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ĮVADAS
Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija (toliau LDUK) įsteigta 1994 metais, oficialiai
įregistruota 1995 metais, pasikeitus įstatymams pakartotinai įregistruota 1997 metais. Veikia
kaip savanoriška nevyriausybinė organizacija.
Tikslai: propaguoti demokratijos idėjas visuomenėje, daryti įtaką švietimo kaitai, rengti jaunąją
kartą, aktyviai kurti demokratinę visuomenę.
Šių tikslų Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija siekia skatindama demokratiją
visuomenėje bei organizuodama seminarus ir stažuotes mokytojams, dėstytojams, studentams,
vykdydama pilietinius projektus, o taip pat rengdama ir leisdama metodinę literatūrą.
Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos veiklos:


kuria ir vykdo mokslines, metodines ir studijų programas, pagal tematiką
integruojančias suinteresuotus piliečius atitinkamų problemų analizei;



organizuoja mokslines ir praktines konferencijas, seminarus, metodinius renginius
LDUK nariams bei kitiems suinteresuotiems asmenims;



rengia ir skleidžia pranešimus, metodines rekomendacijas, mokslinius ir mokslo
populiarinimo straipsnius, publikacijas spaudoje;



bendradarbiauja su Lietuvos valstybės institucijomis, taip pat Lietuvos, užsienio
tarptautinėmis organizacijomis ir įstaigomis, fiziniais asmenimis;



organizuoja nacionalines ir tarptautines konferencijas pilietinio demokratiškumo
ugdymo tema;



organizuoja diskusijas, paskaitas, apmokymus;



skatina mokslinius tyrimus;



rengia ir vykdo socialinius projektus bei jų komunikaciją.

Aukštadvaryje veikia Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos filialas - Vaikų dienos centras
„Navininkai“, kuris veiklą pradėjo 2005 metais ir ją vykdo jau dešimt metų. 2007 m. VDC buvo
įregistruotas kaip Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos filialas Vaikų dienos
centras ,,Navininkai”.
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ASOCIACIJOS VEIKLOS 2014 M.
Šioje dalyje pristatoma informacija apie asociacijos veiklą, įgyvendinant jos įstatuose
nustatytus veiklos tikslus.
Siekiant įgyvendinti savo misiją ir užsibrėžtus tikslus, Lietuvos demokratiškumo ugdymo
kolegija pastaraisiais metais daugiausiai dėmesio skyrė mokslinei veiklai, plėtojant kolegijos
vykdomus tyrimus bei juos pristatant tarptautiniuose renginiuose ir publikacijose. Tuo pat
metu didelis dėmesys skirtas ugdyti vaikų ir jaunimo pilietiškumą ir demokratiškumą.
Esminės Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos kryptys iliustruotos lentelėje (žr. 1
lentelė. Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos veiklos kryptys).

1 lentelė. Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos programos

VEIKLOS KRYPTYS:
• Žaidimų vaikams su specialiaisiais poreikiais
tyrimų programa
• Pilietiškumo ir demokratiškumo programa
• Sumaniosios socializacijos programa:
projektas ,,VDC Šeimos įgalinimo paslaugų
plėtra”
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Šioje ataskaitoje kiekviena įvardinta programa pristatoma išsamiau, nurodant programos
esminius projektus bei aptariant svarbiausius tikslus ir pasiektus rezultatus.

1.1.

Žaidimų vaikams su specialiaisiais poreikiais tyrimų programa

Demokratiškumo, pilietiškumo mokslo asociacija Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija
dalyvauja COST programos veikloje „Žaidimai vaikams su negalia“, kur vaiko gerovės
profesionalai iš įvairių valstybių dalijasi gerąja patirtimi, ieško universalių ir inovatyvių
kompetencijos tobulinimo būdų.

Anotacija

COST (Europos bendradarbiavimas mokslo ir technologijų srityse, angl. European cooperation
in science and technology) – tarpvyriausybinė struktūra, kurią sudaro 35 valstybės narės ir
kooperuojančios šalys. Ši struktūra mokslininkams suteikia galimybę bendradarbiauti ir
dalyvauti mokslo ir technologijų tinkluose, vadinamuose COST veiklomis. Lietuvos
demokratiškumo ugdymo kolegija (LDUK) dalyvauja vienoje iš programos veiklų „Žaidimai
vaikams su negalia“ (angl. Play with children with dissabillities (LUDI).

