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Įvadas
2019 m. lapkričio 5 d. tarp PPMI Group, UAB (toliau – PPMI) ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo
ir sporto ministerijos (toliau – ŠMSM) buvo sudaryta paslaugų teikimo sutartis Nr. S-916 dėl „Švietimo
ir mokslo srities prioritetų „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas” ir
„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ poveikio vertinimo“.
Paslaugų teikimo sutartyje numatyta, kad per 5 mėnesius nuo sutarties pasirašymo PPMI turi pateikti
II tarpinę vertinimo ataskaitą, pristatančią VP 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių
potencialo didinimas” poveikio vertinimo rezultatus. Įvadiniu vertinimo laikotarpiu su vertinimo
užsakovu buvo suderinta, kad techninėje specifikacijoje kartu su II tarpine ataskaita numatyta pateikti
atvejo studija „Priemonės 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos
tobulinimas“ poveikio vertinimas“ bus pateikta kartu su galutinės ataskaitos projektu.
Teikiamą II tarpinę vertinimo ataskaitą sudaro šios pagrindinės dalys:
1) vertinimo metodika;
2) ES investicijų poveikio ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformalaus vaikų švietimo
kokybės ir prieinamumo gerėjimui analizė;
3) ES investicijų poveikio studijų kokybės ir prieinamumo gerinimui analizė;
4) ES investicijų poveikio viešojo sektoriaus tyrėjų gebėjimų bei pajėgumų vykdyti aukšto
lygio MTEP veiklas gerinimui analizė;
5) ES investicijų poveikio profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitikties darbo rinkos poreikiams
ir patrauklumo didinimui bei paskatoms mokytis visą gyvenimą, analizė.
6) preliminarios vertinimo išvados dėl pasiteisinusių priemonių ir pirminės įžvalgos dėl
intervencijų 2021–2027 m. laikotarpiu.
Kaip atskiras šios tarpinės ataskaitos priedas yra pateikiama priemonės 09.2.2-ESFA-V-729
„Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“ projekto Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-010001 „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ gerosios patirties ir finansavimo modelio
panaudojimas mokymosi visą gyvenimą srityje vertinimo atvejo studija, kuri buvo atlikta tarpiniu
laikotarpiu.
Vertinimui atlikti PPMI naudojo šiuos įvadinėje ataskaitoje detaliai pristatytus ir su ŠMSM suderintus
vertinimo metodus:
a) pirminių ir antrinių šaltinių analizę;
b) stebėsenos ir administracinių duomenų analizę;
c)

712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per
praktinę mokslinę veiklą“ 1 kvietimo projektų vykdytojų ir pareiškėjų apklausą;
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d) interviu su ES fondų investicijas administruojančių ir kitų institucijų atstovais ir projektų
vykdytojais;
e) atvejo analizę.
Siekiant užtikrinti vertinimo rezultatų patikimumą, buvo siekiama remtis duomenų trianguliacijos
principu, numatančiu, kad vertinimo teiginiai ir išvados būtų pagrįsti bent trimis skirtingais metodais
surinktais duomenimis.
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1. Vertinimo metodika
1.1.

Kaitos teorija grįstas poveikio vertinimas

VP 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas” vertinimas yra
tipinis tarpinis (angl. interim) vertinimas, kuris turėjo du vienas kitą papildančius tikslus:
-

pirma, įvertinti jau įgyvendinamų intervencijų (prioritetų, priemonių, konkrečių kvietimų
ir projektų) poveikį;

-

antra, sukauptus įrodymus panaudoti baigiamuoju vertinimo etapu formuluojant išvadas ir
praktines rekomendacijas, kurios padėtų padidinti būsimų analogiškų intervencijų
efektyvumą ateinančiame (2021–2027 m.) ES fondų investicijų laikotarpiuose.

Atsižvelgiant į tai, kad kol kas yra investuota tik dalis 2014–2020 m. laikotarpiu suplanuotų ES fondų
investicijų, tik maža dalis pradėtų įgyvendinti projektų yra pilnai pabaigti, bei nėra praėjęs baigtų
įgyvendinti intervencijų pilnam poveikiui pasireikšti reikalingas laiko tarpas, jau atliktų investicijų
poveikio vertinimas neišvengiamai remiasi tam tikromis prielaidomis ir išlygomis. Pagrindinės jų:
a) tarpinių rezultatų, kurie veda į būsimą/siekiamą poveikį identifikavimas;
b) tikėtino, dar nepasireiškusio, bet dėl aptiktų tarpinių rezultatų labai tikėtino poveikio
įvertinimas;
c)

būsimo bendro poveikio, t. y., to, kuris tikėtina pasireikš investavus visą numatytą
investicijų sumą į konkrečias suplanuotas intervencijas, ekstrapoliavimas.

Vertinimui atlikti buvo taikomas kaitos teorija grįstas vertinimo požiūris, skirtas priežastiniams ryšiams
tarp intervencijos ir laukiamų rezultatų bei poveikio įvertinti. Pabrėžiama, kad teorija pagrįstas
vertinimas yra svarbus ir naudingas sprendimų priėmėjams, nes teikia įžvalgas apie tai, kas veikia ir
kas ne konkrečiu atveju. Šis vertinimas ypač svarbus teikiant pagrįstus įrodymus ir patikimus vertinimo
rezultatus, kai nėra įmanoma taikyti eksperimentinių arba kvazi-eksperimentinių metodų. Vertinimo
metu jis leidžia nustatyti esamus ir tikėtinus intervencijų padarinius, atsižvelgiant į išorės veiksnių
įtaką.
Teorija grįstas vertinimas remiasi penkiais pagrindiniais principais, kurie parodyti 1 paveiksle. Tačiau
šie principai nėra absoliutūs – skirtinguose kaitos teorija grįstuose vertinimuose gali būti taikomi įvairūs
principai. Svarbu, jog penktasis principas (priežastinių ryšių paaiškinimas) atskiria teorija grįstą
vertinimą nuo kitų vertinimo požiūrių, nes be vertikalios intervencijų logikos šis vertimo požiūris
apima išorinius veiksnius (prielaidas, rizikas ir sąlygas, nuo kurių priklauso intervencijų padariniai),
kurių (priežasties-padarinio) ryšiais aiškinama programos paveikta kaita arba tam tikrų intervencijų
rezultatyvumas ir poveikis.
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1 PAVEIKSLAS. TEORIJA GRĮSTO VERTINIMO PRINCIPAI

Šaltinis: C.L.S. Coryn et al. „A Systematic Review of Theory-Driven Evaluation Practice from 1990 to 2009“, American Journal of
Evaluation, 32(2), 2011, 199-226.

Kaitos teoriją sudaro kaitos įvykių grandinė, sujungianti išteklius ir priemones su laukiamais rezultatais
ir poveikiu. Svarbiausieji kaitos teorijos veiksniai yra šie:
1.

Ryšys tarp išteklių ir poveikio: kokios veiklos yra įgyvendinamos ir kokie ištekliai bus
paskirti jų įgyvendinimui? Kokius produktus (paslaugas) ir rezultatus numatyta pasiekti?
Kokio poveikio laukiama? Tokio priežastinio mechanizmo rekonstravimas vadinamas
vertikalia intervencijos logika, kurioje minėti veiksniai susiję priežasties-pasekmės ryšiais;

2.

Prielaidos, nuo kurių priklauso produktai, rezultatai ir poveikis: kokios išankstinės sąlygos turi
būti įvykdytos, kad galima būtų naudoti išteklius ir vykdyti priemones? Kokie išorės
veiksniai (prielaidos, kurios turi pasireikšti, ir rizikos, kurios neturi pasireikšti) gali daryti
įtaką išteklių panaudojimui, produktų ir rezultatų pasiekimui, poveikio pasireiškimui?
Tai sudaro horizontalią logiką kaitos teorijoje;

3.

Neplanuotų padarinių (rezultatų ir poveikio) nustatymas: kokie gali būti neplanuoti rezultatai
ir poveikis įgyvendinant intervencijas?

4.

Kitų aiškinamųjų ir alternatyvių veiksnių nustatymas: koks yra kitų politinių, teisinių,
socialinių ir ekonominių veiksnių vaidmuo? Ar jie gali daryti reikšmingą įtaką
rezultatams ir poveikiui? Kokios buvo/yra įgyvendinamos intervencijos, galimai
prisidedančios prie rezultatų poveikio pasireiškimo?

Kaitos teorija grįstas vertinimo požiūris sudaro galimybę:
a) vertinti ES investicijų poveikį ne pavienių konkrečių uždavinių ir priemonių, o tam tikroje
valdymo srityje siekiamų pokyčių lygmeniu;
b) įvertinti tikėtiną investicijų poveikį situacijoje, kai konkrečių priemonių įgyvendinimo
pažanga yra ribota, bet tos priemonės yra vertikalios arba horizontalios kaitos teorijos logikos
dalis.
Suprantant aukščiau apibrėžtus objektyvius apribojimus ir išlygas, didesnis dėmesys šio vertinimo
metu bus skirtas antrajam tikslui – praktiškai pritaikomų, į konkrečius pokyčius orientuotų išvadų ir
rekomendacijų dėl 2021–2027 m. programavimo laikotarpio investicijų formulavimui. Pastarosios kyla
ne ti(e)k iš kumuliatyvaus (apibendrinto, suminio), dažnai labiau kiekybinio poveikio įvertinimo, o iš
detalios, dažnai labiau kokybinės, intervencijų efektyvumo prielaidų ir jų pasireiškimo analizės.
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1.2.

Vertinimo klausimai

VP 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ vertinimo
uždavinys yra sukoncentruotas į poveikio (angl. impact) vertinimą bei jį sąlygojančių intervencijų
vidinius ir išorinius veiksnių, poveikio laipsnį ir priemonių (jų rinkinio) efektyvumo, siekiant
suplanuotų pokyčių, analizę. Žemiau pateikiamoje 1 lentelėje yra pateikiami vertinimo klausimai,
analizuojami aspektai ir vertinimui atlikti taikyti duomenų rinkimo ir analizės metodai.

1 LENTELĖ. VERTINIMO KLAUSIMAI IR METODAI.
VERTINIMO KLAUSIMAS
Koks buvo prioriteto priemonių
poveikis:
a.

švietimo įstaigų tinklo
veiklos efektyvumui;

b.

ikimokyklinio, bendrojo
ugdymo ir neformalaus
vaikų švietimo kokybės ir
prieinamumo gerėjimui;

c.

studijų kokybės ir
prieinamumo gerinimui

d.

viešojo sektoriaus tyrėjų
gebėjimų bei pajėgumų
vykdyti aukšto lygio MTEP
veiklas gerinimui

e.

profesinio ir suaugusiųjų
mokymo atitikties darbo
rinkos poreikiams ir
patrauklumo didinimui bei
paskatoms mokytis visą
gyvenimą.

Kokios priemonės pasiteisino,
kokios – ne ir kodėl? Suskirstyti
priemones pagal efektyvumo
lygį.

VERTINIMO ASPEKTAI

METODAI

Stebimi
(kiekybiškai
ir
kokybiškai
išmatuojami) pokyčiai (arba jų nebuvimas)
kiekvienoje
analizuojamoje
švietimo
grandyje, pokyčių kryptis ir laipsnis;

Pirminių ir antrinių šaltinių analizė

Pokyčiams įtakos turėjusių veiksnių pobūdis
(reguliacinės ir investicinės priemonės);

Administracinių ir stebėsenos
duomenų statistinė analizė
Interviu su atsakingų valstybės
institucijų ir kitų suinteresuotų
pusių atstovais

Loginis-priežastinis ryšys tarp VP 9 prioriteto
intervencijų
(finansuojamų
veiklų,
sukuriamų produktų, siekiamų rezultatų) ir
stebimų pokyčių;

Projektų vykdytojų apklausa

ES investicijų santykinės dalies ir indėlio
įvertinimas bendrame investicinio pobūdžio
veiksnių kontekste;

Kaitos teorija grįstas vertinimas,
prisidėjimo analizė

Atvejo studijos
Fokusuotos diskusijos

Faktinio ir tikėtino poveikio ir jo apimčių
įvertinimas remiantis kaitos teorija ir
pasiektais/tikėtinais rezultatais;
Aptikti
įrodymai
(priemonių/projektų
lygmeniu), kad intervencijų įgyvendinimo
rezultatai lemia pokyčius tam tikroje
švietimo grandies, struktūros, įstaigos ar
tikslinės grupės lygmeniu.
Laipsnis, kuriuo atskirų priemonių (ar jų
rinkinio) poveikis pasireiškė (arba tikėtinai
pasireikš), ir jo santykis su finansavimo
apimtimi;

Pirminių ir antrinių šaltinių analizė

Veiksniai, kurie galėjo sustiprinti arba
sumažinti/neleisti pasireikšti (tikėtinam)
poveikiui.

Atvejo studijos

Interviu su atsakingų valstybės
institucijų ir kitų suinteresuotų
pusių atstovais
Fokusuotos diskusijos

Šaltinis: PPMI, remiantis Techninės specifikacijos klausimais.

