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Viešoji įstaiga Šiuolaikinių didaktikų centras – tai nevyriausybinė organizacija, neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo institucija, įkurta 1999 m. VšĮ Atviros Lietuvos fondo ir Vilniaus pedagoginio 
universiteto iniciatyva kaip tarpuniversitetinis centras. 
 
Viešosios įstaigos dalininkai finansinių metų pradžioje: 
Viešoji įstaiga Atviros Lietuvos fondas 
Vilniaus pedagoginis universitetas 
 
Viešosios įstaigos dalininkai finansinių metų pabaigoje: 
Viešoji įstaiga Atviros Lietuvos fondas 
Vilniaus pedagoginis universitetas 
 
Šiuolaikinių didaktikų centro misija – inicijuoti strateginius švietimo kaitos projektus, padedančius 
spartinti švietimo reformą bei integravimąsi į Europos Bendriją, nuolat stebint, tiriant ir nagrinėjant 
bendrą švietimo situaciją, atsižvelgiant į Lietuvos mokyklų atsinaujinimo poreikius ir aukštųjų 
mokyklų galimybes. 
 
Šiuolaikinių didaktikų centro tikslai:  
• Skatinti akademinės bendruomenės iniciatyvas, padedančias atsinaujinti ir demokratėti Lietuvos 

aukštojo mokslo bei pedagogų rengimo sistemai. 
• Skatinti aukštųjų ir bendrojo lavinimo mokyklų bendravimą ir bendradarbiavimą. 
• Plėtoti universitetų ryšius, skatinant atvirumą, toleranciją bei kolegišką švietėjų bendravimą. 
• Ugdyti pedagogų norą ir gebėjimą tobulinti savo veiklą ir aktyviai dalyvauti Lietuvos švietimo 

kaitoje. 
 
Narystė 
Nuo 2000 m. Šiuolaikinių didaktikų centras yra Europos mokytojų švietimo asociacijos (Association 
of Teacher Education in Europe, ATEE) ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos narys. 
 
2004 m. Šiuolaikinių didaktikų centras tapo vienu iš asociacijos „Naujos jungtys” steigėjų. 
 
2006 m. Šiuolaikinių didaktikų centras tapo vienu iš asociacijos „Tarptautinis Kritinio mąstymo 
konsorciumas” (International RWCT Consorcium) steigėjų. 
 
 
 

PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS  
 
1. PROJEKTAI 
 
1.1. Nacionaliniai projektai ir programos 
 
Skaitytojo konkursas „Skaitome ir dalijamės“, 2008 m. 
Rėmėjas – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 
Partneriai: leidyklos Alma littera, Kronta, Garnelis, informaciniai partneriai: Lietuvos nacionalinis 
radijas ir televizija, interneto portalas tinklink.lt, internetinis jaunimo žurnalas „Kvadratu“. 
  
Viešoji įstaiga Šiuolaikinių didaktikų centras, prisidėdama prie nacionalinės skaitymo skatinimo 
programos ir skaitymo metų renginių, 2008 m. vasario–spalio mėn. organizavo skaitytojų konkursą 
„Skaitome ir dalijamės“, skirtą mokiniams ir jų šeimoms. Konkursas organizuotas siekiant skatinti 
skaitymą ir prasmingą dalijimąsi skaitymo patyrimu su bendraamžiais ir šeimos nariais bei pristatyti 
jaunų žmonių skaitymo patirtį. Konkurse iš viso dalyvavo 1785 mokiniai ir 49 šeimos. 2008 m. spalio 
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3 d. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos konferencijų salėje įvyko konkurso laureatų 
apdovanojimo renginys. 
www.vpu.lt/sdc/skaitymas 
 
 
Skaitymo skatinimas: teorinių ir praktinių seminarų apie skaitymo skatinimą rengimas 
bibliotekininkams, pedagogams, 2008 m.  
Rėmėjas – Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 
 
Programos tikslas – supažindinti švietimo darbuotojus su efektyviomis skaitymo skatinimo 
strategijomis. Įgyvendinant programą, buvo siekiama skaitymo skatinimo idėjas generuoti platesniame 
bendruomeniniame rate, ieškoti platesnės socialinės partnerystės, remtis žinomomis inovatyviomis 
skaitymo skatinimo metodikomis, gerąja kitų šalių patirtimi. Siūlomi seminarai buvo skirti švietimo, 
kultūros darbuotojams, norintiems plėsti skaitytojų ratą, gerinti jų skaitymo kokybę tiesioginiame savo 
darbe. Dalyviai buvo supažindinti su efektyviomis skaitymo strategijomis, kurias galima taikyti tiek 
mokytojų, tiek bibliotekininkų, tiek socialinių darbuotojų veikloje. Programa buvo įgyvendinta 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Utenos apskrityse, joje dalyvavo 166 dalyviai. 
 