Tikslas

Šia veikla COST sukurtas tarpdisciplininis vaiko gerovės profesionalų tinklas ieško universalių ir
inovatyvių kompetencijų tobulinimosi modelių, kuria siekiama savarankiškos mokslinių tyrimo
srities ir intervencijos kuriant žaidimą vaikams su negalia. Pagrindinis programos tikslas – skleisti
žinią apie vaikų su negalia galimybę žaisti, užtikrinant jų teisę į žaidimą, o patį procesą perduoti
daugiadalykio mokymo sričių tyrimams.
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Turinys

Šis tinklas turi tris pagrindinius uždavinius:


rinkti ir sisteminti visas egzistuojančias kompetencijas ir įgūdžius: edukacinius tyrimus,
klinikines iniciatyvas, išteklių centrų praktinę patirtį ir vartotojų asociacijas;



plėtoti naujas žinias, įgūdžius, susijusius su priemonių nustatymu ir neįgalių vaikų
žaidimo metodologija;



skleisti gerąją praktiką, atsirandančią iš bendrų mokslininkų, praktinės srities specialistų
ir vartotojų pastangų.

Žaidimai su negalią turinčiais vaikais yra itin fragmentiška sritis mokslinių tyrimų atžvilgiu,
tačiau įvairiose šalyse sulaukusi dėmesio nišinės srities projektais (socialiniai robotai autizmu
sergantiems vaikams, žaislai, pritaikyti pažintinę ir judėjimo negalią turintiems vaikams,
neįgaliesiems pritaikytos žaidimų aikštelės). Tikimasi, kad tarpdisciplininis mokslininkų ir
praktinės srities specialistų bendradarbiavimas psichologinių ir pedagoginių, sveikatos ir
reabilitacijos, humanitarinių, pagalbinių technologijų, robotikos srityse kartu su neįgaliųjų
organizacijomis pavers vaikų su negalia žaidimą pagrindiniu vaiko vystymosi elementu.
LUDI kartu su LDUK ypatingą dėmesį skiria socialiniams iššūkiams, identifikuotiems programoje
„Horizontas 2020“ (pavyzdžiui, žinios perduodamos klinikinei praktikai, vaikų su negalia
funkcijos gerinamos pasitelkiant technologijas ir praktiką).

Rezultatai

Tikimasi, kad COST sukurtas tarpdisciplininis vaiko gerovės profesionalų tinklas sukurs
universalius ir inovatyvius kompetencijų tobulinimosi modelius, kurie padės skleisti žinią apie
vaikų su negalia galimybę žaisti užtikrinant jų teisę į žaidimą, o pats procesas, perduotas
daugiadalykio mokymo sričių tyrimams, bus plėtojamas ir tobulinamas.
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1.2.

Pilietiškumo ir demokratiškumo programa

Užtikrinant Lietuvos teisės aktuose įtvirtintą prioritetinį tikslą - ugdyti brandžią pilietinę
visuomenę, formuoti atsakingus bei aktyvius piliečius, ugdyti pilietinę savimonę, Lietuvos
demokratiškumo ugdymo kolegija jau penkiolika metų Lietuvoje įgyvendina įvairias
pilietiškumo ir demokratiškumo ugdymo programas.
Viena jų - šalyje regioniniu principu įgyvendinamas projektas ,,Ateities pilietis”, kurio metodika
parengta JAV Švietimo ir ugdymo centro ir ją taiko daugiau nei 70 pasaulio šalių. Šio projekto
metu ugdomi mokinių bendradarbiavimo gebėjimai, formuojamos dalyvavimo, sprendimų
priėmimo, bendruomenių telkimo bei atsakingų valdžios ir nevyriausybinių institucijų valdymo
kompetencijos. Minėta metodika, kurios licenciją šalyje turi kol kas vienintelė Lietuvos
demokratiškumo ugdymo kolegija, bendradarbiaujant su Lietuvos edukologijos universiteto
Socialinės komunikacijos institutu integruota į socialinės pedagogikos bakalauro studijų
programą. Tai sudaro galimybes būsimiems profesionalams simuliaciniu būdu išbandyti
metodiką ir vėliau,

pasirinkus atitinkamas švietimo įstaigas, organizuoti pilietinių

bendruomeninių problemų sprendimą su vaikais ir jaunimu. Sėkmingiausi projektai kasmet
pristatomi Seime, o 2011-aiais ši programa išplėtota ir jos pagrindu įgyvendinta mėnesio
trukmės vasaros akademija vaikams ir jaunimui ,,Ateities pilietis“.
Vasaros akademijos metu Lietuvos edukologijos universitetas kartu su būsimais socialiniais
pedagogais bei projekto partneriais sudarė galimybes kiekvienam vaikui ar jaunuoliui vasarą
studijuoti universitete. Kiekvieną rytą buvo organizuotos paskaitos, kuriose įvairias temas
pristatė Lietuvos edukologijos universiteto lektoriai, organizuotas projektinis darbas,
sprendžiant aktualias pilietines bendruomenines problemas bei vaikų laisvalaikis, aplankant
įvairias šalies neformalaus ugdymo įstaigas.
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1.3.