Atsižvelgiant į plačią VP 9 prioriteto intervencijų apimtį, ES investicijų poveikio vertinimą tikslinga
atlikti analizuojant suplanuotų ir/ar įgyvendintų priemonių rinkinius pagal švietimo politikos sritis,
kurioms VP lygmeniu buvo suformuluoti siekiami pokyčiai, tai yra, 1) ikimokyklinio ir bendrojo
ugdymo srityje; 2) studijų ir aukštojo mokslo srityje; 3) viešojo sektoriaus tyrėjų gebėjimų stiprinimo
srityje; 4) profesinio ir suaugusiųjų mokymo srityje. Pagrindiniai vertinimo metodai taikyti ES
investicijų poveikio vertinimui keturiose išskirtose srityse vertinimui buvo:
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1) pirminių ir antrinių šaltinių analizė, apimanti 1) literatūros analizę siekiant užbaigti rengti
kaitos teoriją; 2) priemonių įgyvendinimo plano ir priemonių finansavimo sąlygų aprašų analizė
siekiant atkurti

priemonių rinkinio intervencijų logiką, 3) oficialios statistikos,

reglamentavimo, anksčiau atliktų vertinimų ir tyrimų analizė, siekiant surinkti įrodymų
apie esamą situaciją, pokyčius (arba jų nebuvimą), ES investicijų panaudojimą.
2) administracinių ir stebėsenos duomenų analizė, įskaitant projektų paraiškų, sutarčių ir
projektų įgyvendinimo ataskaitų analizę, kuri suteiks informacijos apie projektų lygmeniu
siekiamus sukurti ar jau sukurtus produktus ir rezultatus.
3) pusiau struktūruoti interviu, siekiant surinkti kokybinę informaciją apie faktinį
įgyvendinimą, stebimus pokyčius, numanomą poveikį, svarbiausius veiksnius, turinčius
įtakos intervencijų veiksmingumui su ŠMSM ES paramos koordinavimo departamento ir
ŠMSM

turininių departamentų atsakingais asmenimis

bei

projektų vykdytojais,

įgyvendinančiais sisteminius planinius projektus;
4) 712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per
praktinę mokslinę veiklą“ 1 kvietimo projektų vykdytojų ir pareiškėjų apklausą;
5) priemonės 09.2.2-ESFA-V-729 „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo
didinimas“ projekto Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001 „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų
plėtra“ gerosios patirties ir finansavimo modelio panaudojimas mokymosi visą gyvenimą
srityje vertinimo atvejo studija;
6) ŠMSM pritarus, po tarpinės ataskaitos pateikimo galima fokusuota diskusijų grupė
identifikuotų įžvalgų validavimui ir pirminių rekomendacijų peržiūrai, kurioje dalyvautų
apie 10 suinteresuotas institucijas atstovaujančių ekspertų.
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2. ES investicijų poveikis
ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo
bei neformalaus vaikų švietimo
srityje
2.1. Siekiami pokyčiai ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
bendrojo ugdymo ir neformalaus vaikų švietimo srityje
Lietuvos 2014-2020 m. Partnerystės sutartyje ir veiksmų programoje identifikuoti plėtros iššūkiai
ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ir neformalaus ugdymo srityse pabrėžė:
-

Lietuvos atotrūkį nuo ES vidurkio pagal 1–6 metų vaikų ugdomų ikimokyklinio ugdymo
įstaigose dalį ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų lankymo netolygumą tarp miesto ir kaimo
vietovių, prastą daugelio ikimokyklinio ugdymo įstaigų būklę, didėjantį ikimokyklinio
ugdymo paslaugų poreikį, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietų trūkumą
miestuose ir prastą jų pasiekiamumą kaimiškose vietovėse;

-

nesubalansuotą bendrojo ugdymo įstaigų tinklą, žymius mokinių pasiekimų skirtumus tarp
miesto ir kaimo vietovių mokyklų, žemesnius, lyginant su kaimyninėmis šalimis,
tarptautinių pasiekimų tyrimų rezultatus, mažesnę geriausius rezultatus pasiekiančių
mokinių dalį tarptautiniuose tyrimuose;

-

didelį bendrojo ugdymo nebaigusių ir iš švietimo sistemos anksti pasitraukusių mokinių
skaičių kaimo vietovėse lyginant su miestais, didelį anksti švietimo sistemą palikusių
berniukų skaičių lyginant su mergaitėmis;

-

sąlygų individualizuotam mokymui ir kompleksiškai teikiamai pagalbai specialiųjų
poreikių vaikams stoką;

-

mažą mokinių, besimokančių mokyklose, turinčiose gamtos mokslų laboratorijas, dalį;

-

mokinių mokymosi rezultatų vertinimo duomenų ribotą naudojimą ugdymo turiniui
pritaikyti ir mokyklų veiklai vertinti;

-

vyresnio amžiaus mokytojų skaičiaus didėjimą, mokytojo profesijos nepatrauklumą, poreikį
didinti pedagogų darbo kokybę;

-

dalyvavimo neformaliajame ugdyme regioninius ir lyčių skirtumus, sąlygų ankstyvai
profesinei orientacijai ir kūrybiškumo ugdymui stoką, poreikį investuoti į neformaliojo
ugdymo infrastruktūrą.

Veiksmų programoje taip pat buvo numatytas siekis sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių
iki 9 proc., prioritetą skiriant kaimiškoms vietovėms, kur pasitraukusiųjų skaičius viršijo ES strategijoje
„Europa 2020“ nustatytą 10 proc. tikslą. EK pozicijoje Lietuvai taip pat buvo siūloma sukurti ir įdiegti
9
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nuoseklias ir įrodymais pagrįstas mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimo strategijas ir
integruoti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių ir priklausančius socialiai atskirtoms
bendruomenės grupėms.
Atsižvelgiant į identifikuotus iššūkius ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo srityse, VP
buvo suformuluoti trys siekiamus pokyčius nusakantys konkretūs uždaviniai ir jų įgyvendinimo
pažangai matuoti skirti specifiniai rezultato rodikliai, nusakantys siekį pagerinti ugdymo aplinką ir
padidinti atnaujintas įstaigas lankančių mokinių skaičių, gerinti mokinių pasiekimus ir mažinti
ankstyvąjį pasitraukimą iš švietimo proceso ( žr. 2 lentelę).

2 LENTELĖ. VP SIEKIAMI POKYČIAI IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO
SRITYJE

VP KONKRETUS UŽDAVINYS

POKYTĮ MATUOJANTYS SPECIFINIAI
REZULTATO RODIKLIAI

PRADINĖ

SIEKTINA

RODIKLIO

RODIKLIO

REIKŠMĖ

REIKŠMĖ
2023 M.

36,14 proc.
(2012 m.)

48 proc.

25 proc.
(2014 m.)

46 proc.

0

70 proc.

Mokyklos
nelankančių
mokinių
dalies
sumažėjimas mokyklose, kurios pagal veiksmų

nustatoma
kiekvienai

2 proc.

programą ESF lėšomis įgyvendino ankstyvojo
pasitraukimo iš mokyklos prevencijos bei

mokyklai
atskirai,
2012 m.

ir neformaliojo švietimo įstaigų

Bendrojo ugdymo mokinių, kurie mokosi bent
už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą

tinklo veiklos efektyvumą (ERPF)

ERPF lėšomis atnaujintose įstaigose, dalis

9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo

1-6 metų vaikų, ugdomų pagal veiksmų
programą
ERPF
lėšomis
atnaujintose
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
įstaigose, dalis

pasiekimus, skatinant pokyčius

Pagal veiksmų programą ESF finansavimą
ugdymo kokybei gerinti gavusių mokyklų,

švietimo įstaigų veikloje (ESF)

kurių mokinių ugdymo pasiekimai pagerėjo,

9.2.1. Pagerinti mokinių ugdymo

dalis
9.2.2. Sumažinti anksti iš švietimo
sistemos
bendrojo

pasitraukusių
ugdymo

ir

programos

nebaigusių asmenų skaičių (ESF)

kompensacijos priemones
Šaltinis: sudaryta PPMI, remiantis VP informacija.

Veiksmų programos išankstinis vertinimas1 parodė, kad programavimo metu identifikuotos švietimo
paslaugų kokybės ir prieinamumo spragos atitiko tuo metu buvusią situaciją švietimo srityje, o 2019 m.
atliktas Veiksmų programos pažangos vertinimas 2 parodė, kad VP įvardinti iššūkiai ir jiems spręsti

1

VPVI ir PPMI Group, Lietuvos 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos išankstinis vertinimas, 2014.

2

ESTEP ir Visionary Analytics, 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos pažangos vertinimo
ataskaita, 2019.
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numatyti investiciniai prioritetai ir uždaviniai išlieka aktualūs ir atliepia strateginius tikslus švietimo
srityje.
Nacionaliniu lygmeniu 2014–2020 m. programamvimo laikotarpiu svarbiausi strateginiai dokumentai
– Nacionalinės pažangos 2014–2020 m. programą ir Valstybinė švietimo 2013-2022 m. strategija iškėlė
šiuos kiekybinius tikslus 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu:
-

Padidinti mokinių, pasiekusių bent 3 (iš 6) PISA mokymosi pasiekimų lygmenį skaityme (iki
51 proc.), matematikoje (51 proc.) ir gamtos moksluose (57 proc.), dalį;

-

Sumažinti mokinių, nepasiekiančių 2 (iš 6) PISA mokymosi pasiekimų lygmens, dalį
vidutiniškai iki 15 proc.: iki 19 proc. skaityme, 20 proc. matematikoje ir 14 proc. gamtos
moksluose;

-

Nuo 41,7 proc. iki 80 proc. padidinti mokinių, turinčių galimybę savo mokykloje naudotis
gamtos mokslų laboratorija, dalį;

-

Nuo 28,96 iki 60 proc. padidinti neformaliojo švietimo galimybėmis mokykloje ir kitur
pasinaudojančių vaikų dalį;

-

Nuo 88,8 proc. iki 93 proc. padidinti švietimo įstaigas lankančių 4-6 metų vaikų dalį;

-

Nuo 0,99 proc. iki 0,7 proc. sumažinti vaikų, kurie mokosi specialiosiose mokyklose, dalį;

-

Padidinti mokinių, per 2 mėnesius nė karto nepatyrusių patyčių, dalį nuo 44,6 proc. iki 70
proc.

Šalia šių tiesiogiai su VP konkrečiais uždaviniais susijusių siektinų tikslų, Valstybinėje švietimo
strategijoje siekiama diegti duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo kokybės kultūrą, didinant
pažangos ataskaitas skelbiančių mokyklų ir savivaldybių dalį ir stiprinti pedagogines bendruomenes,
pritraukiant geriausius absolventus į švietimo ir ugdymo krypčių grupės programas universitetuose,
didinant kvalifikaciją tobulinančių mokytojų, vyrų mokytojų ir 30–49 metų amžiaus mokytojų ir
dėstytojų dalis.
VP 9 prioritete pagal tris konkrečius uždavinius ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo
bei neformaliojo vaikų švietimo srityje buvo suplanuotos intervencijos pagal 13 priemonių, kurioms
bendrai yra numatyta 245,7 mln. ES fondų ir bendrojo finansavimo lėšų, iš jų daugiau nei pusė lėšų,
51,9 proc. yra nukreipta į ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo bei neformaliojo švietimo įstaigų tinklo
optimizavimą, 21,7 proc. – mokinių ugdymo pasiekimams pagerinti, skatinant pokyčius švietimo
įstaigų veikloje ir 26,3 proc. – mažinti anksti iš švietimo pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos
nebaigusių asmenų skaičių. Finansiškai didžiausia priemonė, kuriai numatyta net 20 proc. visų
investicijų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo srityse yra nukreipta į neformaliojo
vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimą (žr. 3 lentelėę).
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BAIGTA ĮGYVENDINTI

ĮGYVENDINAMA
PROJEKTŲ

IŠMOKĖTA, PROC.
NUO SUPLANUOTŲ

IŠMOKĖTA, EUR

SUDARYTA SUTARČIŲ,
PROC. NUO
SUPLANUOTŲ LĖŠŲ

SUDARYTŲ SUTARČIŲ,
EUR

PRIEMONĖS PAVADINIMAS

NUMATYTA
FINANSAVIMO SUMA

3 LENTELĖ. KONKRETŪS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO BEI
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO SRITYJE

9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą (ERPF)
09.1.3-CPVA-V-704
ŠVIETIMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS

36 960 848

34 990 926

95%

20 093 983

54%

7

0

23 135 870

18 141 045

78%

11 193 830

48%

47

1

36 129 540

31 329 113

87%

24 277 190

67%

66

13

18 635 415

14 405 978

77%

9 127 776

49%

34

20

12 770 262

10 967 405

86%

7 133 143

56%

35

13

09.1.3-CPVA-R-705
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO
UGDYMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS
09.1.3-CPVA-R-724
MOKYKLŲ TINKLO EFEKTYVUMO
DIDINIMAS
09.1.3-CPVA-R-725
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO
INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS
09.1.3-CPVA-K-723
NEVALSTYBINIŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ
ŠVIETIMO ERDVIŲ, VALSTYBINIŲ IR
NEVALSTYBINIŲ MOKYKLŲ
MODERNIZAVIMAS

9.2.1. Pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus, skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje (ESF)
09.2.1-ESFA-V-726
UGDYMO TURINIO TOBULINIMAS IR NAUJŲ
MOKYMO ORGANIZAVIMO FORMŲ
KŪRIMAS IR DIEGIMAS

16 504 191

16 220 907

98%

1 996 862

12%

5

0

7 798 845

8 088 295

104%

3 552 607

46%

1

0

8 849 556

6 908 029

78%

4 203 840

48%

41

44

8 055 536

7 473 270

92,8%

informacija
nėra
prieinama

-

3

0

12 156 600

18 531 138

152%

4 160 077

1

0

09.2.1-ESFA-V-727
MOKYTOJŲ IR KITŲ ŠVIETIMO SISTEMOS
DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMAS
09.2.1-ESFA-K-728
IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO
MOKYKLŲ VEIKLOS TOBULINIMAS
09.2.1-ESFA-V-706
ŠVIETIMO VERTINIMO IR STEBĖSENOS
SISTEMŲ SUKŪRIMAS
09.2.1-ESFA-V-719
KOKYBĖS KREPŠELIS

9.2.2. Sumažinti anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos nebaigusių
asmenų skaičių (ESF)
09.2.2-ESFA-V-707
ASMENŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ
UGDYMOSI POREIKIŲ, GALIMYBIŲ
MOKYTIS GERINIMAS

11 577 450

9 389 182

81%

4 755 937

41%

3

1

49 136 036

51 037 839

104%

44 871 659

91%

3

0

09.2.2-ESFA-V-729
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO
ĮVAIROVĖS IR PRIEINAMUMO DIDINIMAS
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09.2.2-ESFA-K-730
MOKYKLŲ PAŽANGOS SKATINIMAS

3 990 114

0

0%

0

0%

0

0

Šaltinis: sudaryta PPMI, remiantis www.esinvesticijos.lt ir PĮP pateikiama informacija [2020-04-04].

Suplanuotos intervencijos apima visus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo bei
neformaliojo vaikų švietimo sistemos elementus, t.y.:
-

švietimo infrastruktūrą, didinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą bei
mokyklų tinklo efektyvumą, atnaujinant edukacines erdves, užtikrinant pavežėjimo iki
ugdymo įstaigos prieinamumą, aprūpinant mokyklas gamtamokslio tyrinėjimo ir technologijų
mokymo priemonėmis, didinant šivetimo prieinamumą specialiųjų ugdymo poreikių
turintiems vaikams;

-

ugdymo turinį, kuriant ir diegiant naujus ugdymo organizavimo modelius (taip ir skirtus
atskiroms tikslinėms grupėms), atnaujinant ugdymo programas, rengiant metodines ir
ugdymo priemones, skatinant mokyklas diegti ir taikyti inovatyvias ugdymo formas, didinant
neformaliojo ugdymo programų pasiūlą;

-

žmogiškuosius išteklius, sudarant sąlygas pedagogams ir kitiems švietimo įstaigų darbuotojams
įgyti ir / arba tobulinti kvalifikaciją, įgyti naujų kompetencijų (pvz. IT naudojimo), suteikiant
žinių, reikalingų įgyvendinant prevencines programas, organizuojant švietimo pagalbos
teikimą mokiniams, telkiant mokyklų ir pedagogų bendruomenę pokyčiams pasiekti,
finanuojant neformaliojo vaikų švietimo veiklas;

-

veiklos valdymą švietimo sistemos, atskirų ugdymo įstaigų ir inividualiu lygmeniu, stiprinant
kokybės kultūrą švietimo įstaigose, sudarant sąlygas mokinių pasiekimų stebėsenai, kuriant ir
diegiant mokinių kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo sistemas.