 
1.2. Partnerystė projektuose 
 
ASSIST – bendruomenės sutelkimas saugios mokyklos aplinkos kūrimui, 2006–2008 m. 
ES Socrates Comenius programos projektas Nr.226580–CP–1–2005–1–LT–COMENIUS–C21  
Rėmėjas – Europos Komisija 
Vykdytojas – VšĮ Jaunimo karjeros centras 
Partneriai: VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centras, A Why`n`Not Education (Estija), Euroform RFS 
(Italija), Europos kultūrinės sąveikos kompanija (Graikija), Maribor'o suaugusiųjų švietimo centras 
(Slovėnija), Stavangerio universitetas (Norvegija). 
 
Projekto tikslas – užtikrinti rizikos grupių moksleivių socialinę ir emocinę gerovę, padėti jiems 
integruotis tiek mokykloje, tiek visuomenėje. Projektu siekiama skatinti mokyklos ir bendruomenės 
partnerystę bei bendradarbiavimą, dalijantis atsakomybe už vaikų ugdymą., mokyti tėvus, kaip 
efektyviai padėti savo vaikams, kurti patrauklias, individualius mokinių poreikius atliepiančias 
programas, kurios įtrauktų ne tik pažangius, socialius mokinius, bet ir tuos, kurie stokoja motyvacijos 
bei nemato ateities perspektyvų, skatinti mokyklose mokinių savitarpio pagalbą. Projekto metu 
parengta kvalifikacijos tobulinimo programa ir mokomoji medžiagą darbui su probleminiais 
mokiniais, skirta mokytojams, socialiniams pedagogams ir psichologams, socialinių tarnybų 
darbuotojams, tėvams ir mokiniams, sukurta saugios aplinkos mokykloje strategija.  
http://www.vpu.lt/sdc/proj_assist.htm, http://assistschool.org/ 
 
 
Atvira savivalda, 2008 m. 
Rėmėjai: Europos Komisija, LR Švietimo ir mokslo ministerija 
Vykdytojas – Pilietini ugdymo centras (Lenkija) 
Partneriai: VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centras, LR Specialiųjų tyrimų tarnyba, Transparency 
International Lietuvos skyrius, Visuomeninės partnerystės fondas (Lenkija) 
 
Projektu siekiama ugdyti vietos bendruomenių sąmoningumą, skatinant aktyviai dalyvauti pilietinės 
visuomenės kūrimo procesuose, ugdyti jaunimo pilietiškumą ir tikėjimą skaidrios politikos 
įgyvendinimu viešosiose institucijos, siekti korupcijos prevencijos ir skaidrios viešųjų institucijų 
veiklos. Projekte dalyvavo jungtinės komandos, sudarytos iš savivaldybių administracijos darbuotojų, 
visuomeninių organizacijų atstovų, mokytojų ir mokinių. Lietuvoje projektas įgyvendintas Alytaus 
miesto, Kauno rajono, Kelmės rajono, Klaipėdos miesto, Pasvalio rajono, Šilutės rajono, Telšių rajono 
savivaldybėse. Iš viso projekte dalyvavo 122 mokiniai, 56 mokytojai, 2 socialiniai pedagogai, 18 
savivaldybės tarnautojų. Projekto metu vyko seminarai ir praktiniai užsiėmimai mokiniams, 
mokytojams bei savivaldybių tarnautojams, vizitai į valstybines institucijas, atviros pamokos 
mokiniams, susitikimai, pilietinės akcijos, renginiai. Mokiniai parengė ir savo savivaldybėse 
įgyvendino 21 projektą, pasirinkę gamtosaugos, mokinių ir savivaldybės, mokinių ir policijos 

http://www.vpu.lt/sdc/skaitymas
http://www.vpu.lt/sdc/proj_assist.htm
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bendradarbiavimo, seniūnijos veiklos efektyvumo, jaunimo sveikatos, jaunimo laisvalaikio 
organizavimo temas. Projekte dalyvavusios komandos parengė savivaldybių antikorupcinio ugdymo 
programas, kuriose numatė antikorupcinio švietimo  tikslus ir uždavinius, korupcijos prevencijos 
priemones, bendruomenės dalyvavimą, įgyvendinant šias programas. 
   
