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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro
2008-01-09 ásakymu Nr. ISAK-43

VAIKØ IR JAUNIMO KULTÛRINIO UGDYMO KONCEPCIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vaikø ir jaunimo kultûrinio ugdymo koncepcijoje (toliau – Kon-
cepcija) aptariama mokiniø kultûrinio ir meninio ugdymo sàveika, kultû-
rinio ugdymo raida, tradicijos, kultûriniø kompetencijø ugdymo nuosta-
tos, kultûrinio ugdymo organizavimas, galimybës, perspektyvos.

2. Vienas pagrindiniø Koncepcijos tikslø – skatinti integruoti á ug-
dymà Lietuvos kultûros paveldà ir meno kultûrà.

3. Koncepcijoje vartojamos sàvokos:
Kultûrinis ugdymas – asmens vertybiniø nuostatø, plataus kultûri-

nio akiraèio formavimas, komunikaciniø, meniniø gebëjimø, kûrybinës
saviraiškos ugdymas, prigimtinës vaiko kultûros plëtra.

Meninis ugdymas – kultûrinis ir estetinis lavinimas, asmens kultû-
rinës raiškos ir ávairiø meniniø gebëjimø, prigimtiniø talentø ir gabumø,
asmens kûrybiniø galiø ugdymas.

Mokymosi kultûrinë aplinka – mokyklos bendruomenës kuriama
kultûra, darniam vystymuisi, mokymuisi skirtø pastatø architektûrinë vi-
suma, sveika, estetiðka, kûrybiðkà darbà skatinanti aplinka, kûrybinës la-
boratorijos, dirbtuvës, studijos, kitos kûrybinei, kultûrinei veiklai ir poil-
siui skirtos mokyklos erdvës –  sporto aikðtynai, sodai, parkai ir kt.

Kultûrinë asmens kompetencija – asmens gebëjimas suvokti ir ver-
tinti kultûrines realijas, dalyvauti kultûriniame gyvenime, puoselëti ir
plëtoti kultûriná paveldà, gebëjimas suvokti ir vertinti ávairias kultûros
formas ir reiðkinius.

Kûrybinë laboratorija, dirbtuvë, studija mokykloje – kabinetai, erd-
vës, patalpos, kuriose yra sudarytos sàlygos ávairiai mokiniø meninës kû-
rybos raiðkai, kûrybiniams eksperimentams, kur gali bûti rengiami meni-
niai projektai, akcijos, koncertai, parodos.
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4. Pagrindiniai dokumentai, kuriais remiasi Koncepcija: Jungtiniø
Tautø vaiko teisiø konvencija, ratifikuota Lietuvos Respublikos ástatymu
„Dël Jungtiniø Tautø vaiko teisiø konvencijos ratifikavimo“ (Þin., 1995,
Nr. 60-1501); Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindø ástatymu
(Þin., 2003, Nr. 119-5406); Lietuvos Respublikos švietimo ástatymu (Þin.,
1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853); Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m.
lapkrièio 23 d. nutarimu Nr. X-923  „Dël 2007 metø paskelbimo Vaikø
kultûros metais“ (Þin., 2006, Nr. 133-5027); Vaiko gerovës valstybës politi-
kos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. geguþës
20 d. nutarimu Nr. IX-1569 (Þin., 2003, Nr. 52-2316); Keturioliktosios Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybës  2006–2008 metø programa, kuriai pritarta
Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. X-767 (Þin.,
2006, Nr. 102-3950); Nacionalinës darnaus vystymosi švietimo 2007–2015
metø programos, patvirtintos  Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2007 m.
spalio 2 d. nutarimu Nr. 1062 (Þin., 2007, Nr. 106-4348), priedo „Naciona-
linës darnaus vystymosi ðvietimo 2007–2015 metø programos ágyvendini-
mo 2007–2010 metø priemonës“ 1.5 punktu; Vaikø ir jaunimo kultûrinës
edukacijos 2006–2011 metø programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybës 2006 m. rugsëjo 21 d. nutarimu Nr. 926 (Þin., 2006, Nr. 102-
3950); Gabiø vaikø ir jaunimo ugdymo programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos ðvietimo ir mokslo ministro 2006 m. vasario 13 d. ásakymu
Nr. ISAK-258 (Þin., 2006, Nr. 22-719); Neformaliojo vaikø ðvietimo kon-
cepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministro 2005
m. gruodþio 30 d. ásakymu Nr. ISAK-2695 (Þin., 2006, Nr. 4-115).
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Praeitis. 1907
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II. KULTÛRINIO IR MENINIO UGDYMO APÞVALGA

5. Lietuvoje kultûrinio ir meninio ugdymo nuostatos yra integruo-
tos ávairiose ugdymo programose ir dokumentuose suvokiant, kad tai yra
svarbi visavertës asmenybës ugdymo dalis, daþnai lemianti asmens kûry-
bingumà, komunikacinius gebëjimus, gebëjimus plëtoti turimas kompe-
tencijas, pritaikyti ágytas þinias ir patirtá naujose gyvenimo situacijose.