Sumaniosios socializacijos programa

Smaniosios socializacijos programos įtraukia praktinių socialių paslaugų ar inovacijų veiklų
inicijavimą ir vykdymą Aukštadvaryje įsikūrusiame LDUK Vaikų dienos centre „Navininkai“. Šiuo
metu vykdoma viena programa: Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės lėšomis finansuojamas
projektas ,,VDC Šeimos įgalinimo paslaugų plėtra“.

VDC Šeimos įgalinimo paslaugų plėtra

Vaikai yra laikomi viena labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių, kurios teisių užtikrinimas ir
apsauga reikalauja ypatingo dėmesio. Vaiko gerovė yra suprantama kaip sąlygų vaikui gyventi
visavertį gyvenimą sudarymas, jo teisės į apsaugą, aprūpinimą ir dalyvavimą visuomenės
gyvenime užtikrinimas.
Šiuo metu Lietuvoje socialinės rizikos šeimose auga apie 23 tūkst. vaikų, tačiau tik apie 5000 jų
ir 2800 jų šeimų narių gauna vaikų dienos centrų teikiamas kompleksines socialines paslaugas.
Lietuvoje veikiantys dienos centrai pagal vietų skaičių gali patenkinti tik ketvirtadalį vaikų iš
socialinės rizikos šeimų poreikių.
2007-aisiais įregistruotas Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos filialas Vaikų dienos
centras „Navininkai“ – socialinių paslaugų organizacija, teikianti kompleksines socialines rizikos
vaikams ir socialinės rizikos šeimų vaikams bei pačioms šeimoms socialines ir ugdymo
paslaugas, psichologinę, emocinę bei materialinę pagalbą.
Siekiant įgyvendinti šias veiklas, Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos filialas Vaikų
dienos centras „Navininkai“ 2014-aisiais pradėjo įgyvendinti beveik dvejų metų projektą ,,VDC
šeimos įgalinimo paslaugų plėtra”.
Pagrindiniai projekto uždaviniai skirti:
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1. Įsteigti ir sukurti VDC tinkamą aplinką, tenkinančią rizikos grupės vaikų poreikius, aprūpinant
VDC reikalingomis ir būtinomis priemonėmis, kurios sudarytų prielaidas VDC visų sąlygų
gerinimui, kad jie galėtų vykdyti savo tiesioginę veiklą – darbą su rizikos grupės vaikais ir jų
šeimos nariais.
2. Sukurti naujas kompleksines šeimos įgalinimo pagalbos paslaugas ir užtikrinant teikiamų
paslaugų tęstinumą ir kokybę;
3. Skatinti tarpžinybinį bendradarbiavimą.
Projektas, finansuojamas Europos Ekonominės Erdvės finanavimo mechanizmo ir Lietuvos
valstybės lėšomis, įgyvendinamas kartu su partneriais: vaikų laikinosios globos namais
,,Atsigręžk į vaikus”, Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla bei Norvegijoje įregistruotas
vaikų socializacijos besirūpinančia organizacija „Boenheten As“.
ASOCIACIJOS NARIŲ SK AIČIUS FINANSINIŲ ME TŲ PABAIGOJE
Asociacija jungia 6 mokslininkus ir tyrėjus. Šiuo metu asociacijos valdybą sudaro 3 nariai.
Asociacija valdybą sudaro: doc. dr. Angelė Kaušylienė, doc. dr. Sigita Burvytė, dr. Eglė
Celiešienė. Pastaroji yra ir asociacijos direktorė. Narių skaičius per 2014 metus nepasikeitė.
ASOCIACIJOS METINĖ F INANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
Žr. Priedas Nr. 1. Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė.
SAMDOMŲ ASOCIACIJOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ
PABAIGOJE
Metų pabaigoje asociacijoje buvo registruoti 2 darbuotojai. Lietuvos demokratiškumo ugdymo
kolegijos filialas - Vaikų dienos centras „Navininkai“ dirbo 3 darbuotojai.
PAPILDOMA INFORMACIJA
Papildoma informacija teikiama el. paštu: info@lduk.lt ir/ar telefonu: + 370 655 41414.
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