 
MIS – siekiame pokyčių moksle, 2008–2009 m. 
ES Socrates Comenius programos projektas Nr. 134648–2007–IT–COMENIUS–CM 
Rėmėjas – Europos Komisija 
Vykdytojas – asociacija SEND (Italija) 
Partneriai: VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centras, Palermo universitetas (Italija), Bratislavos Comenius 
universitetas (Slovakija), Bochumo Ruhro universitetas (Vokietija), Andrei Saguna universitetas 
(Rumunija), Artevelde aukštoji mokykla (Belgija) 
 
Projektu siekiama patraukliais mokymo metodais paskatinti mokinius rinktis tiksliųjų mokslų studijas, 
o studentus mokyti šių metodų taikymo mokyklose. Partnerių institucijose kuriami fizikos, 
matematikos, informatikos programų moduliai bus testuojami ir įvertinami studentų mobilumo 
praktikos metu. Kiekviena šalis išsiųs 10 ir priims tiek pat studentų 2009 m. pavasario semestro metu. 
Išbandyti moduliai bus koreguojami ir vėliau publikuojami atskiru leidiniu. 
http://www.mis.unipa.it/ 
 
 
Vyresnieji +: “auksiniai” senjorų mokymosi pavyzdžiai, 2008–2010 m. 
Rėmėjas – Europos Komisija,  programa Nord Plus 
Vykdytojas – Pirkanmaa Westcome suaugusiųjų švietimo centras (Suomija) 
Partneriai: VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centras, Studijų asociacijos Liaudies universitetas (Norvegija), 
Norvegijos nuotolinio mokymo asociacija (Norvegija), Westfjord nuolatinio mokymosi centras 
(Islandija) 
 
Projektu siekiama  apklausti vyresniojo amžiaus besimokančius suaugusiuosius, sužinoti jų mokymosi 
motyvaciją, mėgstamas mokymosi formas, domėjimosi sritis ir jas apibendrinti. Gilesnė analize bus 
atliekama kokybinio tyrimo pagalba. Projekto metu surinkta medžiaga bus apibendrinta ir išleista kaip 
metodinė priemonė suaugusiųjų švietimo organizatoriams ir vykdytojams. 
 
 
MOT–E – suaugusiųjų motyvavimas dalyvauti visą gyvenimą trunkančiame mokymosi procese, 
2008 m. 
Rėmėjas – Europos Komisija,  programa Nord Plus 
Vykdytojas – CIRIUS nacionalinė agentūra (Danija) 
Partneriai: VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centras, Pirkanmaa Westcome suaugusiųjų švietimo centras 
(Suomija), Sudurnes nuolatinio mokymosi centras (Islandija), Sudurnes valstybinė kolegija, 
(Islandija). 
 
Projektu siekiama ištyrinėti, aptarti suaugusiųjų švietimo situacija projekto partnerių šalyse – 
Lietuvoje, Suomijoje ir Islandijoje bei išsiaiškinti pagrindines kliūtis, problemas, kylančias mokymosi 
(ar nesimokymo) procese, pasidalinti „sėkmės istorijomis“ bei prognozuoti galimas paveikias 
motyvavimo priemones. Projekto rezultatas – paruoštos gairės didesniam projektui 2009–2010 metais. 
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2. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI  
  
2.1. Seminarai 

Eil. Nr. Seminaro pavadinimas Seminarų sk. Valandų sk. Dalyvių sk.