6. Atsiþvelgiant á naujus iððûkius, iðkylanèius mûsø visuomenei, kul-
tûriniam ir meniniam ugdymui reikia skirti dar daugiau dëmesio, parem-
to ðiuolaikiniø kultûriniø, technologiniø ir politiniø tendencijø analizës
rezultatais. Lietuvai tapus Europos Sàjungos (toliau – ES) nare, atsirado
galimybiø visavertiðkai dalyvauti ir ES kultûriniame gyvenime, formuoti
kultûriná ir meniná ugdymà atsiþvelgiant á ES ðaliø patirtá (kultûrinio
paveldo iðkëlimas, daugiakultûriai aspektai, kûrybinës industrijos, dëme-
sys praktinei kûrybinei veiklai: studijose, kabinetuose, laboratorijose ir
kt., naujø technologijø diegimas ir aprûpinimas tam reikalingomis prie-
monëmis, áranga; visapusiðkas meniniø dalykø integravimas á kitø daly-
kø mokymà, taip pat á mokyklos kultûriná gyvenimà, pavyzdþiui, sociali-
nës dramos, kultûros paveldo globos projektai).

Siekiant iðsaugoti savo ðalies autentiðkumà, tapatumà, savitumà, bû-
tinas ypatingas dëmesys kultûrai, kultûriniam paveldui ir naujas poþiûris
á kultûriná meniná ugdymà.

Kita vertus, globalizaciniai bendradarbiavimo iððûkiai formuoja po-
reiká dalyvauti viso pasaulio kultûros procesuose. Globalizaciniai ekono-
minio gyvenimo iððûkiai neiðvengiamai didina konkurencijà; sëkmë ly-
dës tas ðalis, kurios remsis moderniomis technologijomis ir kûrybingais
aukðto kultûrinio iðsilavinimo þmonëmis.
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7. Kultûrinis ir meninis ugdymas svarbus kaip sritis, galinti reikšmin-
gai paveikti ne tik visapusiðkà asmenybës ugdymà, asmens kultûrinës kom-
petencijos plëtrà,  bet turëti ir teigiamos átakos  švietimo sistemos proce-
sams.

8. Mokymosi visà gyvenimà siekis gali bûti sëkmingai ágyvendina-
mas ir plëtojamas sudarant vaikams, áskaitant tautiniø maþumø grupes,
neágalius þmones, socialinës atskirties grupes, daugiau galimybiø akty-
viai dalyvauti kultûrinëje ir meninëje veikloje.
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Þemaièiø koplytstulpiai. 1909
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III. KULTÛRINIO IR MENINIO UGDYMO TRADICIJA

9. Pedagogikos istorija teigia, kad kultûrinis ir meninis ugdymas
nuo seno buvo suvokiamas pirmiausia kaip bendruomenës, tautos kultû-
rinio tapatumo iðsaugojimo garantas. Daugelyje  visuomeniø kultûrinis ir
meninis lavinimas suprantamas kaip svarbi sritis, bûtina asmeninei kultû-
rai, kûrybingumui, visavertei asmenybei ugdyti. Kultûrinis ir meninis ug-
dymas Lietuvos švietimo sistemoje turi senas tradicijas, siekianèias Lietu-
vos mokyklos iðtakas.

Kultûrinio ugdymo samprata skirtingose ugdymo filosofijose apta-
riama ávairiais lygmenimis ir aspektais. Lietuvoje kultûrinis ugdymas ap-
tartas Antano Maceinos, Stasio Ðalkauskio, Jono Lauþiko, Þibarto Jackûno,
Meilës Lukðienës  ir kitø  pedagogø, filosofø darbuose.

