocinės, fizinės
bei psichikos
sveikatos
gerinimui

•

•

•

•
•

Šiuo metu rengiamas programos aprašas,
reglamentuosiantis geros savijautos programų
atranką ir finansavimą
Liepos mėn. planuojame paskelbti kvietimą
teikti paraiškas, jas galės teikti NVO ir kitos
organizacijos
Mokyklos galės savarankiškai rinktis tikslines
programas iš ekspertų atrinktų ir patvirtintų
programų sąrašo, kurį skelbsime interneto
svetainėje (svetainė kuriama)
Pasirinktoms programoms finansuoti yra skirta
5 mln. Eurų
Mokykloms bus skirtos lėšos, pagal formulę
mokinių skaičius x 15 Eurų.
Programa prasidės 2021 m. rugsėjo mėn.

Mokyklos galės užsisakyti paslaugas iš šių
grupių:

Geros savijautos
programa
(projektas)

•

socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo

•

grupinio konsultavimo bei psichologinio
pobūdžio grupių veiklos

•

bendradarbiavimo bei darbo komandoje
įgūdžių ugdymo

•

Relaksacijos (nusiraminimo) ir streso
(valdymo) ir įveikos technikų mokymo.

Geros savijautos
programa
(projektas)

Kiekviena programa privalės atitikti nustatytus kriterijus, pvz.:
•
turėti teorinį arba praktiniais įrodymais paremtą
pagrindimą
•
tikslai ir uždaviniai, suplanuotos veiklos ir siekiami
rezultatai turi būti nuoseklūs ir derėti tarpusavyje
•
atitikti pasirinktos mokinių amžiaus grupės vaiko raidos
ypatumus
•
bendra veiklų trukmė turi būti ne mažesnė kaip 8 akad. val.
•
turi būti įgyvendinama grupėse iki 30 mokinių
•
veiklas įgyvendinantys asmenys, privalo turėti edukologijos
studijų krypties, ar (ir) socialinės pedagogikos studijų
krypties, ar (ir) psichologijos studijų krypties bakalauro
kvalifikacinį laipsnį arba teisės aktų nustatyta tvarka jam
prilygintą išsilavinimą, arba 2 metų darbo su mokyklinio
amžiaus vaikais patirtį
•
nedaryti įtakos mokinių religinėms pažiūroms,
nediskriminuoti mokinių dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės ir
pan.

NEFORMALIOJO VAIKŲ
ŠVIETIMO VEIKLOS
IR VAIKŲ VASAROS
STOVYKLOS

•
•

Neformaliojo
vaikų švietimo
(NVŠ) veiklos
ir vaikų vasaros
stovyklos

•

•

•

•
•

NVŠ veiklos, finansuojamos krepšelio lėšomis (17 mln.) vyks
ir vasaros atostogų metu
Ministerija atliko teisės aktų pakeitimus, kurie leidžia dalį
NVŠ lėšų savivaldybėms panaudoti vaikų vasaros
stovykloms (savivaldybės vasaros stovykloms finansuoti
skyrė 2,05 mln. NVŠ lėšų)
Vyks tikslinės vasaros stovyklos mokymosi praradimams
mažinti (510 000 eurų). Konkursas šią savaitę pasibaigė,
gauta 71 paraiška, vyksta jų vertinimas. Rezultatus tikimasi
paskelbti birželio pabaigoje
Planuojama, kad bus finansuota virš 3000 5-8 klasių
mokinių, kurie stovyklose galės dalyvauti su mokyklos vaiko
gerovės komisijos rekomendacija
Savivaldybės finansuos vaikų vasaros stovyklas savo lėšomis
– šiam tikslui skirta1,6 mln. Eurų
Švietimo mainų paramos fondas finansuos stacionarias
stovyklas ES fondo lėšomis (0,3 mln. eurų)
Planuojama, kad 2021 vasarą stovyklose dalyvaus virš 63
000 mokinių

NVŠ veikloms
ir stovykloms
keliami
reikalavimai

Užsiėmimuose uždarose erdvėse
vienu metu ir vaikų stovyklose
vienoje grupėje gali dalyvauti

--> ne daugiau kaip 30 vaikų,
--> išskyrus atvejį, kai vaikų
stovykloje dalyvauja tik vaikai ir
darbuotojai, atitinkantys vieną iš šio
nutarimo 18.1–18.3 papunkčiuose
nurodytų kriterijų;