VP 9 prioriteto priemonių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo bei neformaliojo vaikų
švietimo srityje intervencijų logika yra pateikiama 2 paveiksle žemiau. Vertikalioji intervencijos logika
parodo, kaip ES investicijų lėšomis finansuojamų priemonių veiklų kuriami produktai prisideda prie
laukiamų rezultatų ir ilguoju laikotarpiu siekiamų

pokyčių. Tačiau veiklų įgyvendinimas bei

produktų ir rezultatų pasiekimas priklauso nuo išorės veiksnių (prielaidų), kurie daro įtaką
įgyvendinimo procesui ir rezultatams ir nuo kurių priklauso, ar laukiamas pokytis bus pasiektas.
Teorinės literatūros analizė rodo, kad VP 9 prioriteto uždaviniai ir siekiami pokyčiai yra tampriai susiję
ir papildo vienas kitą. Švietimo tyrimai rodo, kad daugelis veiksnių gali turėti skirtingą poveikį mokinių
pasiekimams, dalyvavimui švietime ir holistiniam vystymuisi, pradedant nuo mokinių individualių
savybių ir socioekonominio statuso, baigiant mokyklų ir visos švietimo sistemos ypatybėmis. Mokytojai
ir pedagoginiai metodai, kuriuos jie naudoja klasėje, dažnai laikomi svarbiausiu besimokančiųjų
mokymosi sėkmės veiksniu. Naujausi tyrimai rodo, kad į mokinį orientuotas požiūris, nuolatinis
formuojamasis vertinimas ir interaktyvios mokymosi strategijos daro teigiamą poveikį akademiniams
pasiekimams, skatina holistinį vystymąsi, prisideda prie didesnio įsitraukimo į švietimą. Veiksmingi
novatoriški mokymo metodai galėtų padėti paversti mokyklą profesionalia mokymosi bendruomene ir
teigiamai paveikti vaikų mokymąsi.
13

Švietimo ir mokslo srities prioritetų poveikio vertinimas – 2 tarpinė ataskaita

Tačiau norint sukurti ar taikyti metodus, kurie jau įrodė savo veiksmingumą kitur, gali prireikti esminių
pokyčių mokyklų kultūroje ir valdymo lygmeniu, nes tiek mokyklos, tiek visos švietimo sistemos
lygmeniu gali būti daugybė kliūčių, trukdančių pagerinti teikiamų švietimo paslaugų kokybę, pvz.,
išteklių trūkumas, politinės paramos švietimo sistemos pokyčiams stoka, nepatrauklios darbo sąlygos
mokytojams, administraciniai pajėgumai įgyvendinti kompleksinius, į pokyčius orientuotus projektus,
kiti veiksniai ir lygiagrečiai vykdomos reformos.
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2 PAVEIKSLAS. ES INVESTICIJŲ IKIMOKYKLINIO, BENDROJO IR NEFORMALIOJO UGDYMO SRITYSE INTERVENCIJŲ LOGIKA

Šaltinis: sudaryta PPMI.
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VP ir strateginiuose dokumentuose iškeltus siekius atliepia XVII LR Vyriausybės iniciatyva
įgyvendinama struktūrinė švietimo reforma (žr. 4 lentelę), prie kurios tiesiogiai prisideda VP 9
prioriteto priemonės. Pasirengimas įgyvendinti švietimo reformoje numatytas priemones iš dalies
paaiškina santykinai vėlyvą VP 9 prioriteto priemonių planavimo ir įgyvendinimo pradžią bei ribotą
pažangą, tačiau tuo pat metu švietimo struktūrinės reformos nulemti pokyčiai formuoja intervencijų
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo srityje įgyvendinimo kontekstą, nuo kurio
priklauso, ar / kokiu mastu bus pasiektas laukiamas poveikis.
4 LENTELĖ. ŠVIETIMO STRUKTŪRINĖS REFORMOS KRYPTYS IR TIKSLAI
ŠVIETIMO REFORMOS

TIKSLAI

KRYPTIS

Ugdymas ateičiai

Užtikrinti gilesnį išmokimą, subalansuojant dalykinį turinį ir XXI a. būtinų gebėjimų
ir kompetencijų ugdymą;
Žinių patikrinimus orientuoti į gebėjimų vertinimą;
Modernizuoti mokymosi priemones ir aplinkas.

Gyvenimas po
mokyklos

Sukurti sąlygas didesniam neformaliojo švietimo prieinamumui, modernizuoti
neformaliojo švietimo turinį ir priemones.

Saugi mokykla
kiekvienam

Sukurti sąlygas suteikti laiku reikiamą pagalbą vaikams, mažinti patyčias, didinti
mokinių motyvaciją, gerinti pasiekimus, lengvinti grįžtančių į Lietuvą vaikų
integraciją.

Mokyklų tinklo

Užtikrinti vienodas mokymosi sąlygas visiems mokiniams, įvedant klasės krepšelį,

optimizacija ir
švietimo paslaugų

mokytojo specialybę padaryti prestižinę, sukurti optimalų visos apimties mokytojų
darbo etatų skaičių, pedagogus rengti geriausiose aukštosiose mokyklose, skatinti

kokybė, mokytojo
prestižo didinimas

jungtis mokyklas, taikyti tikslinę kokybės užtikrinimo paramą mokykloms, įvedant
kokybės krepšelį – taip užtikrinti geriausią švietimo paslaugų kokybę mokiniams.

Šaltinis:

sudaryta

PPMI,

remiantis

LR

Vyriausybės

tinklapyje

pateikta

informacija:

http://lrv.lt/uploads/main/documents/files/%C5%A0vietimo%20reforma.pdf

Priemonių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo srityje įgyvendinimui ir ilguoju
laikotarpiu laukiamiems pokyčiams didelės įtakos turi šie veiksniai, įgyvendinti švietimo struktūrinės
reformos kontekste:
-

pedagogų darbo apmokėjimo ir švietimo finansavimo tvarkos pokyčiai įvedant etatinį
apmokėjimą, keičiant mokinio krepšelį klasės krepšeliu;

-

pedagogų rengimo sistemos pertvarka universitetų tinklo optimizavimo kontekste,
įsteigiant tris pedagogų rengimo centrus

- Vilniaus universitete, Vytauto Didžiojo

universitete ir Šiaulių universitete ir diegiant naują pedagogų rengimo modelį;
-

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžių įstaigų reorganizaciją įkuriant Nacionalinę
švietimo agentūrą, kurioje sutelkiami svarbiausi švietimo valdymo srities pajėgumai;

-

kiti reguliaciniai pokyčiai švietimo srityje (taip pat ir planuojami), pvz. susiejant švietimo
įstaigų vadovų paskyrimo antrai kadencijai su jų veiklos rezultatų vertinimu.
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Toliau pateikiamame 2.2. skyriuje yra pristatomi ES investicijų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
bendrojo ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo srityje (tikėtino) poveikio įvertinimo rezultatai.

2.2. ES investicijų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo
ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo srityje poveikio
įvertinimas
2017 m. Europos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) parengtoje
Lietuvai skirtoje švietimo politikos apžvalgoje3, buvo išskirti šie svarbiausi siekiami pokyčiai
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo srityje:
•

būtinybė didinti kaimo vietovėse gyvenančių vaikų dalyvavimą ankstyvajame ugdyme ir
didinti šių paslaugų prieinamumą miestuose;

•

užtikrinti aukštus švietimo standartus visose švietimo įstaigose, įgyvendinančiose
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, argumentuojant tuo, kad nemažą
dalį Lietuvos mokinių pasiekimų skirtumų tarptautiniuose tyrimuose paaiškina asmens
dalyvavimas ankstyvajame ugdyme;

•

poreikis siekti aukštesnių mokymosi rezultatų bendrojo ugdymo sistemoje, o ypač kaimo
vietovėse, kurie nėra įmanomi be kompetentingų mokytojų – todėl reikia stiprinti mokytojų
rengimo sistemą ir užtikrinti atitinkamą mokytojų darbo užmokesčio lygį.

Naujausi 2018 m. atlikto EPBO Tarptautinio moksleivių vertinimo programos (PISA) tyrimo duomenys
rodo, kad per pastaruosius trejus metus (lyginant su 2015 m.) Lietuvos mokinių skaitymo, matematinio
ir gamtamokslinio raštingumo gebėjimai gerėjo, tačiau pokytis nebuvo statistiškai reikšmingas.
Lyginant su 2009 m., statistiškai reikšmingai pagerėjo tik Lietuvos mokinių skaitymo gebėjimai (8 taškų
pokytis), tačiau Lietuvos mokinių gebėjimai visose tiriamosiose srityse išlieka statistiškai reikšmingai
žemiau už EBPO šalių vidurkį4. Ir nors pasiekimų skaitymo ir matematinio raštingumo srityse reikšmės
yra arti Valstybinėje švietimo strategijoje nustatytų 2022 m. siektinų rodiklių, matuojančių 3 ir
aukštesnių lygmenų pasiekimus demonstruojančių mokinių dalį, gamtamokslinio raštingumo srityje
pastebimas ženklus, daugiau nei 7 proc. atotrūkis.

Tuo pat metu PISA 2 lygmens skaityme,

matematikoje ir gamtos moksluose nepasiekiančių mokinių dalis išliko aukšta, lyginant tiek su

3

EBPO (2017). Education in Lithuania, Reviews of National Policies for Education, EBPO Publishing: Paris.

4

Dr. Rita Dukynaitė, dr. Natalija Valavičienė, „EBPO PISA 2018: rezultatai ir tendencijos“, 2019-12-03.
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nacionaliniais strateginiais siekiais, tiek su EBPO šalių vidurkiu (žr. 2-4 pav.) ir ji išliko stabili (skaityme)
arba didėjo (matematikoje ir gamtos moksluose) lyginant su 2009 m. PISA duomenimis.
3 PAVEIKSLAS. LIETUVOS MOKINIŲ SKAITYMO GEBĖJIMAI PAGAL PASIEKIMŲ LYGMENIS (PISA 2018)

Šaltinis: Dr. Rita Dukynaitė, dr. Natalija Valavičienė, „EBPO PISA 2018: rezultatai ir tendencijos“, 2019-12-03.

4 PAVEIKSLAS. LIETUVOS MOKINIŲ MATEMATINIS RAŠTINGUMAS PAGAL PASIEKIMŲ LYGMENIS
(PISA 2018)

Šaltinis: Dr. Rita Dukynaitė, dr. Natalija Valavičienė, „EBPO PISA 2018: rezultatai ir tendencijos“, 2019-12-03.
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5 PAVEIKSLAS. LIETUVOS MOKINIŲ GAMTAMOKSLINIS RAŠTINGUMAS PAGAL PASIEKIMŲ
LYGMENIS (PISA 2018)

Šaltinis: Dr. Rita Dukynaitė, dr. Natalija Valavičienė, „EBPO PISA 2018: rezultatai ir tendencijos“, 2019-12-03.

Tiek ankstesnių, tiek naujausių EBPO PISA duomenimis, iššūkių kelia mokinių pasiekimų skirtumai
pagal gyvenamosios vietovės dydį, o labiausiai tarp miesto ir kaimo vietovių. Šie skirtumai gali būti
susiję tiek su mokinių socioekonominiu ir kultūriniu (SEK) statusu, tiek su švietimo paslaugų kokybe
ir prieinamumu. Pavyzdžiui, skaitymo gebėjimai mieste ir kaime 2018 m. skyrėsi 78 taškais ir lyginant
su 2015 m. šis atotrūkis padidėjo 21 tašku. Mokinių matematinio ir gamtamokslinio raštingumo
pasiekimai taip pat skiriasi priklausomai nuo vietovės dydžio ( žr. 6 pav.)
6 PAVEIKSLAS. LIETUVOS MOKINIŲ SKAITYMO GEBĖJIMAI, MATEMATINIS IR GAMTAMOKSLIS
RAŠTINGUMAS PAGAL VIETOVĘ

Šaltinis: Dr. Rita Dukynaitė, dr. Natalija Valavičienė, „EBPO PISA 2018: rezultatai ir tendencijos“, 2019-12-03.
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Tačiau mokinių pasiekimų skirtumai yra susiję ne tik su gyvenamosios vietovės dydžiu, bet ir su
mokinių SEK statusu: kaimo vietovėse yra daugiau žemesniam SEK statusui priklausančių mokinių, o
miestuose mokinių SEK statusas yra aukštesnis (žr. 7 pav.)
7 PAVEIKSLAS. LIETUVOS MOKINIŲ SKAITYMO GEBĖJIMŲ REZULTATŲ IR SEK STATUSO RYŠYS

Šaltinis: Dr. Rita Dukynaitė, dr. Natalija Valavičienė, „EBPO PISA 2018: rezultatai ir tendencijos“, 2019-12-03.

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) duomenys taip pat rodo, kad skirtumai tarp
didmiesčio, miesto ir kaimo mokinių pasiekimų dideli visose klasėse, kuriose atliekamas šis pasiekimų
patikrinimas (4-oje, 6-oje ir 8-oje). Dideli ir pagrindinių ugdymo pasiekimų patikrinimo bei valstybinių
brandos egzaminų rezultatų skirtumai pagal vietovę: kaimo vietovėse mažiau mokinių pasiekia
vidutinius ar aukštesnius rezultatus5. Tokie mokinių pasiekimų duomenys rodo, kad švietimo paslaugų
kokybės ir prieinamumo iššūkiai išlieka aktualūs, todėl VP iškelti uždaviniai ir siekiami pokyčiai
pasižymi aukštu tęstiniu tinkamumu.
Mokslo stebėsenos ir analizės centro (MOSTA)6 parengtoje pedagogų darbo jėgos Lietuvoje
prognozėje7, apimančioje ir pastarųjų metų pedagogų rengimo reformų kontekstą (pakeistą pedagogų
rengimo modelį, trijų pedagogų rengimo centrų – Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas
ir Šiaulių universitetas – sukūrimą, pakeistą pedagogų darbo apmokėjimo sistemą), prognozuojama,
jog jau artimiausiais metais Lietuvoje ims trūkti lietuvių kalbos, matematikos, užsienio kalbų,
priešmokyklinio ugdymo mokytojų ir psichologų, o labiausiai – pradinio ugdymo mokytojų.

5

Nacionalinės švietimo agentūros duomenys, 2019.

6

Šiuo metu STRATA – Vyriausybės strateginės analizės centras (aut. pastebėjimas)

7

MOSTA, „Pedagogų darbo jėgos prognozavimas Lietuvoje“, 2018.
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Naujausi strateginių tikslų pasiekimo rodikliai taip pat rodo, kad su didžiausiais iššūkiais yra
susiduriama siekiant:
-

gerinti mokinių pasiekimus, ypač visų mokinių gamtamokslinius gebėjimus ir žemiausius
rezultatus demonstruojančių mokinių pasiekimus;

-

didinti švietimo prieinamumą specialiųjų poreikių turintiems vaikams;

-

užkirsti kelią patyčioms švietimo įstaigose,

-

skatinti jaunus žmones rinktis pedagogo specialybę taip užtikrinant pedagogų
bendruomenės atsinaujinimą (žr. 5 lentelę).