10. Per pastaràjá ðimtmetá kultûriniam ir meniniam ugdymui Lietu-
vos švietimo sistemoje buvo skiriama palyginti daug dëmesio nepriklau-
somybës sàlygomis ir kur kas maþiau okupacijos laikotarpiais. 1918–1940
m. kultûriná ir meniná ugdymà Lietuvoje plëtojo ávairios mokiniø ir jau-
nimo organizacijos (ateitininkø, pavasarininkø, skautø, jaunøjø ûkinin-
kø ir kt.), visuomenës iniciatyva buvo vykdomi kultûriniai projektai.

11. Neformaliajame ðvietime kultûrinis ir meninis ugdymas plëtoja-
mas meno mokyklose, kultûros ástaigose, centruose, klubuose, neforma-
liojo ðvietimo veikloje. Dabartines kultûrinio ir meninio ugdymo sàlygas
praplëtë ir ávairios naujos neformaliojo ðvietimo formos, nevyriausybiniø
organizacijø veikla, platesnës kultûriniø ryšiø galimybës  ir kt.

Reikšmingos átakos kultûrinio ir meninio ugdymo sklaidai turi tra-
diciniai kultûriniai ir meniniai projektai, kuriuose dalyvauja didþioji da-
lis bendrojo lavinimo sistemoje besimokanèio jaunimo. Tai mokiniø dai-
nø ðventës, konkursas „Dainø dainelë“, vaikø ir jaunimo teatro festivaliai,
ávairûs mokiniø meninës kûrybos konkursai.
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12. Lietuvoje 2007-ieji paskelbti Vaikø kultûros metais. Vaikø ir jau-
nimo meninë kultûra plëtojama formaliajame ir neformaliajame švietime
bei vietos bendruomenëse. Ðá procesà organizuoja mokykla, kitos ðvieti-
mo, kultûros  ástaigos, ávairios asociacijos, kultûros ir meno darbuotojai.

13. Vaikø ir jaunimo meninæ kultûrà sudaro:
13.1. suaugusiøjø kuriama meninë kultûra vaikams: meninë kûry-

ba – dailës, dramos, literatûros, muzikos, medijos, kino meno ir kt. kûri-
niai. Ekspozicijos ir vykdomi projektai muziejuose, meno galerijose, bib-
liotekose, kultûros centruose. Kûryba pristatoma televizijoje, periodinë-
je  spaudoje, kompiuterinëje aplinkoje, reklamoje. Suaugusiøjø kuria-
ma kultûrinë aplinka –  visuomeninës ástaigos, baþnyèios, þaidimø ir
sporto aikðtelës, ávairios vieðosios erdvës, kaip antai parkai, skverai ir kt.;
vaikams kuriama produkcija: þaislai, drabuþiai;

13.2. meninë kultûra, kurià suaugusieji kuria  kartu su vaikais: spe-
ciali laisvalaikio veikla, sporto, meno ðventës, kûrybinës dirbtuvës, ávai-
rûs kultûriniai projektai;

13.3. vaikø kuriamos ávairios meninës kultûros formos: vaikø ku-
riama meninë kultûra – dailës, literatûros, muzikos kûryba; þaidimø
kultûra – tradicinë ir autentiðka, pasakø sekimas, skaièiuotës, dainos,
máslës, ritmiðki garsai; komunikacinë vaiko kultûra: iðraiðkos, mimikos
ir kt.
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Kalnai. 1905
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IV.  KULTÛRINIØ IR MENINIØ KOMPETENCIJØ UGDYMO
NUOSTATOS

14. Kultûrinis ugdymas vyksta bendrojo lavinimo procese, plëtoja-
mas mokyklos bendruomenës gyvenime. Kultûrinës asmens kompeten-
cijos yra ypaè reikðmingos plëtojant integruotà ir projektø mokymà, tai
teikia galimybiø atskleisti asmens gebëjimus, ugdyti kultûrinæ asmens
komunikacijà. Kultûrinio ugdymo nuostatos ir pasiekimai, kultûrinës
komunikacijos gebëjimai, kultûrinë inteligencija yra svarbûs sëkmin-
gam pedagogø darbui, tinkamoms metodikoms taikyti, ugdytiniø mo-
kymosi sëkmei uþtikrinti, mokymosi motyvacijai didinti ir
integraciniams gebëjimams ugdyti.

15. Kultûrinë ir meninë raiðka plëtoja ávairius asmens komunikaci-
nius gebëjimus, o tai savo ruoþtu padeda lengviau ásiminti mokomàjà
medþiagà ir tobulina mokymosi bei saviugdos procesà.

