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     Vilniaus jaunųjų turistų centras yra biudžetinė Vilniaus miesto savivaldybės 
įstaiga. Centro steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė. 
     Pagrindinė ugdymo forma – neformaliojo švietimo turizmo ir kraštotyros 
būreliai. Vizito metu centrą lankė per 400 Vilniaus miesto vaikų. 
    Būrelių užsiėmimai vyksta Centre ir įvairiose miesto bendrojo lavinimo 
mokyklose. Pėsčiųjų ir dviračių turistiniai žygiai, varžybos, stovyklos, konkursai 
organizuojama gamtoje, muziejuose arba kitose edukacinėse erdvėse. 
     Centras organizuoja vaikų vasaros poilsio stovyklas ir sveiką gyvenseną 
skatinančius renginius; pats organizuoja ir dalyvauja miesto, šalies ir 
tarptautiniuose mokinių turizmo ir etnokultūriniuose renginiuose ir varžybose. 
Dalyje organizuojamų renginių ir stovyklose gali dalyvauti ir būrelių 
nelankantys miesto vaikai. 
       Centras ugdytiniams, baigusiems tęstines turizmo ir kraštotyros 
neformaliojo švietimo programas, išduoda neformaliojo švietimo pažymėjimus.  
       Išorės vertinimo metu vertintojai susitiko su įstaigos administracija,  stebėjo 
3 NVŠ užsiėmimus. Vizito metu buvo gilinamasi į vaikų, mokytojų veiklą 
pamokose, įstaigos vadovų veiklą, jie stebėti natūralioje aplinkoje: darbo 
vietose, užsiėmimuose, koridoriuose. Vizito metu išorės vertintojai analizavo 
įstaigos veiklos dokumentus. Vertinant vadovautasi aprašo kriterijais. 
 
Įstaigos stipriosios pusės: 
1.    Centro veikla grindžiama neformaliojo švietimo principais; 
2.   Tinkamas pedagogų išsilavinimas ir kvalifikacija sudaro prielaidas įstaigos 
veiklos kokybės tobulinimui; 
3.    Veiklos autentiškumas. 
4.   Užsiėmimo metu siekiama suteikti arba tobulinti programoje numatytas 
kompetencijas. 
5.      Geri mokinių ir mokytojų tarpusavio santykiai. 
6.      Ugdomoji veikla siejama su gyvenimo praktika. 
  



Rekomendacijos  Vertintojai yra įsitikinę, kad visus rekomenduojamus patobulinimus įstaigai gali 
įgyvendinti veiksmingiau panaudodama savo vidinius išteklius bei pasitelkdama 
išorinius partnerius. 
Įstaigos tobulintinos sritys: 

1. Gerinti įstaigos viešinimą apie Centrą ir jo veiklą pasitelkiant įvairiausias 
ir šiuolaikines tendencijas atitinkančias formas; 

2. Įvertinus Centro galimybes, numatyti motyvacinę sistemą, su aiškiais 
vertinimo kriterijais ir rodikliais, jais vadovaujantis skatinti įstaigos 
personalą visų metų eigoje; 

3. Kelti pedagogų kvalifikaciją, profesinį tobulėjimą dalyvaujant 
mokymuose apie bendrųjų kompetencijų ugdymą, vertinimą ir 
įsivertinimą. 

3.   Plėsti įstaigos veiklą, įtraukiant savanorius į ugdymo procesą; 
4. Siekiant užtikrinti veiklos kokybę, stiprinti įstaigos savianalizės ir 

įsivertinimo procesus. 
5. Ugdymo metodų, aktyvinančių mokinių veiklą užsiėmimuose, 

panaudojimas.  
      6.   Vertinimo būdų ir metodų įvairovės panaudojimas užsiėmimuose. 
      7.   Patalpų naudojimas, plėtojant pasiūlą. 
 
 

 
 
 
 