5 LENTELĖ. NACIONALINIŲ STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO RODIKLIŲ POKYČIAI
STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI

PRADINĖ REIKŠMĖ,

SIEKTINA

PASIEKTA

METAI

REIKŠMĖ 2022

REIKŠMĖ 2018

M.

M.

45,6 proc.
47,7 proc.

51 proc.
51 proc.

49,5 proc.
50,2 proc.

54,1 proc.

57 proc.

49,5 proc.

24,3 proc.
26,3 proc.

19 proc.
20 proc.

24,3 proc.
25,7 proc.

17 proc.

14 proc.

22, 2 proc.

27,4 proc. (2012 m.)

100 proc.

58,7 proc.

Švietimo įstaigas lankančių 4-6 metų vaikų dalis

88,8 proc. (2014 m.)

93 proc.

90 proc.

Vaikų, kurie mokosi specialiosiose mokyklose, dalis

0,99 proc. (2013 m.)

0,7 proc.

1,13 proc.

Mokinių, per 2 mėnesius nė karto nepatyrusių patyčių,

44,6 proc. (2011 m.)

70 proc.

46,2 proc.*

Mokinių, pasiekusių bent 3 (iš 6) PISA mokymosi

2009 m.:

pasiekimų lygmenį, dalis:
- skaityme;
- matematikoje;
- gamtos moksluose.
Mokinių,

nepasiekiančių

2

(iš

6) PISA mokymosi

pasiekimų lygmens, dalis:
-

skaityme

-

matematikoje

-

gamtos moksluose

Neformaliojo švietimo galimybėmis mokykloje ir kitur

2009 m.

pasinaudojančių vaikų dalis

dalis
30–49 metų amžiaus mokytojų ir dėstytojų dalis

51,8 proc. (2012 m.)

60 proc.

44,4 proc.

Pažangos ataskaitas paskelbusių mokyklų dalis

36,1 (2013 m.)

100 proc.

65 proc.

Šaltinis: Švietimo valdymo informacinė sistema. * - rodiklio reikšmė 2014 m., nes naujesni palyginami duomenys nėra prieinami.

Pagal kitus rodiklius pasiektos reikšmės atitiko Valstybinėje švietimo strategijoje nustatytas 2018 m.
siektinas tarpines reikšmes arba jas viršijo. Tačiau detalesnė analizė rodo, kad net ir pasiekus nustatytas
reikšmes, iššūkiai išlieka aktualūs, nes pokyčiai nepasiekė atskirų tikslinių grupių arba reikalauja
papildomų veiksmų, siekiant užtikrinti pasiektų rezultatų tvarumą. Atsižvelgiant į tai, toliau yra
analizuojama kaip siekiami ar jau sukurti ES fondų lėšomis įgyvendintų priemonių ir projektų
produktai ir rezultatai prisideda arba prisidės prie pokyčių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo
ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo srityje.
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2.2.1. ES investicijų poveikis siekiant padidinti švietimo įstaigų tinklo veiklos
efektyvumą
Siekiant sudaryti sąlygas švietimo kokybei ir prieinamumui didinti Europos regioninės plėtros fondo
lėšos buvo investuojamos į ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo bei neformalaus
švietimo

infrastruktūros

plėtrą,

modernizavimą

ir

priemonių

įsigijimą.

Intervencijos

yra

įgyvendinamos taikant skirtingus projektų planavimo ir atrankos mechanizmus:
-

investuojant į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo bei mokyklų tinklo
efektyvumo didinimą ir neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimą buvo pasirinktas
regioninis planavimas, atsižvelgiant į tai, kad daugumos švietimo įstaigų steigėjo ir
savininko teises ir pareigas turi savaildybės;

-

valstybės projektų planavimas buvo pasitelktas įgyvendinti kompleksinius, skirtingas
veiklas apimančius projektus arba projektus, kuriuose tipinių ar panašių veiklų
centralizuotas planavimas ir įgyvendinimas gali būti efektyvesnis;

-

konkursinį finansavimą, sudarant galimybes modernizuoti nevalstybines NVŠ erdves,
valstybines ir nevalstybines mokyklas.

Prie siektinų švietimo įstaigų tinklo optimizavimo ir veiklos efektyvumo didinimo pokyčių
pirmiausiai turėjo prisidėti dviejų regioninių projektų planavimo būdu įgyvendintos priemonės
„09.1.3-CPVA-R-705 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ ir „09.1.3CPVA-R-724 Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“, nukreiptos atitinkamai į ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimą ir mokyklų tinklo efektyvumo didinimą.
Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimą nukreiptos 705 priemonės projektų
sutartyse planuojama, kad investicijas gavusios vaikų priežiūros infrastruktūros pajėgumai viršys 11
tūkst. vietų, taip pat bus sukurtos 2 222 naujos vietos (žr. 6 lentelę). Svarbu atkreipti dėmesį, kad
sutartyse

planuojami

sukurti

tiek

ikimokyklinio

ugdymo

pajėgumų,

tiek

atnaujintų

ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo vietų skaičiai yra mažesni už siektinas reikšmes, tačiau tai
atspindi priemonės įgyvendinimo pažangą – šiuo metu pagal 705 priemonę yra paskirstyta 78 proc.
visų jos įgyvendinimui numatytų lėšų.
Poreikis investuoti į ikimokyklinio ugdymo įstaigų atnaujinimą buvo grindžiamas tuo, kad didžioji
Lietuvos vaikų darželių dalis buvo statyti praėjusio šimtmečio antroje pusėje, o ankstesnių
programavimo laikotarpių investicijos dažniausiai buvo nukreiptos į energetinio efektyvumo didinimą.
Atsižvelgiant į tai, kad 2014-2016 m. atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose
svarbus vaidmuo skiriamas aktyviai paties vaiko veiklai, jo

tyrinėjimui, eksperimentavimui,

kūrybiškumo, novatoriškumo ir skaitmeninei kompetencijai ugdyti nuo pat ankstyvo amžiaus taip pat
ugdymo turinio ir proceso pritaikymui skirtingų poreikių vaikų ugdymui (vaikų turinčių specialiųjų
ugdymosi poreikių, grįžtančių į Lietuvą ir migrantų vaikų, socialinę riziką patiriančių šeimų vaikams
ir kt.), iškilo poreikis modernizuoti ugdymo aplinką ikimokyklinio ir priežmokyklinio ugdymo
paslaugas teikiančiose švietimo įstaigose. 2014-2016 m. Švietimo ir mokslo ministerija, kartu su
architektais

vykdė

projektą dėl tipinių vaikų darželių modernizavimo, kurio metu parengė
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rekomendacijas kaip vaikų darželių pastatus ir aplinką pritaikyti šiuolaikinių ankstyvojo amžiaus
vaikų ugdymui8, vadovaujantis kuriomis iki 2022 m. bus atnaujinti 59 vaikų darželiai.
Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad bendras vaikų, dalyvaujančių ikimokykliniame ir priešmokykliniame
ugdyme 2019–2020 m. m. siekė beveik 149 tūkst., šiuo metu įgvyendinamų projektų siektinas sukurti
ir/arba atnaujinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietų skaičius sudaro tik 9 proc. nuo bendro
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas gaunančių vaikų skaičiaus. Todėl, nors ES
investicijų poveikis siektinam rezultato rodikliui bus tiesioginis ir akivaizdus, intervencijos mastas
neleis pasiekti suplanuoto pokyčio rodiklio ir nuo 25 iki 46 proc. padidinti 1-6 m. amžiaus vaikų,
lankančių ERPF lėšomis atnaujintas ugdymo įstaigas, dalį. Atsižvelgiant į įgyvendinimo pažangą ir
suplanuotus rodiklius, galima prognozuoti, kad pokytis sieks 10-11 procentų.

6 LENTELĖ. 705 PRIEMONĖS RODIKLIŲ PASIEKIMAI

KODAS

R.S.382

STEBĖSENOS RODIKLIO PAVADINIMAS

„1–6 metų vaikų, ugdomų pagal veiksmų

MATAVIMO
VIENETAS

GALUTINĖ
REIKŠMĖ
2023 M.

SUPLANUOTA

PASIEKTA

SUTARTYSE

REIKŠMĖ

Procentai

46

-

27 (2018)

programą ERPF lėšomis atnaujintose
ikimokyklinio
ir
priešmokyklinio
P.B.235

ugdymo įstaigose, dalis“
„Investicijas gavusios vaikų priežiūros

Skaičius

14380

11252

225

P.S.379

arba švietimo infrastruktūros pajėgumas“
„Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos,

Skaičius

50

-

1

Skaičius

2000

2222

5

Skaičius

2256

1419

72

Skaičius

50

59

1

Skaičius

40

193

5

kuriose pagal veiksmų programą ERPF
lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau
P.S.380

nei viena edukacinė erdvė“
„Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis
sukurtos
naujos
ikimokyklinio
priešmokyklinio ugdymo vietos“

P.S.434

„Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis
atnaujintos ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo vietos“

P.N.717

P.N.743

ir

/

ar

„Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis
atnaujintos
ikimokyklinio
ir
priešmokyklinio ugdymo mokyklos“
„Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis
atnaujintos ikimokyklinio ir /
priešmokyklinio ugdymo grupės“

ar

Šaltinis: sudaryta PPMI remiantis PĮP (aktuali redakcija) ir SFMIS pateikiama informacija apie rodiklių pasiekimus 2019-12-31.

705 priemonės analizė projektų lygmeniu parodė, kad didžiausios investicijos buvo skirtos Vilniaus
(4,46 mln.) ir Klaipėdos (879 tūkst.) miestų savivaldybių projektams, siekiant sumažinti vietų trūkumą

8

www.projektas-aikstele.lt
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ir padidinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą šiuose miestuose. Nors dalis finansavimo
buvo skirta ir mažų miestų ir rajonų savivaldybių projektams, projektų finansavimo sąlygų aprašo

Dalyvavimas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme yra svarbus norint gerinti mokinių
pasiekimus: beveik visose EBPO šalyse mokiniai, lankę darželį ilgiau nei metus, pasiekia aukštesnių
PISA rezultatų nei jų bendraamžiai, jo nelankę. Lietuvoje šis skirtumas siekia 63–109 taškus: jei
nelankė ar lankė trumpiau nei vienerius metus, skaitymo gebėjimų pasiekimai 385 taškai, jei lankė 4–
5 metus –494 taškai. Taip pat yra įrodyta dalyvavimo ankstyvajame ugdyme nauda vaikų, patiriančių
skurdo ir socialinės atskirties riziką, raidai.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 m. ikimokykliniame ir priešmokykliniame
ugdyme dalyvavo 89,8 proc. Lietuvos miestuose gyvenančių 1-6 m. vaikų ir tik 36,6 proc. vaikų kaimo
vietovėse. Dalyvavimo skirtumai 1-2 m. amžiaus grupėje taip pat dideli – 44 proc. miestuose ir 17
proc. – kaimo vietovės. Taip pat vaikų, patiriančių skurdo ir socialinės atskirties riziką, dalyvavimas
ikimokykliniame ugdyme yra apie 25 proc. mažesnis tarp 3-6 m. vaikų ir net 75 proc. mažesnis tarp
vaikų iki 3 m. amžiaus, nei tokios rizikos nepatiriančių (Education and Training Monitor 2019).
Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2016 m. priešmokyklinis ugdymas tapo privalomas vaikams, kuriems tais
kalendoriniais metais sueina 6 m., o 3-6 m. vaikų dalyvavimas ikimokykliniame ir priešmokykliniame
ugdyme kaimo vietovėse sudaro tik 45,3 proc. (miestuose viršija 107 proc.), taip pat kaimo vietovėms
dažniau yra būdingas žemesnis SEK statusas, kaimo vietovėse gyvenančių vaikų dalyvavimo
ikimokykliniame ugdyme didinimas yra viena svarbiausių krypčių, kuriai iki šiol nebuvo skiriama
pakankamai dėmesio.
nuostatos nekėlė tikslo didinti kaimo vietovėse gyvenančių vaikų dalyvavimą ikimokykliniame
ugdyme. Atsižvelgiant į tai, kad pagal 705 priemonę daugiausia buvo orientuojamasi į patalpų
atnaujinimą, edukacinių erdvių kūrimą ir modernizavimą, o minkštosios investicijos pagal VP 9
prioritetą nebuvo nukreiptos į vaikų dalyvavimą ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme
kaimo vietovėse, investicijos pagal 705 priemonę ribotai prisidėjo sprendžiant iššūkius, susijusius su
dalyvavimo ikimokykliniame ugdyme skirtumais miestuose ir kaimo vietovėse.
Kitą regioninė priemonė – 724 priemonė „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ buvo skirta tobulinti
pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir progimnazijų, gimnazijų tipo mokyklų tinklą ir gerinant
ugdymo kokybę per pastatų, ugdymo priemonių ir aplinkos modernizavimą skiriant didelį dėmesį
kūrybiškumą skatinančiai ugdymo(si) aplinkai, užtikrinant vaikų saugumą ir pritaikant nenaudojamas
švietimo įstaigų patalpas kitoms švietimo reikmėms. Šios priemonės projektai taip pat galėjo prisidėti
prie ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo didinimo, nes bendrojo ugdymo
įstaigose galėjo būti steigiamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės pritaikant patalpas ir
aplinką tokioms paslaugoms teikti. Projektams keliamais reikalavimais buvo siekiama užtikrinti
investicijų tvarumą, numatant atitikimą regioniniams plėtros planams ir savivaldybių mokyklų tinklo
pertvarkos bendriesiems planams, kuriuose per artimiausius trejus metus turėjo nebūti numatyta
likviduoti, reorganizuoti ar pakeisti investicijas gaunančios ugdymo įstaigos tipą. Taip pat buvo
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nustatyti reikalavimai mokyklų dydžiui pagal ją lankančių mokinių skaičių priklausomai nuo
gyvenamosios vietovės ir mokyklos tipo.
Stebėsenos rodiklių pasiekimai rodo, kad įgyvendinus 724 priemonės projektus tikėtina pasiekti
reikšmė daugiau nei du kartus viršys VP siektiną bendrojo rodiklio reikšmę pagal investicijas gavusios
švietimo infrastruktūros pajėgumus, taip pat bus atnaujinta 29 mokyklomis daugiau nei buvo planuota
(žr. 7 lentelę). Atsižvelgiant į tai, kad 56 iš 79 projektų biudžetas viršijo 289 tūkst. eurų, ir pagal šiuos
projektus investicijas gavusios infrastruktūros pajėgumai siekia 44 077 mokinių (t.y., 13,5 proc. visų
mokinių 2019-2020 m.m.), priemonė ženkliai prisidės prie specifinio rezultato rodiklio, kuris nusako
siekiamus švietimo įstaigų tinklo pokyčius ir jos įgyvendinimas leis pasiekti užsibrėžtą tikslą, kad 48
proc. visų bendrojo ugdymo mokinių lankytų ERPF lėšomis atnaujintas įstaigas. Vertinant kokybinį
poveikį, tai reiškia, kad ES investicijos pasieks beveik pusę visų Lietuvos mokinių, kurie galės naudotis
pagerintą ugdymo aplinką ir atnaujintomis edukacinėmis erdvėmis.
Taip pat įgyvendinant 724 priemonės projektus planuojama sukurti 206 ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo vietas Trakų raj., Prienų raj., Šilutės raj., Šalių raj., Jurbarko raj., Mažeikių raj.
ir Telšių raj. savivaldybių švietimo įstaigose taip prisitaikant prie bendrojo ugdymo mokinių skaičiaus
pokyčių ir didinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą.