16. Kultûrinës ir meninës kûrybos gebëjimai teikia daugiau galimy-
biø jaunuoliams sëkmingai integruotis á visuomenæ.

17. Kultûrinio ugdymo samprata ir nuostatos aptariamos visø moko-
møjø dalykø vadovëliuose: atskleidþiamas dalyko ir kultûrinio ugdymo
sàlytis ávairiais lygmenimis, bendrakultûrë konkretaus dalyko plotmë ir
átaka edukaciniam procesui.
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Pavasaris. 1907–1908. I
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V. PEDAGOGØ KULTÛRINIØ  IR MENINIØ KOMPETENCIJØ
PLËTOTË

18. Rengiant bûsimuosius pedagogus daugiau dëmesio skiriama kul-
tûrinei ir meninei veiklai pedagogus rengianèiose aukðtosiose mokyklose
ir kolegijose ne vien bûsimiesiems meno dalykø pedagogams.

19. Organizuojamos kultûriniø studijø programos mokytojø
tobulinimosi kursuose, sudaromos sàlygos mokytojø saviðvietai,
kultûrinei veiklai ir paþinimui mokyklos bendruomenëje.

20. Pedagogai yra visà gyvenimà besimokanèiø þmoniø bendruome-
në. Pasirinkusieji šià profesijà turi nuolat atnaujinti dalykines þinias, da-
lyvauti kultûriniame ir politiniame visuomenës gyvenime, vietos ben-
druomenës veikloje, taip pat ávairiapusiðkai plësti savo akiratá. Mokykla
tam turëtø sudaryti palankias sàlygas. Mokytojo gebëjimas dalyvauti kul-
tûriniame gyvenime praturtina jo kompetencijas, turi tiesioginës átakos
profesinei veiklai. Plaèiø kultûriniø interesø pedagogai greièiau suranda
ir savo darbe pritaiko ðiuolaikines pedagogines ir kultûrines naujoves,
taiko integruotà mokymà. Mokiniai tokius pedagogus pastebi, išskiria, tai
didina ðiø mokytojø autoritetà. Mokytojas, turintis platø kultûriná akiratá,
imponuoja ðiuolaikiðkai màstanèiam jaunimui, teikia papildomø šio mo-
kytojo dëstomo dalyko mokymosi motyvacijø. Toks mokytojas savo asme-
niniu pavyzdþiu patvirtina mokymosi visà gyvenimà privalumus ir kuria
besimokanèiam jaunimui aktyvios, pilietiðkai ir patriotiðkai angaþuotos
asmenybës ávaizdá. Kultûrinis mokytojo aktyvumas ir akiraèio platumas
yra ne maþiau bûtini nei profesinë, dalykinë patirtis ir þinios.
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Pasaulio sutvërimas. 1905–1906. VII
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VI. KULTÛRINIO IR MENINIO UGDYMO SÀVEIKA IR
MOKOMØJØ DALYKØ INTEGRACIJA

21. Mokyklose, kurios skiria daugiau dëmesio kultûriniam ir meni-
niam ugdymui, aktyviai kûrybinei ir praktinei mokiniø veiklai, išauga mo-
kymosi motyvacija, pagerëja psichologinë mokymosi aplinka, sustiprëja
bendruomeniniai ryšiai. Mokiniai kur kas geriau ásimena ávairiø dalykø
mokomàjà medþiagà, tampa patrauklesnis pats mokymosi procesas, atsiran-
da papildomø  sàlyèio taðkø su realiu gyvenimu ir kultûrine aplinka.

22. Kultûrinio ir meninio ugdymo integracija bendrajame lavinime.
Kultûrinis ir meninis ugdymas mokymosi procese vykdomas ne

tik meninio ugdymo dalykø pamokose, bet ir integruojamas ávairiais
lygmenimis su kitais dalykais:

iðkeliant kiekvieno dalyko kultûrinius aspektus ir sàveikà;
integruojant ávairiø dalykø turiná mokymosi procese;
vykdant projektus.
23. Kultûrinës nuostatos ir kompetencijos ugdomos bendrojo

lavinimo procese:
mokant meninio ugdymo dalykø;
visø kitø dalykø mokymo procese;
integruojant ávairiø dalykø turiná;
projektiniame ugdyme;
organizuojant popamokinæ veiklà;
organizuojant mokyklos bendruomenës kultûriná gyvenimà;
organizuojant paþintinæ veiklà.
24. Kultûrinis ir meninis ugdymas formuoja teigiamà nuostatà á

mokymosi procesà, sukuria papildomas mokymosi motyvacijas, kurios
yra ilgalaikës, skatina mokytis visà gyvenimà.
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25. Kultûrinis ir meninis ugdymas vyksta ugdymo procese ir netie-
siogiai:

mokymo procesà vykdant tam skirtoje profesionaliai árengtoje ap-
linkoje;

formuojant kûrybingà, kultûriðkai angaþuotà bendruomenæ;
aktualizuojant mokiniø kûrybingumà, smalsumà, skatinant akira-