1 Antikorupcinio švietimo samprata 1 6 31
2 Antikorupcinio ugdymo integravimas į 

pamokinę veiklą 
6 36 83

3 Antikorupcinio ugdymo integravimas 
popamokinėje veikloje 

1 6 60

4 Besimokančios bendruomenės 2 30 29
5 Demokratinis ugdymas daugiakultūrėje 

visuomenėje 
1 18 30

6 Emocinės sveikatos stiprinimas mokykloje 1 6 21
7 Gabių vaikų ugdymas 1 18 34
8 Gimtosios kalbos politika: mokykla, 

visuomenė, valstybė 
2 18 90

9 Grupinio darbo metodai 1 6 19
10 Integruota karjeros ugdymo programa 

bendrojo lavinimo mokyklai 
1 6 32

11 Karjeros ugdymo samprata 1 6 25
12 Konfliktų valdymas 7 78 164
13 Kritinį mąstymą skatinantys mokymo 

metodai 
1 18 52

14 Kritinio mąstymo ugdymas ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo etape 

2 12 42

15 Kritinio mąstymo ugdymo aplinkos kūrimas 2 24 144
16 Mokymasis bendradarbiaujant 1 18 40
17 Kritinio mąstymo ugdymo pamokos 

planavimas 
1 6 30

18 Kritinio mąstymo ugdymo pamokos 
planavimas ir vertinimas 

6 72 213

19 Pozityvios nuostatos bendravime 3 18 85
20 Projektų metodas ugdymo procese 1 18 20
21 Skaitymo skatinimas: siekiai ir galimybės 1 6 32
22 Skaitymo skatinimo strategijos: teorija ir 

praktika 
1 8 51

23 Specialiųjų poreikių vaikų integravimas 
ugdymo procese 

1 18 45

24 Strateginis planavimas 2 24 77
25 Universalūs skaitymo skatinimo būdai ir 

priemonės 
4 24 147

26 Veiklos bendruomenėje strategijos ir būdai 5 30 129
 Iš viso: 56 530 1725

  
  

Eil. Nr. Seminarų dalyvių tikslinės grupės Seminarų sk. Valandų sk. Dalyvių sk.

1 Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 6 36 127
2 Pradinio ugdymo mokytojai 1 6 12

3 Pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų 
mokytojai  

12 108 321

4 Mokyklų bendruomenės, komandos 24 276 840
5 Aukštųjų mokyklų dėstytojai     
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6 Profesinio rengimo mokytojai     
7 ŠDC lektoriai     
8 Kita (mokiniai, bibliotekininkai, mokyklų 

administracijos darbuotojai, savivaldybių 
tarnautojai, mišrios dalyvių grupės) 

13 104 425

 Iš viso: 56 530 1725
     

Eil. Nr. Seminarų lektoriai Seminarų sk. Valandų sk. Dalyvių sk. 

1 Centro darbuotojai 4 36 107
2 Pedagogai praktikai 8 90 331

3 Lietuvos universitetų, kt. aukštųjų mokyklų 
ir mokslo institucijų mokslininkai, dėstytojai 

12 150 418

4 Užsienio mokslininkai bei praktikai 1 8 51

5 
Ministerijų, apskričių viršininkų, 
savivaldybių administracijų ir kitų valstybės 
institucijų darbuotojai 

2 24 102

6 Nevyriausybinių organizacijų atstovai 12 108 306
7 Jungtinė lektorių grupė 16 96 380
8 Kita 1 18 30
 Iš viso: 56 530 1725

 
 
2008 m. Mokytojų kompetencijos centro konsultantai-ekspertai atliko VšĮ Šiuolaikinių didaktikų 
centro veiklos išorinį vertinimą, ir Centras yra akredituotas kaip suaugusiųjų švietimo centras 
penkeriems metams.  
 
 
3. GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA 
 
3.1.  Konferencijos 
2008 m. rugsėjo 19–20 d. Vilniuje vyko tarptautinė konferencija “Gimtosios kalbos politika: mokykla, 
visuomenė, valstybė”. Lietuvos ir užsienio mokslininkai, specialistai, politikai, mokytojai, visuomenės 
nariai savo pranešimuose analizavo, kaip visuotinės globalizacijos procese vystosi mūsų ir kitų šalių 
gimtoji kalba, koks jos santykis su kitomis toje pačioje erdvėje gyvuojančiomis kalbomis, kokia jos  
šiandieninė situacija? Konferenciją rėmė Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerija,  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lituanistikos tradicijų ir paveldo 
įprasminimo komisija, Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Konferenciją organizavo VšĮ 
Šiuolaikinių didaktikų centras.  
 