7 LENTELĖ. 724 PRIEMONĖS RODIKLIŲ PASIEKIMAI
KODAS

STEBĖSENOS RODIKLIO

MATAVIMO

GALUTINĖ

SUPLANUOTA

PASIEKTOS

PAVADINIMAS

VIENETAS

REIKŠMĖ

SUTARTYSE

REIKŠMĖS

2023 M.

R.S.381

Bendrojo ugdymo mokinių, kurie
mokosi bent už 289 tūkst. eurų pagal
veiksmų programą ERPF lėšomis
atnaujintose įstaigose, dalis

Procentai

48

-

-

P.B.235

„Investicijas gavusios vaikų priežiūros
arba
švietimo
infrastruktūros
pajėgumas“

Skaičius

24444

56 797

7931

P.S.379

„Švietimo ir kitų švietimo teikėjų
įstaigos, kuriose pagal veiksmų
programą ERPF lėšomis sukurta ar
atnaujinta ne mažiau nei viena
edukacinė erdvė“

Skaičius

80

-

17

P.S.380

„Pagal veiksmų programą ERPF
lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo vietos“

Skaičius

500

206

0

P.N.722

„Pagal veiksmų programą ERPF
lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo
mokyklos“

Skaičius

80

109

17

Šaltinis: sudaryta PPMI remiantis PĮP (aktuali redakcija) ir SFMIS pateikiama informacija apie rodiklių pasiekimus 2019-12-31.
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Prie 9.1.3 konkretaus uždavinio rodiklių pasiekimo prisideda ir konkurso būdu įgyvendinama 723
priemonė, nukrepta į nevalstybinių neformaliojo vaikų švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių
mokyklų modernizavimą, pagal kurios projektus numatoma investuoti į švietimo infrastruktūrą, kuria
naudojasi 22 469 mokinių. Ši konkursinė priemonė leido išplėsti pareiškėjų ratą ir projektus įgyvendinti
švietimo paslaugų teikėjams, kurie nebuvo įtraukti į regioninių projektų sąrašus. Savo ruožtu dar viena
regioninio planavimo būdu įgyvendinama 725 priemonė „Neformaliojo švietimo infrastruktūros
tobulinimas“, nors tiesiogiai neprisideda prie 9.1.3. konkretaus uždavinio pokyčių įgyvendinimą
matuojančių rodiklių, sudaro sąlygas investuoti ESF lėšas į neformaliojo vaikų švietimo sistemos plėtrą
ir NVŠ prieinamumo didinimą, taip prisidedant prie mokinių pasiekimų gerinimo ir ankstyvojo
pasitraukimo iš švietimo sistemos mažinimo bei mokymosi visą gyvenimą kultūros formavimo. Pagal
šią priemonę pagerintos infrastruktūros pajėgumas viršija 27 tūkst. vietų, kas sudaro beveik apie 8 proc.
visų bendrojo ugdymo įstaigas lankančių vaikų.
Kita ERPF lėšomis finansuotų intervencijų grupė yra valstybės projektų planavimo būdu centralizuotai
Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinami projektai, nukreipti į švietimo prieinamumo didinimą.
Pagal 704 priemonę „Švietimo prieinamumo didinimas“ buvo investuojama tiek į pasirinktų formaliojo
ir neformaliojo ugdymo įstaigų infrastruktūros atnaujinimą bei plėtrą, šiuolaikinių mokymosi erdvių
kūrimą, tiek į priemonių ir įrangos įsigijimą ir paskirstymą ugdymo įstaigoms visoje Lietuvoje –
pavyzdžiui, įsigijant mokyklinius autobusus autobusai ir aprūpinant mokyklas gamtos ir technologijų
mokslų mokymo priemonėmis ir įranga, įkuriant mokiniams skirtus STEAM centrus (žr. projektų
sąrašą žemiau).

8 LENTELĖ. 704 PRIEMONĖS PROJEKTŲ SĄRAŠAS IR PAŽANGA.
PROJEKTO PAVADINIMAS
Bendrojo ugdymo mokyklų
(progimnazijų ir pagrindinių mokyklų)
modernizavimas: šiuolaikinių
mokymosi erdvių kūrimas
Tikslinių transporto priemonių
(geltonųjų autobusų) įsigijimas
Mokyklų aprūpinimas gamtos ir
technologinių mokslų priemonėmis
Vaikų socializacijos centrų
infrastruktūros modernizavimas
Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų
mokyklos vasaros edukacijos centro
įkūrimas

Moksleivių poilsio stovyklos „Pasaka“
infrastruktūros atnaujinimas
Specialiųjų mokymo priemonių ir
ugdymui skirtų techninės pagalbos
priemonių įsigijimas

PROJEKTO
VYKDYTOJAS
Švietimo aprūpinimo
centras*

SKIRTOS
LĖŠOS, EUR
2 896 200

IŠMOKĖTA,
EUR
2817860

IŠMOKĖTA,
PROC.
97,3%

Švietimo aprūpinimo
centras*
Švietimo aprūpinimo
centras*
Švietimo aprūpinimo
centras*
Nacionalinė
Mikalojaus
Konstantino
Čiurlionio menų
mokykla
Lietuvos mokinių
neformaliojo
švietimo centras
Specialiosios
pedagogikos ir
psichologijos
centras*

11 582 020

9859937

85,1%

9 950 880

6876678

69,1%

5 792 400

122255,1

2,1%

2 000 000

24805

1,2%

1 326 225

58059,09

4,4%

1 443 200

334388,9

23,2%

Šaltinis: www.esinvesticijos.lt tinklapis, 2020-04-04.
* Nuo 2019 m. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA).
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Vertinant 704 piemonės rodiklių stebėsenos rodiklių pasiekimą (žr. 9 lentelę) – daugumą jų, išskyrus
rodiklį dėl įsigytų specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių,
planuojama pasiekti, įgyvendinus suformuotus projektus. Prie plačios intervencijų apimties, kurią
parodo investicijas gavusios švietimo infrastruktūros pajėgumas (daugiau nei 85 proc. visų mokinių
2019–2020 m.), labiausiai prisideda Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinami projektai „Tikslinių
transporto priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas“ ir „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir
technologinių mokslų priemonėmis“. Nors šie projektai tiesiogiai neprisideda prie specifinio rezultato
rodiklio, nukreipto į mokinių, kurie mokosi bent už 289 tūkst. eurų atnaujintose įstaigose, dalį,
pažangos, ERPF investicijos sudaro sąlygas viena vertus, tolimesniam mokyklų tinklo optimizavimui
ir efektyvumo didinimui, antra vertus - ugdymo aplinkos gerinimui siekiant didinti švietimo
paslaugų kokybę. Pavyzdžiui, aprūpinant mokyklas geltonaisiais autobusais bus skatinamos
savivaldybių iniciatyvos reorganizuoti mokyklas jas prijungiant prie kitų mokyklų kaip skyrius arba
jas likviduojant, jei jose nepasiekiama gerų ugdymo rezultatų, nes trūksta lėšų ugdymo procesui
organizuoti ir valdyti bei švietimo pagalbai užtikrinti, nesukuriamos tinkamos ugdymosi sąlygos, nes
pagrindinio ugdymo programos mokiniai ugdomi jungtinėse klasėse.

9 LENTELĖ. 704 PRIEMONĖS RODIKLIŲ PASIEKIMAI.
KODAS

STEBĖSENOS RODIKLIO

MATAVIMO

GALUTINĖ

SUPLANUOTA

PASIEKTA

PAVADINIMAS

VIENETAS

REIKŠMĖ

SUTARTYSE

REIKŠMĖ

2023 M.

R.S.381

„Bendrojo ugdymo mokinių, kurie

Procentai

48

-

-

Skaičius

18 851

278 794

0

Skaičius

657

nėra
informacijos

nėra
informacijos

Skaičius

655

700

0

Skaičius

2

2

0

Skaičius

280

272

252

Skaičius

20

11

4

Skaičius

5

24

0

mokosi bent už 289 tūkst. eurų pagal
veiksmų programą ERPF lėšomis
P.B.235

atnaujintose įstaigose, dalis“
„Investicijas
gavusios

vaikų

priežiūros
arba
švietimo
infrastruktūros pajėgumas“
P.S.379

„Švietimo ir kitų švietimo teikėjų
įstaigos, kuriose pagal veiksmų
programą ERPF lėšomis sukurta ar
atnaujinta ne mažiau nei viena

P.N.722

edukacinė erdvė“
„Pagal veiksmų programą ERPF
lėšomis
atnaujintos
ugdymo mokyklos“

P.N.723

P.N.731
P.N.732

„Pagal veiksmų programą ERPF
lėšomis atnaujintos neformaliojo
ugdymo įstaigos“
„Įsigyti mokykliniai autobusai“
„Įsigyti
specialiųjų
mokymo
priemonių ir ugdymui skirtų
techninės
pagalbos
komplektai“

P.N.734

bendrojo

priemonių

„Sukurtos laboratorijos mokiniams“

Šaltinis: sudaryta PPMI remiantis PĮP (aktuali redakcija) ir SFMIS pateikiama informacija apie rodiklių pasiekimus 2019-12-31.
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Santykinai didelė dalis investicijų pagal 704 priemonę buvo skirta aprūpinti mokyklas gamtos ir
technologinių mokslų priemonėmis, įrengti laboratorijas STEAM centruose, parengti gamtos ir
technologinių mokslų priemonių naudojimą metodikas ir apmokyti metodininkus jomis naudotis. 2018
m. gamtos ir technologijos mokslų mokymosi priemonių gavo 62 proc. Lietuvos bendrojo ugdymo
mokyklų: 672 mokyklos, vykdančios pradinio ugdymo ir 533 mokyklos, vykdančios pagrindinio
ugdymo programą. Būtina atkreipti dėmesį, kad nors planuojamų sukurti laboratorijų mokiniams
skaičius viršija siektina reikšmę beveik penkis kartus, investicijos pagal 704 priemonę tiesiogiai
neprisideda prie NPP ir Valstybinės švietimo strategijos tikslų ženkliai - nuo 41,7 proc. iki 80 proc.
padidinti mokinių, turinčių galimybę savo mokykloje naudotis gamtos mokslų laboratorija, dalį.
Nusprendus investuoti į 7 regioninius STEAM centrus, planuojama įrengti 24 laboratorijas, tačiau šios
investicijos vertinamos nevienareiškmiškai: interviu su ŠMSM atstovais atskleidė, kad poreikis didinti
laboratorijas turinčių ir kasdienėje veikloje naudojančių mokyklų dalį išlieka aktualus, o įkurti STEAM
centrai galėtų veikti kaip metodiniai centrai.

ŠVIS duomenimis, Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas laboratorijomis ir jų įranga 20152018 m. pagerėjo, tačiau laboratorijas šiuo metu vis dar turi tik apie trečdalis bendrojo ugdymo mokyklų
(33,3 proc.), mieste tokių mokyklų beveik dvigubai daugiau nei kaime. Laboratorijas turi pusė šalies
gimnazijų, neblogai aprūpintos ir progimnazijos, tačiau pagrindinių mokyklų tik kiek daugiau nei
penktadalis turi laboratorijas, o pradinių mokyklų – tik 4 proc.
TIMMS tyrimo rezultatai rodo, kad galimybė naudotis laboratorine įranga mokymosi procese turi įtakos
mokinių pasiekimams. Atsižvelgiant į santykinai žemus Lietuvos mokinių rezultatus pagal
gamtamokslinius gebėjimus 2018 m. PISA tyrime, laboratorinės ir kitos gamtos mokslų įrangos ir
priemonių prieinamumo mokiniams didinimas išlieka aktualus, nes šiuo metu įgyvendinamais projektais
gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis ir įranga planuojama aprūpinti ugdymo įstaigas, kuriose
mokosi apie 60 proc. mokinių.
Svarbus indėlis didinant švietimo prieinamumą specialiųjų poreikių vaikams yra numatomas projekto
09.1.3-CPVA-V-704-04-0001 „Specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos
priemonių įsigijimas“ įgyvendinimo metu įsigijant specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų
techninės pagalbos priemonių bendrojo ugdymo įstaigose besimokantiems specialiųjų ugdymosi
poreikių turintiems vaikams. Nors 704 priemonės rezultatyvumo analizė rodo, kad kol kas ženkliai
mažesnis už siektiną rodiklį yra numatomas įsigyti komplektų skaičius, planuojama, kad jis bus
pasiektas, o projekto metu įsigyta įranga apims visas specialiųjų poreikių vaikų grupes:
-

autizmo spektro, elgesio ir emocijų, kalbos, kompleksinių sutrikimų, judesio ir/ar padėties
sutrikimų turintiems vaikams;

-

regos, klausos sutrikimų turintiems vaikams ir gabiems vaikams 9.

9

Planuota, kad projektas bus įgvyendinamas dviem etapais, tačiau, remiantis ŠMSM pateikta informacija, juos buvo nuspręsta
apjungti keičiant PFSA.
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Specialiųjų poreikių mokinių galimybes atitinkančių mokymo priemonių įsigijimas ir mokinių
aprūpinimas jomis palengvins specialiųjų poreikių mokinių ugdymo proceso diferencijavimą bei
sudarys sąlygas jų integracijai į bendrojo lavinimo mokyklas. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių
aprūpinimas tinkamomis mokymo priemonėmis prisidės prie šių mokinių integruoto ugdymo sąlygų
sudarymo, bus pasiekti geresni ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymosi rezultatai. Tačiau nors
šio projekto rezultatai prisidės prie įtraukties švietime pagerėjimo, siekiant tvarių rezultatų priemonių
įsigijimas ir suteikimas mokykloms turėtų būti derinamas su kitomis investicinėmis, reguliacinėmis ir
komunikacinėmis priemonėmis, siekiant ne tik paskatinti įtraukų ugdymą, bet ir keisti visuomenės
požiūrį bei užtikrinti specialiųjų poreikių turinčių vaikų dalyvavimą bendrajame ugdyme.

Specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių bendrojo ugdymo
įstaigose besimokantiems specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams įsigijimas yra būtinas
sudarant sąlygas geresnei specialiųjų poreikių turinčių vaikų integracijai. Jį papildys kitos ES lėšomis
finansuojamos intervencijos, nukreiptos į įtraukaus ugdymo plėtrą. Tačiau siekiant esminių ir tvarių
pokyčių nei tik švietimo sistemos, bet ir visuomenės požiūrio lygmeniu reikalinga:
- keisti reguliavimą, užtikrinant galimybę specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, lankyti
ugdymo įstaigas pagal gyvenamąją vietą (šiuo metu LR švietimo įstatymas neįpareigoja ugdymo įstaigų
priimti mokytis visus mokinius, nepriklausomai nuo ugdymosi poreikių);
- įgyvendinti komunikacines kampanijas, konkursus, skatinančius ugdymo įstaigų draugiškumą ir
įtraukumą specialiųjų poreikių turinčių vaikų atžvilgiu, keičiant visuomenės ir, pirmiausia, vaikų
požiūrį per tiesioginį kontaktą su specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar negalią turinčiais asmenimis.
Apibendrinant ES investicijų į švietimo įstaigų infrastruktūrą pagal VP 9 prioriteto 9.1.3. konkretų
uždavinį analizę, galima daryti išvadą, kad investicijos pasižymi aukštu tinkamumu strateginių tikslų
atžvilgiu, o įgyvendinimo pažanga leidžia tikėtis, jog priemonių siekiami sukurti produktai ir rezultatai
bus sukurti, nepaisant to, kad dalies projektų įgyvendinimas prasidėjo vėliau ir /ar vyko lėčiau nei
planuota. Tam įtakos turėjo tiek tinkamo pasirengimo priemonių įgyvendinimo pradžiai poreikis
investuojant į švietimo įstaigų edukacinių erdvių modernizavimą, tiek švietimo srityje suplanuotų
priemonių peržiūra XVII Vyriasybės inicijuotų reformų kontekste, tiek Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijai pavaldžių įstaigų reorganizavimas į Nacionalinę švietimo agentūrą.
ES investicijų poveikio švietimo įstaigų tinklo efektyvumui analizė rodo, kad:
-

2014–2020 m. laikotarpio investicijos į ikimokyklinio įstaigų infrastruktūrą sudaro sąlygas
pagerinti ugdymo aplinką tik apie 10 proc. visų ikimokykliniame ir priešmokykliame
ugdyme dalyvaujančių vaikų ir, nepaisant šio ženklaus indėlio, poveikis bus mažesnis nei
planuota ir neleis pasiekti specifinio rezultato rodiklio reikšmės, numatančios, kad ERPF
lėšomis atnaujintas ugdymo įstaigas lankys 46 proc. visų 1-6 amžiaus vaikų;

-

valstybės projektų planavimas ir regioniniams projektams taikyti kriterijai investuojant į
bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimą ir edukacinių erdvių atnaujinimą sudarė sąlygas
tvarioms švietimo įstaigų optimizavimo planus atitinkančioms investicijoms, kurių
tiesioginis poveikis pasieks mažiausiai 14 proc. mokinių;
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-

investicijomis į bendrojo ugdymo įstaigų infrastruktūrą pritaikant ją ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo paslaugoms teikti bus padidintas šių paslaugų prieinamumas
septyniose rajonų savivaldybėse taip efektyviai išnaudojant turimą švietimo įstaigų
infrastruktūrą;

-

centralizuotai Nacionalinės švietimo agentūros vykdomi projektai, skirti aprūpinti švietimo
įstaigas mokykliniais autobusais, gamtos ir technologinių mokslų įranga ir priemonėmis bei
specialiųjų poreikių turintiems vaikams reikalingomis techninėmis priemonėmis papildys
ir sustiprins ES investicijų poveikį į švietimo įstaigų infrastruktūrą, nes sudarys sąlygas
toliau didinti mokyklų tinklo efektyvumą, švietimo kokybę ir prieinamumą;

-

investicijomis į neformaliojo vaikų švietimo infrastruktūrą gerinama ugdymo aplinka ir
didinamas infrastruktūros pajėgumas taip sudarant sąlygas didinti neformaliojo ugdymo
prieinamumą, ypač regionuose;

-

investicijos į privačių bendrojo ugdymo įstaigų infrastruktūrą ir aplinkos gerinimą, išlaikant
aukštą finansavimo intensyvumą, nors ir prisidėjo prie specifinio rezultato rodiklio, tačiau,
tikėtina, išstūmė privačias investicijas ir mažai prisidėjo prie švietimo įstaigų tinklo
efektyvumo didinimo.

ES investicijos nors ir turėjo teigiamą poveikį švietimo infrastruktūros plėtrai bei siekė sudaryti sąlygas
gerinti švietimo kokybę ir prieinamumą, stokojo aiškiai apibrėžto siekiamo pokyčio, kurios atžvilgiu
būtų vertinamas poveikis. Investicijos į infrastruktūrą buvo gana fragmentuotos, nors ir pagerino fizinę
ugdymo aplinką ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo
srityse. Atsižvelgiant į tai, žemiau yra pateikiamas priemonių vertinimo apibendrinimas, parodantis,
kad ES teigiamas investicijų poveikio mastas didžiausias buvo 704 ir 724 priemonių projektuose, tuo
tarpi pagal 705 priemonę planuotas poveikio mastas nebuvo pasiektas, nors vertinant strateginių tikslų
ir rodiklių atžvilgiu neigiamos srities tendencijos išlieka. Atsižvelgiant į tai, naujuoju 2021–2027 m.
laikotarpiu turi būti aiškiai apibrėžtas siekiamas pokytis ir investicijos skiriamos tik tikslinėms, prie
esminių pokyčio prisidedančioms intervencijoms švietimo infrastruktūros srityje. Remiantis atlikta
analize ir su ŠMSM vykusiomis konsultacijomis, tokių intervencijų pavyzdžiai galėtų būti efektyviai
veikiančių mokyklų aprūpinimas laboratorine įranga, mažo masto investicijos į visos dienos mokyklų
infrastruktūrą ir patalpų pritaikymą ikimokyklinio ugdymo paslaugoms teikti.

POVEIKIO MASTAS

TĘSTINIŲ ES
INVESTICIJŲ POREIKIS

ŠVIETIMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS

STRATEGINIŲ TIKSLŲ
IR RODIKLIŲ
TENDENCIJOS

09.1.3-CPVA-V-704

POVEIKIO LYGMUO

PRIEMONĖS PAVADINIMAS

NUMATYTA
FINANSAVIMO SUMA

10 LENTELĖ. INVESTICIJŲ Į ŠVIETIMO INFRASTRUKTŪRĄ POVEIKIO ĮVERTINIMO APIBENDRINIMAS

36 960 848

sisteminis

neigiamos

+++

tik tikslinės
investicijos
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09.1.3-CPVA-R-705
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO
PRIEINAMUMO DIDINIMAS
09.1.3-CPVA-R-724
MOKYKLŲ TINKLO EFEKTYVUMO DIDINIMAS

23 135 870

sisteminis/
įstaigos

neigiamos

++

tik tikslinės
investicijos

36 129 540

įstaigos

neigiamos

+++

neplanuojama

18 635 415

įstaigos

teigiamos

+

nėra

12 770 262

įstaigos

tikslai
nenustatyti

+

nėra

09.1.3-CPVA-R-725
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO INFRASTRUKTŪROS
TOBULINIMAS
09.1.3-CPVA-K-723
NEVALSTYBINIŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO
ERDVIŲ, VALSTYBINIŲ IR NEVALSTYBINIŲ
MOKYKLŲ MODERNIZAVIMAS

Šaltinis: sudaryta PPMI

2.2.2. ES investicijų poveikis švietimo paslaugų kokybei ir prieinamumui
Šalia investicijų į švietimo įstaigų infrastruktūros plėtrą ir modernizavimą, 2014–2020 m. programavmo
laikotarpiu suplanuoti pokyčiai, nukreipti į švietimo paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimą,
reikalavo vadinamųjų „minkštųjų“ investicijų iš Europos socialinio fondo, nukreiptų į:
-

ugdymo turinio tobulinimą ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimą ir diegimą;

-

mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;

-

ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų veiklos tobulinimą, įskaitant ir bendrojo ugdymo
įstaigoms skirtą kokybės krepšelį;

-

švietimo vertinimo ir stebėsenos sistemos sukūrimą;

-

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų galimybių mokytis gerinimą;

-

neformaliojo vaikų švietimo prieinamumo ir įvairovės didinimą.

Pasirinktos įgyvendinti intervencijos yra nukreiptos į pokyčius skirtingais ikimokyklinio, bendrojo ir
neformaliojo ugdymo švietimo srities lygmenimis: sisteminiu, instituciniu, t.y. ugdymo įstaigų lygmeniu
ir individualiu – tobulinant mokytojų kvalifikaciją ir teikiant finansavimą neformaliojo vaikų švietimo
paslaugoms. Šiuo metu visos pagal 9.2.1. konkretų uždavinį „Pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus,
skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje“ ir dvi iš trijų 9.2.2. konkretų uždavinį „Sumažinti anksti
iš švietimo sistemos pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos nebaigusių asmenų skaičių“
suplanuotos priemonės yra pasiekusios ženklią įgyvendinimo pažangą.
Sisteminiu lygmeniu pagal priemonę 09.2.1-ESFA-V-726 „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo
organizavimo formų kūrimas ir diegimas“ siekiama sudaryti sąlygas gerinti ugdymo procesą ir
rezultatus visose ugdymo įstaigose:
-

parengiant ikimokyklinio ugdymo įstaigoms metodinės medžiagos rinkinius, skirtus
darnaus vystymosi, kūrybingumo kompetencijoms, informacinių technologijų ir STEAM
elementams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityse diegti, ir apmokant
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus taikyti juos ugdymo procese;

-

atnaujinant bendrąsias ugdymo programas ir rengiant jas palydinčią medžiagą
skaitmeniniu formatu, sukuriant įrankį mokinių pažangai vertinti ir pagalbai planuoti,
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ugdymui diferencijuoti ir individualizuoti, teikiant pagalbą mokykloms diegiant atnaujintas
programas ir naudojant sukurtus išteklius ir įrankius;
-

pritaikant atnaujintą bendrojo ugdymo turinį įtraukties mokytis sunkumų patiriančių
mokinių grupių (vaikų socializacijos centrų auklėtinių, į Lietuvą atvykusių užsieniečių ir
grįžusių LR piliečių šeimų vaikų, žemų pasiekimų mokinių) specifiniams poreikiams ir
parengiant naują ugdymo turinį proveržio reikalaujančioms sritims stiprinti (integruotą
informatikos pradiniame ugdyme programą ir integralaus gamtamokslinio ugdymo
programą 5-8 klasėms);

-

parengiant mokymo programą ir apmokant bendrojo ugdymo įstaigų darbuotojus,
koordinuojančius IKT diegimą mokyklose;

-

įrengiant Lietuvos mokyklose 2000 belaidžio interneto zonų, užtikrinant saugią el. aplinką
autorizuotiems vartotojams, apmokant švietimo įstaigų atstovus valdyti mokyklos tinklo
parametrus, organizuoti belaidžio tinklo plėtrą, naudoti belaidį tinklą kasdienėje veikloje, o
mokytojus – saugiai naudoti interneto įrankius ir išteklius ugdyme.

Nors projektai buvo pradėti įgyvendinti 2018 m. jų įgyvendinimo pažanga yra ribota (žr. 10 lentelę) dėl
2018-2019 m. vykusios ŠMSM pavaldžių įstaigų reorganizacijos, sukuriant Nacionalinę švietimo
agentūrą, tad 2019 m. pabaigoje pagal 726 priemonę nebuvo pradėta siekti suplanuotų rodiklių.

11 LENTELĖ. 726 PRIEMONĖS PROJEKTŲ SĄRAŠAS IR PAŽANGA.
PROJEKTO PAVADINIMAS
Inovacijos vaikų darželyje
Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių
informacinių ir komunikacinių
technologijų veiklą, kompetencijos
tobulinimas
Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas
ir diegimas
Bendrojo ugdymo turinio ir
organizavimo modelių sukūrimas ir
išbandymas bendrajame ugdyme
Saugios elektroninės erdvės vaikams
kūrimas

PROJEKTO
VYKDYTOJAS
Švietimo aprūpinimo
centras*
Švietimo
informacinių
technologijų centras*
Ugdymo plėtotės
centras*
Ugdymo plėtotės
centras*
Švietimo
informacinių
technologijų centras*

SKIRTOS
LĖŠOS, EUR
1 547 540,00 €

IŠMOKĖTA,
EUR
456 682,33 €

IŠMOKĖTA,
PROC.
29,51%

761 462,91 €

238 991,55 €

31,39%

7 810 930,00 €

364 079,15 €

4,66%

2 543 043,00 €

523 350,55 €

20,58%

3 557 931,33 €

413 758,67 €

11,63%

Šaltinis: www.esinvesticijos.lt tinklapis, 2020-04-04.
* Nuo 2019 m. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA).