èio plëtrà.
26. Kultûrinis ir meninis ugdymas vyksta ir po pamokø, ir visuome-

ninëje, kultûrinëje mokiniø veikloje:
popamokinëje veikloje tradiciðkai ir plaèiau integruojami ávairûs

dalykai, atsiþvelgiama á papildomus kultûrinius mokinio interesus ir ge-
bëjimus. Tai skatina mokymosi motyvacijà ir suteikia papildomø ágûdþiø
ir þiniø;

visuomeninë ir kultûrinë mokiniø veikla mokykloje natûraliai in-
tegruoja kultûrinæ ir meninæ raiðkà. Siektina, kad ðio pobûdþio veiklai
mokyklose bûtø sudaromos geresnës sàlygos;

popamokiniame mokiniø ugdyme neformaliojo švietimo procese
dalyvauja meno kûrëjai.

27. Kultûrinis ir meninis ugdymas neformaliajame ðvietime:
neformaliajame ðvietime ypaè svarbios kultûrinio ir meninio ugdy-

mo mokyklos, studijos ir kitos mokymo formos, mokiniø tëvai savo inicia-
tyva nori papildomai ðvietimo savo vaikus šiose srityse.

Formaliojo ir neformaliojo švietimo sritys sàveikauja, tam pasitelkia-
ma neformaliojo ugdymo pedagogø patirtis ir jø mokymo bazë, rengiami
bendri meniniai projektai.

28. Kultûrinis ir meninis ugdymas vykdomas organizuojant moki-
niø vasaros poilsá ir paþintiná kultûriná turizmà. Panaudojamos visos gali-
mybës supaþindinant mokinius su ðalies kultûriniu paveldu; organizuo-
jamos kûrybinës stovyklos, plenerai, paþintinës ekskursijos ir kt. tiek mo-
kiniams, tiek jø mokytojams.
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Bièiulystë. 1906–1907
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VII. BENDRADARBIAVIMAS KULTÛRINIAME UGDYME

29. Jaunuomenës kultûriniam lygiui ir jos nuostatoms átakos turi ne
tik formalusis ir neformalusis švietimas, bet ir visuomenës gyvenimas, tra-
dicijos, aplinka, pasaulinës kultûrinës sàveikos procesai. Kultûrinis ug-
dymas, kultûriniø nuostatø formavimas vyksta visose visuomenës, ðalies
kultûrinës raiðkos srityse. Prie ðiø procesø prisideda ðeima, mokykla kaip
kultûrinë bendruomenë, menininkai profesionalai ar jø kolektyvai, vi-
suomeninës organizacijos, religinës bendruomenës, politinës organizaci-
jos ir  kt.

30. Bendradarbiavimas kultûriniame ir meniniame ugdyme galimas
ávairiais lygmenimis, ávairiose ðalies kultûrinio gyvenimo srityse. Skatin-
tina vykdyti edukacinius projektus kartu su kultûros ástaigomis, profesio-
naliais meno kolektyvais.

31. Bendradarbiavimo erdvës:
31. 1.Visuomenës informavimo priemoniø erdvë:
periodinë spauda;
radijas ir televizija;
reklama.
31. 2. Visuomenës kultûrinio gyvenimo erdvë:
religiniø bendruomeniø veikla;
visuomeniniø organizacijø organizuojami kultûriniai renginiai;
visuomeninë erdvë,  visuomeninës paskirties objektai (aikðtës, par-

kai, skverai, skulptûriniai objektai ir kt.);
kultûrinis ir paþintinis turizmas Lietuvoje;
knygø leidyba.
31. 3. Šeimos gyvenimas:
edukacinës ðeimos tradicijos, gebëjimai;
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kultûrinës nuostatos, motyvacija;
gyvenamoji aplinka, buitis.
31. 4. Tarptautinë kultûrinë sàveika:
tarptautinës kultûrinës organizacijos ir fondai;
kultûriniai mainai;
tikslingai skleidþiama kitø ðaliø patirtis;
kultûrinis ir paþintinis turizmas uþsienio ðalyse.
31. 5. Dabartinë sparèiai kintanti ekonominë ir kultûrinë situacija

turi átakos vaikø ir jaunimo socialinei ir kultûrinei atskirèiai. Á mûsø vi-
suomenæ besiskverbianti  ávairi kultûrinë patirtis  irgi veikia tradicinës
kultûros raidà. Siekiant kultûrinio ugdymo sàveikos darnos bûtina tirti
vykstanèius pokyèius ir tobulinti valdymà.
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VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Tikëtina, kad ágyvendinus Koncepcijà kultûrinio ir meninio ug-
dymo plëtra naujomis sàlygomis:

32.1. darys teigiamà poveiká:
 32.1.1. aktualioms dabarties švietimo problemoms: mokymosi moty-

vacijai, lankomumui, ðeimos ir bendruomenës dalyvavimui ugdyme;
32.1.2. mokiniø asmeniniam gyvenimui;
32.1.3. pilietiniam ir tautiniam ugdymui;
32.2. kultûrinis ir meninis ugdymas padës:
32.2.1. spræsti iðkylanèias ðeimos ir socialinës sanglaudos problemas;
32.2.2. orientuotis ðiuolaikinëje ávairialypëje kultûroje, formuoti as-

menines vertybines nuostatas;
32.2.3. stiprinti mokyklos bendruomenæ;
32.3. kultûrinis ir meninis ugdymas skatins kûrybines mokymo nau-

joves, nuolatiná mokyklos ugdymo procesø atsinaujinimà, skatins taikyti
kûrybinius metodus ugdymo procese, didins mokymosi ir mokymo pres-
tiþà visuomenëje;

32.4. bus sukurta valstybës ir savivaldybiø kultûros, ðvietimo ástaigø
vaikø ir jaunimo kultûrinës edukacijos veiklos sistema, apimanti Lietu-
vos regionus, kaimo vietoves;

32.5. bus sudarytos palankios sàlygos valstybës, savivaldybiø kultû-
ros, ðvietimo ástaigoms, nevyriausybinëms organizacijoms, kultûros ir meno
kûrëjams aktyviai dalyvauti vaikø ir jaunimo kultûrinio ir meninio ugdy-
mo procese;

32.6. bus parengtas kultûrinio ir meninio ugdymo gerosios patirties
þemëlapis ir vykdoma tos patirties sklaida;
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32.7. gerës vaikø ir jaunimo kultûrinë ir meninë veikla, ypaè regio-
nuose, kaime, labiau siejant formaløjá ir neformaløjá švietimà, stiprinant
kultûros ástaigø bendradarbiavimà, pasitelkiant neformaliojo švietimo pe-
dagogø  ir kultûros darbuotojø patirtá ir jø mokymo bazæ.

33. Koncepcijos ágyvendinimas siejamas su formaliojo ir neforma-
liojo ðvietimo, darnaus vystymosi, mokymosi visà gyvenimà  programo-
mis.

34. Numatomi šie Koncepcijos ágyvendinimo etapai:
34.1. parengti Vaikø ir jaunimo kultûrinio ugdymo koncepcijos ágy-

vendinimo ilgametá priemoniø planà, kuriame bûtø numatyta:
34.1.1. vykdyti Koncepcijos sklaidà, siekiant plataus diskurso kultû-

rinio ir meninio ugdymo klausimais ávairiais švietimo lygmenimis;
34.1.2. sudaryti nuolat veikianèià Vaikø kultûrinio ir meninio ugdy-

mo raidos ekspertø tarybà;
34.1.3. inicijuoti mokytojø kvalifikacijos tobulinimo programas, bû-

tinas Koncepcijoje numatytam tikslui ágyvendinti;
34.1.4. siekti, kad bûtø sukurtas mechanizmas neformaliajame ðvieti-

me ágytoms kompetencijoms pripaþinti;
34. 1.5. siekti, kad turintys kûrybinio darbo patirties menininkai ga-

lëtø mokyti meno dalykø iðklausæ pedagoginiø ir psichologiniø þiniø
kursà.

34.1.6. sudaryti sàlygas ir siekti, kad kultûriná meniná ugdymà for-
maliajame ir neformaliajame  švietime galëtø remti privatus verslas, fon-
dai, bûtø surasta papildomø rëmimo formø.

VAIKØ IR JAUNIMO KULTÛRINIO UGDYMO KONCEPCIJA

2008-03-14. Tiraþas 2000 egz.
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