2008 m. gruodžio 19 d. vyko projekto „Atvira savivalda“ baigiamoji konferencija Vilniuje. Visų 
komandų atstovai iš projekte dalyvaujančių Alytaus miesto, Kauno rajono, Kelmės rajono, Klaipėdos 
miesto, Pasvalio rajono, Šilutės rajono, Telšių rajono savivaldybių dalijosi savo pasiekimais ir gerąja 
patirtimi.  
 

3.2. Diskusijos 
2008 m. lapkričio 26 d. šiuolaikinių didaktikų centras kartu su Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje 
Europos informacijos centre organizavo diskusiją „Europos Sąjungos kalbų politika: kalbų įgūdžiai 
verslo, karjeros ir harmoningos visuomenės sąlyga“. 
 
3.3. Kvalifikacijos tobulinimo vizitai 
2008 m. vasario 11–15 d. Šiuolaikinių didaktikų centras organizavo kvalifikacijos tobulinimo vizitą 12 
Didžiosios Britanijos švietimo institucijų darbuotojams, kurie domėjosi pilietiškumo ugdymu Lietuvos 
mokyklose. Pedagogai lankėsi ir stebėjo ugdymo procesą Vilniaus S. Daukanto vidurinėje mokykloje, 
Vilniaus jėzuitų gimnazijoje, Vilniaus Pilaitės vidurinėje mokykloje, Vaikų meninėje studijoje 
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"Diemedis". Vizitą inicijavo ir rėmė organizacija Specialist Schools and Academies Trust (SSAT, 
Didžioji Britanija). 
 
2008 m. spalio 9–14 d. Lietuvos mokytojai ir mokiniai, dalyvaujantys projekte „Atvira savivalda“, 
lankėsi Varšuvoje ir turėjo galimybę pabendrauti su lenkų komandų atstovais. Projekto dalyviams 
vyko lyderių mokymai, buvo suorganizuoti susitikimai su Pilietinio ugdymo centro atstovais, lankytasi 
Stepono Batoro fonde, Visuomeninių lyderių asociacijoje. 2008 m. spalio 11 d. Varšuvoje vyko 
projekto konferencija, kurioje Lietuvos ir Lenkijos komandos pristatė savo veiklą. 
 
 
4. KURSAI AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTAMS 
 
Vilniaus pedagoginio universiteto studentams kasmet siūlomi laisvai pasirenkami 2 kreditų kursai, 
kurių pabaigoje studentų veikla vertinama įskaita arba kaupiamuoju pažymiu. Kursų metu studentai 
atlieka savarankiškus darbus, lankosi mokyklose ir stebi pamokas. Kursų dėstytojai – VšĮ Šiuolaikinių 
didaktikų centro lektoriai, bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai ir aukštųjų mokyklų dėstytojai. 
2008 m. studentai išklausė šiuos kursus:  

Eil. Nr. Laisvai pasirenkamo kurso pavadinimas  
 
Studentų skaičius 
 

1.  Bendravimas sudėtingose situacijose 43 
2.  Grupinio darbo metodas  37 
3.  Karjeros valdymo teorija ir praktika 34 
4.  Korupcija ir jos prevencija 30 
5.  Kritinis mąstymas 17 
6.  Kūrybiškumo ugdymas 17 
7.  Sveikatos psichologija 33 
 Iš viso: 211 
 
 
5. LEIDYBA IR INFORMACINIS CENTRAS 
 
5.1. Biblioteka 
Šiuolaikinių didaktikų centre kaupiama pedagoginės literatūros biblioteka, kuria naudojasi aukštųjų 
mokyklų dėstytojai ir studentai. 2008 m. skaitykloje buvo 2569 vnt. (1745 pav.) pedagoginės tematikos 
leidinių lietuvių, rusų, anglų, vokiečių, prancūzų, lenkų kalbomis. Teikiamos prieigos prie interneto ir 
kopijavimo paslaugos. 
 
5.2. Leidiniai: 
1. Tarptautinė konferencija “Gimtosios kalbos politika: mokykla, visuomenė, valstybė”: programa, 

pranešimų santraukos. – V.: ŠDC, 2008. 
2. Tarptautinė konferencija “Gimtosios kalbos politika: mokykla, visuomenė, valstybė”: pranešimai. 