Centralizuotas projektų, už kuriuos atsakinga viena agentūra, įgyvendinimas sudaro sąlygas geriau
planuoti ir koordinuoti projektų veiklas, kurios yra glaudžiai susijusios tarpusavyje, nes yra orientuotos
į ugdymo turinio atnaujinimą, skatinant ugdymo procese naudoti inovatyvius įrankius ir skaitmenines
ugdymo priemones, pritaikant ugdymo turinį atskirų tikslinių grupių poreikiams, apmokant
pedagogus naudotis sukurtomis priemonėmis ir metodine medžiaga. Tuo pat metu siekiama sudaryti
technines galimybes pasinaudoti atnaujintu ugdymo turiniu įrengiant belaidžio ryšio zonas ir
apmokant mokyklų IKT koordinatorius. Šios intervencijos vidutiniu laikotarpiu, tikėtina, turės teigiamą
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poveikį švietimo kokybei sisteminiu lygmeniu, tačiau svarbu, kad projektų metu sukurti produktai –
ugdymo programos, priemonės, metodinė medžiaga, mokymai – būtų aukštos kokybės ir skatintų
ugdymo įstaigas diegti ir taikyti atnaujintą ugdymo turinį.
Gerinant šivetimo kokybę instituciniu lygmeniu ženklaus ES investicijų poveikio tikimasi įgyvendinus
728 priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų veiklos tobulinimas“ 1 kvietimo projektus,
nukreiptus į konkrečios klasės mokinių pasiekimų pagal pasirinktąjį mokomąjį dalyką gerinimą,
investuojant į ugdymo kokybės gerinimą bendrojo ugdymo įstaigose. (žr. 10 lentelę). Interviu su ŠMSM
atstovais metu surinkti duomenys atskleidė, kad buvo tikimasi, jog konkursinė projektų paraiškų
atranka ir siekis vykdyti nuoseklią projektų rezultatų stebėseną vertinant mokinių pasiekimų
patikrinimų rezultatus, leis atrinkti aukšta motyvacija ir pasiruošimu pokyčiams išsiskiriančias
švietimo įstaigas. Priemonės įgyvendinimo pažangos rodiklių pasiekimai rodo, kad produkto rodikliai
bus pasiekti ir/arba viršyti, tačiau prie specifinio rezultato rodiklio prisidės tik 1 ir 3 kvietimų, skirtų
bendrojo uggymo įstaigų mokinių pasiekimams gerinti, projektai (žr. 11 lentelę).
12 LENTELĖ. 728 PRIEMONĖ RODIKLIŲ PASIEKIMAI
RODIKLIO

STEBĖSENOS RODIKLIO

MATAVIMO

GALUTINĖ

SUPLANUOTA

PASIEKTA

KODAS

PAVADINIMAS

VIENETAS

REIKŠMĖ

SUTARTYSE

REIKŠMĖ*

2023 M.

R.S.383

„Pagal veiksmų programą ESF
finansavimą
ugdymo
kokybei
gerinti gavusių mokyklų, kurių
mokinių
ugdymo
pasiekimai
pagerėjo, dalis“

Procentai

70

-

-

P.S.382

„Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie
dalyvavo ESF veiklose, skirtose
mokytis
pagal
neformaliojo
švietimo programa“

Skaičius

2330

2866

1944

P.N.713

„Pagal veiksmų programą ESF
finansavimą
ugdymo
kokybei
gerinti gavusios ikimokyklinio
ugdymo mokyklos“

Skaičius

80

129

5

P.N.728

„Pagal veiksmų programą ESF
finansavimą
ugdymo
kokybei
gerinti gavusios mokyklos“

Skaičius

345

209

178

Šaltinis: PĮP ir SFMIS pateikiama informacija apie rodiklių pasiekimus 2019-12-31.
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Pagal pirmąjį šios konkursinės priemonės kvietimą buvo atrinktas 51 projektas, iš kurių 44 projektai
šiuo metu jau yra užbaigti. Teikti paraiškas ir įgyvendinti projektus pagal šią priemonę galėjo
savivaldybės ir mokyklos su partneriais.

728 priemonės tikslas – pagerinti mokinių bendrojo ugdymo pasiekimus skatinant pokyčius švietimo
įstaigų veikloje. Pagal pirmojo kvietimo priemonių finansavimo sąlygų aprašą buvo remiamos trys
veiklų grupės:
1) naujų bendrojo ugdymo proceso organizavimo modelių (taip pat gali būti ir įvairios mokymosi
pagalbos teikimo mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų) diegimas mokykloje (-ose), atnaujinto
bendrojo ugdymo turinio diegimas mokykloje (-ose);
2) virtualių ugdymo(si) aplinkų bendrojo ugdymo institucijose diegimas (įskaitant su virtualių
ugdymo(si) aplinkų naudojimu susijusių kompetencijų stiprinimą, taip pat, jeigu reikalinga,
papildomai gali būti numatytos virtualių ugdymo(si) aplinkų kūrimo, atnaujinimo ar pritaikymo
veiklos);
3) bendrojo ugdymo kokybės gerinimas telkiant mokyklos bendruomenę (pvz., karjeros paslaugos; tėvų
informavimas ir mokymas apie vaikų ugdymo poreikius; aktyvesnis tėvų ir mokinių įtraukimas į
mokyklos savivaldą; mokyklos mikroklimato gerinimas; demokratinių mokyklos gyvenimo procesų
tobulinimas; ugdymo ir mokymo programų įgyvendinimas bendradarbiaujant su švietimo ir kitomis
įstaigomis ir pan.).
Teikdamos paraiškas projektuose dalyvaujančios mokyklos turėjo pateikti paskutinių metų, bet ne
senesnius kaip 3 metų atitinkamų mokinių pasiekimų išorinio vertinimo duomenis.
Siekiant nustatyti 728 priemonės poveikį buvo planuojama remtis 2020 m. NMPP duomenimis, tačiau
dėl COVID-19 pandemijos situacijoje paskelbto karantino NMPP nebus organizuojamas.
ES lėšomis finansuotus projektus įgyvendinusių mokyklų NMPP ir PUPP rezultatų pokyčių analizė
rodo, kad mokinių pasiekimai pagerėjo net 63 proc. mokyklų, kurios bendrojo ugdymo kokybę gerino
telkdamos mokyklos bendruomenę, taip pat rezultatai pagerėjo 58 proc. mokyklų, kurios kūrė ir diegė
naujus ugdymo proceso organizavimo modelius arba atnaujintą ugdymo turinį. Savo ruožtu net 44
proc. mokyklų, kurios diegė virtualias ugdymo(si) aplinkas ugdymo pasiekimai blogėjo. Jeigu
žvelgtume į absoliučius skaičius, tai daugiausiai buvo mokyklų, kurios diegė naujus ugdymo modelius
ir/ar ugdymo turinį ir kuriose mokinių pasiekimai pagerėjo (žr. 8 pav.). Bendrai mokinių pasiekimai
pagerėjo 52,8 proc. mokyklų, kurios įgyvendino projektus pagal 728 priemonės 1 kvietimą.
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8 PAVEIKSLAS. ĮGYVENDINTOS PROJEKTŲ VEIKLOS IR MOKINIŲ PASIEKIMŲ POKYČIAI

Bendrojo ugdymo kokybės gerinimas telkiant mokyklos
bendruomenę

8

17

Virtualių ugdymo(si) aplinkų bendrojo ugdymo institucijose
diegimas

21

Naujų bendrojo ugdymo proceso organizavimo modelių /
atnaujinto bendrojo ugdymo turinio diegimas mokykloje (ose)

28

0%
Trūksta duomenų

17

60

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Rezultatai blogėjo

Rezultatai pagerėjo

Šaltinis: PPMI vykdytos apklausos duomenys.

Lyginant 2017 m. ir 2019 m. NMPP ir PUPP rezultatus pasirinktose tobulinti mokymosi srityse ir klasėse
investicijas pagal 728 priemonę gavusiose ir negavusiose, bet paraiškas teikusiose mokyklose 10, galima
pastebėti, kad mokinių pasiekimai pagerėjo 62,3 proc. projektus įgyvendinusių mokyklų ir tik 46,9 proc.
mokyklų, kurios finansavimo negavo. Tokiu būdu grynasis ES investicijų poveikis mokinių
pasiekimams pagal 728 priemonę siekia 15,3 proc. nuo visų analizuojamų mokyklų, apie kurias yra
prieinami standartizuotų testų rezultatai.
9 PAVEIKSLAS. UGDYMO PASIEKIMŲ POKYČIAI 2017-2019 M. INVESTICIJAS PAGAL 728 PRIEMONĘ
GAVUSIOSE IR NEGAVUSIOSE MOKYKLOSE
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%

62,3%
53,1%

46,9%
37,7%

30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Rezultatai blogėjo
Investicijų pagal 728 priemonę negavusios mokyklos

Rezultatai pagerėjo
Investicijas pagal 728 priemonę gavusios mokyklos

Šaltinis: PPMI, remiantis 2017 ir 2019 m. NMPP ir PUPP duomenimis.

10

Čia ir toliau skaičiavimams buvo naudojami tik tų mokyklų, kurioms buvo prieinami NMPP ir PUPP duomenys už 2017 ir
2019 m., todėl procentai skiriasi nuo prieš tai pateiktų skaičiavimų, kuriose buvo atsižvelgiama į mokyklas, kurioms įvertinti
trūksta duomenų.
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Investicijas pagal 728 priemonę gavusios ir jų negavusios mokyklos pagal pokyčių mastą demonstruoja
beveik identiškus rezultatus, jei siekiame identifikuoti mažai reikšmingą (t. y., mažiau nei 10 taškų, kai
šalies vidurkis yra 500 taškų) neigiamą arba teigiamą mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatų pokytį.
Tačiau mokyklose, kurios įgyvendino 728 priemonės projektus, rečiau pasitaikė dideli (daugiau nei 50
taškų) neigiami pokyčiai ir žymiai dažniau – 20,5 proc. palyginus su 13,3 proc. nefinansuotų mokyklų,
buvo stebimi reikšmingi teigiami pokyčiai (žr. 10 pav.)
10 PAVEIKSLAS. UGDYMO PASIEKIMŲ POKYČIŲ MASTO SKIRTUMAI INVESTICIJAS PAGAL 728
PRIEMONĘ GAVUSIOSE IR NEGAVUSIOSE MOKYKLOSE 2017-2019 M.
25,0%
20,5%
20,0%
15,0%

13,3%
10,6%

10,6%

10,0%

9,3%

9,7%

8,8%
6,0%

5,0%
0,0%
Mažiau nei 10 taškų teigiamas Mažiau nei 10 taškų neigiamas
pokytis
pokytis
Investicijas pagal 728 priemonę gavusios mokyklos

Daugiau nei 50 taškų
neigiamas pokytis

Daugiau nei 50 taškų
teigiamas pokytis

Investicijų pagal 728 priemonę negavusios mokyklos

Šaltinis: PPMI, remiantis 2017 ir 2019 m. NMPP ir PUPP duomenimis.

Lyginant mokinių pasiekimų atotrūkio nuo šalies vidurkio pokyčius veiklą pagal 728 priemonę
tobulinusios mokyklose ir paraiškas teikusiose, bet tokio finansavimo negavusiose mokyklose,
akivaizdu, kad ES investicijos į mokyklų veiklos tobulinimo ženkliai prisidėjo prie ugdymo pasiekimų
skirtumų mažinimo, nes tarp projektus įgyvendinusių mokyklų nuo 82,8 proc. iki 65,6 proc. sumažėjo
tų, kurių pasiekimai buvo žemesni už šalies vidurkį ir nuo 17,2 iki 34,4 proc. (t. y., dvigubai) padidėjo
mokyklų, demonstruojančių aukštesnį už šalies vidurkį pasiekimų lygį. Savo ruožtu, nors ir santykinai
nedideli neigiami mokyklų, kurios negavo finansavimo, mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų
pokyčiai šalies vidurkio atžvilgiu rodo, kad vidutiniu laikotarpiu investicijos į veiklos tobulinimą
reikalingos ir gerus rezultatus demonstruojančias ugdymo įstaigas tam, kad būtų išlaikytas aukštas
pasiekimų lygmuo (žr. 11 pav.).
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11 PAVEIKSLAS. ATOTRŪKIO NUO ŠALIES VIDURKIO POKYČIAI INVESTICIJAS PAGAL 728 PRIEMONĘ
GAVUSIOSE IR NEGAVUSIOSE MOKYKLOSE 2017-2019 M.

34,4%
39,8%

Aukščiau šalies vidurkio 2019

65,6%
60,2%

Žemiau šalies vidurkio 2019

17,2%

Aukščiau šalies vidurkio 2017

44,2%

82,8%

Žemiau šalies vidurkio 2017

0,0%

55,8%
10,0%

20,0%

30,0%

Investicijas pagal 728 priemonę gavusios mokyklos

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Investicijų pagal 728 priemonę negavusios mokyklos

Šaltinis: PPMI, remiantis 2017 ir 2019 m. NMPP ir PUPP duomenimis.

Nors standartizuotų testų rezultatų pokyčiai finansavimą gavusiose ir negavusiose mokyklose aiškiai
parodo teigiamą ES investicijų poveikį mokinių pasiekimams, projektų vykdytojų ir pareiškėjų
apklausų ir interviu metu surinkti duomenys rodo, kad tokio pobūdžio intervencijos poveikiui
išmatuoti gali reikėti papildomų priemonių. Su projektų vykdytojais atliktų interviu metu išryškėjo,
kad projektų rezultatų matavimas atsižvelgiant tik į paskutiniųjų metų standartizuotų testų rezultatus
nebuvo itin tikslingas ir ne visada atspindėdavo realią situaciją. Lyginant 2017 m. ir 2019 m.
standartizuotų testų pasiekimus, pirmiausia buvo susidurta su skirtingų mokinių kartų lyginimo
problema – buvo lyginami skirtingą motyvaciją ir gebėjimus bei įgūdžius turėjusių mokinių (kai kuriais
atvejais, teko lyginti stipriausias akademines klases su įvairių gebėjimų lygių mokinių klasėmis)
rezultatai, taip pat skyrėsi ir pasiekimų patikrinime dalyvavusių mokinių skaičius.
Anot projektų vykdytojų, per dvejus projekto įgyvendinimo metus taip pat keitėsi kai kurių mokomųjų
dalykų testų vertinimo sistema, užduočių sudėtingumas, mokinius rengę mokytojai. Šie faktoriai turėjo
įtakos galutiniam mokymosi rezultatų pokyčių rezultatui. Be to, dėl pandemijos atšaukus
standartizuotų testų patikrinimą 2020 m., kai kuriais atvejais mokymosi rezultatai dar matuoti per
anksti – praėjus vos pusantrų metų nuo projekto veiklų pradžios.
Atsižvelgdamos į ne visada tikslingą skirtingų mokinių kartų lyginimo situaciją, kai kurios projektuose
dalyvavusios mokyklos matavo individualius projekte dalyvavusių mokinių rezultatus (žr. 4 lentelę).
Taikant tokią projekto vertinimo sistemą, visi interviu metu kalbinti projektų vykdytojai teigė pastebėję:
-

individualią projekte dalyvavusių mokinių pažangą;
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-

minėjo sustiprėjusią prasčiau besimokiusių mokinių motyvaciją;

-

aukštą mokinių mokymosi rezultatą regione;

-

visų mokinių peržengtą standartizuotų testų išlaikymo kartelę.

Bendrojo ugdymo įstaigų veiklos tobulinimo projektų įgyvendinimo poveikio stebėsenai esminis buvo
pagal priemonės 09.2.1-ESFA-V-706 „Švietimo vertinimo ir stebėsenos sistemų sukūrimas“ projektą Nr.
09.2.1-ESFA-V-706-02-0001 „Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių
pasiekimų vertinimas“ finansuojamos švietimo stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimo veiklos,
kuriomis siekiama mažiausiai 150 mokyklų, gavusių ESF finansavimą ugdymo kokybei gerinti, įdiegti
mokinių kompetencijų vertinimo ar įsivertinimo sistemas.