– V.: ŠDC, 2008. 
3. Tarptautinė konferencija “Gimtosios kalbos politika: mokykla, visuomenė, valstybė”(CD). – V.: 

ŠDC, 2008. 
4. Projektas „Atvira savivalda“: kalendorius. – V.: ŠDC, 2008. 
5. Navickaitė A., Daukšienė D., Jarienė R. Efektyvaus skaitymo strategijos: skaitymo praktikumas. – 

V.: ŠDC, 2008+CD (pakartotinis leidimas). 
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6. GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS 
 
 
I. Parama programų ir projektų vykdymui 281.639,99 Lt
 
LR Kultūros ministerija 60.000,00
Tarptautinė mokslinė konferencija "Gimtosios kalbos politika" 
 
Jaunimo karjeros centras 5.824,87
Projektas "Assist–bendruomenės sutelkimas saugios mokyklos kūrimui", 3 įmoka 
 
Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija 5298,00
Projektas "Pilietiškumo ir demokratinių vertybių ugdymas taikant inovatyvius 
metodus" 
 
Lietuvos jaunimo turizmo centras 45.000,00
Projektas "Atvira savivalda" 
 
Agentūra CIRIUS (Danija) 18.054,00
Projektas "MOT–E – suaugusiųjų motyvavimas dalyvauti visą gyvenimą 
trunkančiame mokymosi procese" 

Pirkanmaa Westcome suaugusiųjų švietimo centras (Suomija) 
 

11.205,03
Projektas "Vyresnieji +: “auksiniai” senjorų mokymosi pavyzdžiai"1 įmoka 
 
Asociacija SEND (Italija) 42.364,61
Projektas "MIS – siekiame pokyčių moksle", 1–3 įmokos 
 
Pilietinio švietimo centras (Lenkija) 64.310,30
Projektas "Atvira savivalda", 1 įmoka 
 
Artevelde aukštoji mokykla (Belgija) 28918,82
Projektas "MOST–Studentų mainai ir pradedančiojo mokytojo standarto kūrimas", 
galutinė įmoka 
 
Trialog (Ausrija) 596,2
TRIALOG mokymai 
 
Akademinių programų agentūra (Latvija) 68,16
Nord+ programos mokymai 
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II. Įplaukos už paslaugas 248.905,30 Lt
 
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka 74.250,00
Skaitytojo konkursas "Skaitome ir dalijamės" 
 
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka 20.000,00
Teorinių ir praktinių seminarų apie skaitymo skatinimą rengimas 
bibliotekininkams ir pedagogams 
 
Vilniaus pedagoginis universitetas 33857,44
Laisvai pasirenkami kursai VPU studentams 
 
Specialist Schools & Academies Trust (Didžioji Britanija) 4181,34
Kvalifikacijos tobulinimo vizito organizavimas 
 
LR Švietimo ir mokslo ministerija 55000,00
Pradedančiojo mokytojo standarto projekto parengimas 40000
Tarptautinė mokslinės konferencijos "Gimtosios kalbos politika" kultūrinės dalies 
organizavimas 

15000

 
VšĮ Jaunimo karjeros centras 1.160,00
Projekto "Parents as facilitator in choosing vocational education for theirt children. 
Training for school career counsellors focused on co–operation with parents" 
metodinės knygos tėvams 2 ir 5 d. vertinimas 
 
Bendrojo lavinimo mokyklos, švietimo centrai 58.520,00
Seminarai, edukacinės programos 
 
Kita (2 proc. parama, palūkanos) 1.936,52
 

Iš viso: 530.545,29 Lt
 
 
7. IŠLAIDOS PER FINANSINIUS METUS  
 
Išlaidos darbo užmokesčiui 152.023,13 
Išlaidos autoriams atlyginimams 143.854,69 
Išlaidos prekių ir paslaugų pirkimui  288.131,42 

Iš viso: 584.009,24 
 
8. ĮSIGYTAS IR PERLEISTAS ILGALAIKIS TURTAS PER FINANSINIUS METUS 
 
2008 m. įsigyta ilgalaikio turto už 2.300,00 Lt 
 
9. DARBUOTOJŲ SKAIČIUS  
 
Darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje: 3 
Darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje: 5 
 
 
 
Direktorė                                                                parašas                              Daiva Penkauskienė 
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