Įgyvendinant projektą Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-02-001 ,,Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir
stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“ jau yra:
- apmokyti 1214 valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertintojai (nustatytas rodiklis 1165);
- 50 mokyklų įsidiegusios mokinių kompetencijų vertinimo ar įsivertinimo sistemas (nustatytas rodiklis
– 150);
- sukurtas užduočių bankas, kurio užpildymas – 70 proc.;
- įvykdyti 2 elektroninio testavimo mokyklose ciklai (iš numatytų 3);
- įvykdyti 4 nacionalinio lygmens vertinimų e-vertinimo aplinkoje ciklai (iš numatytų 6)
- sukurti keturių vertinimo programų projektai;
- atliktas ataskaitų generatoriaus diegimo analizės etapas;
- įsigytas e-vertinimo vykdymui reikalingų organizacinių priemonių ir įrangos komplektas.

Švietimo vertinimo ir stebėsenos sistemų sukūrimas yra būtinas, siekiant, kad sprendimai dėl švietimo
sistemos plėtros ir tobulinimo poreikių būtų pagrįsti patikimais duomenimis ir jų analize. Todėl šalia
mokinių pasiekimų patikrinimo sistemos plėtros buvo finansuota Švietimos valdymo informacinės
sistemos bei Mokinių registro plėtra ir pritaikymas veiklos rezultatų ir mokinių pasiekimų stebėsenai,
o taip pat kitos švietimo vertinimo ir stebėsenos sistemos sukūrimui skirtos veiklos, nukreiptos į
švietimo sistemos kokybės siekimo stiprinimą, kurias įgyvendinus bus:
-

parengtos ir išbandytos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių
mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo metodikos;

-

įgalinta neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodika;

-

plėtojamas švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų kompetencijų ir veiklos
vertinimas;

-

parengtas bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų pažangos stebėsenos
vertinimo modelis;

-

sukurta išorinio vertinimo virtuali aplinka elektroninėje erdvėje bei plėtojama internetinė
mokyklų įsivertinimo ir veiklos tobulinimo sistema.

Šių projektų įgyvendinimas turės teigiamą poveikį ir sudarys prielaidas švietimo kokybei didinti
sisteminiu ir instituciniu lygmeniu, remiantis surinktų duomenų analize.
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Kita į mokinių pasiekimus tiesiogiai orientuota, bet centralizuotai įgyvendinama priemonė yra
priemonė 09.2.1-ESFA-V-719 “Kokybės krepšelis“, pagal kurią siekiama gerinti ugdymo kokybę ŠMSM
atrinktose mokyklose. Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant
pokyčius savivaldybėse ir mokyklose ir diegiant duomenimis grįstą kokybės. Pagal projektą yra
suplanuota kryptingai dirbti su mokyklų steigėjais ir 180 bendrojo ugdymo mokyklomis, kurias sudaro
dvi tikslinės grupės – 30 mokyklų, kurių geros mokyklos požymių raiška stipri, ir 150 mokyklų, kuriose
geros mokyklos požymių raiška yra silpna. Projektą vykdančios Nacionalinės švietimo agentūros
pateiktais duomenimis, šiuo metu projekto įgyvendinimas susiduria su dėl COVID-19 pandemijos
kilusiais iššūkiais ir, yra didelė tikimybė, kad suplanuotos rodiklių reikšmės nebus pasiektos. Projekto
lygmens pasiekimai pagal veiklas rodo, kad projektas gali pasiekti tik dalį identifikuotų mokyklų (žr.
12 lentelę).

13 LENTELĖ. „KOKYBĖS KREPŠELIO“ ĮGYVENDINIMO PASIEKIMAI
PROJEKTO „KOKYBĖS KREPŠELIS“ VEIKLOS
Metodinė pagalba mokyklų vadovams ir mokyklų

SIEKTINA RODIKLIO

PASIEKTA RODIKLIO

REIKŠMĖ

REIKŠMĖ

44 mokyklos

4 mokyklos

232 mokyklos

52 mokyklos (kitas vertinimas
bus atliktas po 2 m)

180 planų

30 planų

12

0
(dėl COVID-19 karantino)

steigėjams diegiant kokybės krepšelį
Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimas ir išorinis
vertinimas
Mokyklų veiklos tobulinimo planų rengimas ir
įgyvendinimas
Informaciniai ir metodiniai renginiai

Šaltinis: Nacionalinės švietimo agentūros pateikta informacija (2020 m. kovas).

Projekto įgyvendinimo metu buvo sudarytos sutartys su 36 savivaldybėmis dėl kokybės krepšelio,
numatant, kad savivaldybei bus kompensuojama 15 proc. kokybės krepšelio lėšų įvykdžius šias sąlygas:
1) savivaldybės mokyklose 5–8 klasėse sumažėjo jungtinių klasių komplektų;
2) savivaldybėje sumažėjo mokyklų, juridinių vienetų, kuriose mokosi iki 120 mokinių;
3) savivaldybės mokyklose sumažėjo ne visu etatu dirbančių mokytojų.
Tokiu būdu įgyvendinant „Kokybės krepšelio“ projektą siekiama ne tik pagerinti pasirinktų mokyklų
veiklos rezultatus, bet ir paskatinti savivaldybes optimizuoti švietimo įstaigų tinklą, taikant rezultatais
grįstą finansavimo kompensavimo modelį. Tačiau Nacionalinės švietimo agentūros atstovo teigimu,
tikėtina, kad dalis suplanuotų rezultatų, pavyzdžiui, dėl jungtinių klasių reorganizavimo, nebus
pasiekti, nes prasidėjus COVID-19 pandemijai, savivaldybės ėmėsi kitų svarbių sprendimų, palikdamos
mokyklose tą pačią situaciją dėl jungtinių klasių, nenorėdamos šiuo laikotarpiu priimti pedagogams
nepopuliarių sprendimų, lėšas, skirtas reorganizacijai, nukreipdamos kitur. Interviu su ŠMSM atstovais
taip pat atskleidė, kad nevienareiškmiškai yra vertinamas mokyklų, kurių veikloje yra nustatyta
trūkumų, t.y., silpną geros mokyklos požymių raišką, sąrašo išviešinimas: tai gali mažinti mokyklų
motyvaciją bendradarbiauti, gaunant konsultacinę pagalbą ir tobulinant veiklą. Taip pat galimi ir
neplanuoti intervencijos įgyvendinimo nulemti pokyčiai – pvz. mokyklai ir jos stegėjui (dažniausiai
savivaldybei) siekiant pagerinti mokinių pasiekimus, gali būti sumažintas ugdymo įtraukumas ir
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prieinamumas, įvedant žinių ir motyvacijos patikrinimu grįsta mokinių priėmimo į ugdymo įstaigą
tvarką. Tačiau esant ribotai įgvyendinimo pažangai, trūksta duomenų, būsimam poveikiui įvertinti.
Svarbi sąlyga švietimo kokybei ir prieinamumui bei mokinių pasiekimams gerinti yra investicijos į
mokytojų ir kitų švietimo įstaigų darbuotojų specialistų kvalifikacijos tobulinimą pagalpriemonės 09.2.1-ESFAV-727 „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ projektą „Tęsk“,
orientuotą į:
-

studijas baigusius ir pradedančius dirbti pedagogus, sukuriant pradedančiųjų mokytojų
pedagoginės stažuotės mechanizmą,

-

siekiančius persikvalifikuoti ar įgyti papildomą kvalifikaciją pedagogus;

-

aukštąjį išsilavinimą jau turinčius ir pedagogais tapti norinčius asmenis iš kitų sektorių.

Projektu siekiama atliepti su Lietuvos mokytojų demografine struktūra susijusius iššūkius, kurie rodo
mokytojų senėjimo tendenciją ir mažą jaunų mokytojų skaičių, kas ateityje gali lemti kritinį bendrojo
ugdymo mokytojų trūkumą.

Projektas „Tęsk“ prisideda prie sisteminio pokyčio ir pedagogų rengimo sistemos įveiklinimo pagal
naujai parengtą ir 2017 m. patvirtintą Pedagogų rengimo modelį:
- stažuočių įgyvendinimo mechanizmas projektui pasibaigus bus įdiegtas visoje šalyje, o aukštosios
mokyklos turės sustiprėjusius gebėjimus vykdyti pradedančiųjų mokytojų stažuotes bei užtikrins
veiklos tęstinumą;
- praplėstos pedagogo kvalifikacijos įgijimo būdų galimybės, skatinant mokytis pagal suaugusiųjų
švietimo programas aukštąjį išsilavinimą turinčius asmenis;
- sudarytos sąlygos dirbantiems pedagogams įgyti papildomą dalykinį pasirengimą ir
kompetencijas, siekiant padidinti mokytojų, gebančių prisitaikyti prie besikeičiančio ugdymo turinio,
skaičių bei sudarant prielaidas pasididinti pedagogų darbo krūvį kai kuriose savivaldybėse ir (ar)
mokyklose, kur mokant tik vieną dalyką nėra galimybės dirbti pilnu etatu.
Nors priemonės pažangai matuoti yra užsibrėžti ambicingi rodikliai, šiuo metu jie yra pasiekti tik iš
dalies: per dvejus projekto įgyvendinimo metus nebuvo įgyvendinamos neformaliojo švietimo veiklos,
daugiausiai nukreiptos į pasirengimą įgyvendinti pedagoginių stažuočių modelį, o formaliojo švietimo
programose pritrauktų dalyvių skaičius sudaro mažiau nei pusę (44 proc.) nuo sutartyje suplanuotos
siektinos reikšmės (žr. 13 lentelę).

14 LENTELĖ. 727 PRIEMONĖS SUPLANUOTOS IR PASIEKTOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS
STEBĖSENOS

STEBĖSENOS RODIKLIO

MATAVIMO

GALUTINĖ

RODIKLIO

PAVADINIMAS

VIENETAS

REIKŠMĖ

SUPLANUOTA

PASIEKTOS

2023 M.

SUTARTYSE

REIKŠMĖS

80

80

-

KODAS

R.S.392

„Asmenų, kurie įgijo valstybės
pripažįstamą
kvalifikaciją
po
dalyvavimo ESF veiklose, dalis“

Procentai
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R.N.712
P.S.382

P.S.404

P.N.747

„30–49 metų amžiaus mokytojų ir
dėstytojų dalis“
„Švietimo įstaigų darbuotojai,
kurie dalyvavo ESF veiklose,
skirtose
mokytis
pagal
neformaliojo švietimo programas“
„Asmenys, kurie dalyvavo ESF
veiklose, skirtose mokytis pagal
formaliojo švietimo programas ar
modulius“
„Studentai, kuriems buvo skirta
tikslinė stipendija

Procentai

61

-

Skaičius

1371

1371

41,81
(2018 m.)
0

Skaičius

500

821

364

Skaičius

900

829

663

Šaltinis: PĮP ir SFMIS pateikiama informacija apie rodiklių pasiekimus 2019-12-31.

Atsižvelgiant į suplanuotas ir pasiektas rodiklių reikšmes, priemonės poveikis nacionaliniam pokyčio
rodikliui dėl 30-49 m. amžiaus mokytojų dalies didėjimo dar nepasireiškė, o tiesioginis kiekybinis
poveikis ateityje bus santykinai nedidelis. Intervencijos, kuri atliepia vieną svarbiausių švietimo
sistemos iššūkių, poveikį ir galimybes įgyvendinti ją didesniu mastu riboja vis dar mažas pedagogo
profesijos patrauklumas ir atlyginimai. Tuo pat metu tikimasi projekto rezultatų kokybinio indėlio į
naujo pedagogų rengimo modelio įgyvendinimą, sukuriant sąlygas nuolatiniam mokytojų tobulėjimui
ir pasiūlant patrauklias pedagoginės krypties studijas, tačiau šie pokyčiai yra glaudžiai susiję su kol kas
lėtai vykstančia pedagogų rengimo sistemos pertvarka.
Didinant švietimo kokybę ir prieinamumą bei siekiant sumažinti ankstyvąji pasitraukimą iš bendrojo ugdymo
sistemos ESF lėšos buvo investuojamos į galimybių mokytis asmenims, turintiems specialiuosius
ugdymosi poreikius (taip pat ir turinčius aukštesniuosius gebėjimus) didinimą ir neformaliojo vaikų
švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimą. Asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,
įtraukimui į švietimo sistemą, pagerinti skirtos intervencijos buvo įgyvendinamos pagal keturis
Nacionalinės švietimo agentūros vykdomus priemonės 09.2.2-ESFA-V-707 „Asmenų, turinčių
specialiųjų ugdymosi poreikių, galimybių mokytis gerinimas“ projektus (žr. 14 lentelę).
15 LENTELĖ. 707 PRIEMONĖS PROJEKTŲ SĄRAŠAS
PROJEKTO PAVADINIMAS
Mokinių akademinių gebėjimų
atpažinimo ir jų ugdymo kokybės
plėtra
Pedagogų ir švietimo pagalbos
specialistų kvalifikacijos tobulinimas
Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I
etapas
„Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų
ugdymo sistemos plėtra“

PROJEKTO
VYKDYTOJAS

Specialiosios
pedagogikos ir
psichologijos
centras (dabar NŠA)

SKIRTOS LĖŠOS
1 886 362,99

IŠMOKĖTOS
LĖŠOS
1 791 813,74

PROC.

3 032 348,87

1 308 455,22

43%

1 058 828,65

478 644,37

45%

3 411 641,79

1 177 023,20

35%

95%

Šaltinis: www.esinvesticijos.lt

Finansuojami projektai yra skirti visapusiškai plėtoti pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių
turintiems mokiniams sistemą, didinti galimybes dalyvauti ir naudotis švietimo paslaugomis ir taip
mažinti ankstyvąjį pasitraukimą iš švietimo sistemos. Pokyčiai, kurių siekiama projektais, apima:
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-

sisteminį lygmenį, atliekant švietimo pagalbos teikimo modelio įvertinimą, įsigyjant, rengiant
ir adaptuojant metodikas, skirtas įvertinti vaikų raidą, mokinių gebėjimus ir ugdymosi
poreikius;

-

institucinį lygmenį, įgalinant pedagogines psichologines tarnybas, ugdymo įstaigas naudoti
sukurtus įrankius ir metodikas, teikti švietimo pagalbą ir sudaryti galimybes įtraukiajam
ugdymui bei tinkamam ir savalaikiam mokinių gebėjimų identifikavimui;

-

individualų lygmenį, stiprinant mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir kitų švietimo darbuotojų
kompetencijas atpažinti mokinių ugdymo poreikius, teikti švietimo pagalbą, o taip pat
tiesiogiai įtraukiant gabius mokinius į žinias apie mokslą ir technologijas gilinančias veiklas,
įskaitant stovyklas ir dalyvavimą olimpiadose.

Nors 3 iš 4 projektų finansinis įgyvendinimas dar net neįpusėjo, dauguma šios priemonės rodiklių
siektinų reikšmių jau yra pasiekta. Interviu metu surinkta informacija rodo, kad didžiausią
įgyvendinimo pažangą pasiekusio projekto „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo
kokybės plėtra“ metu parengti gabių mokinių atpažinimo instrumentai yra vertinami teigiamai, nes iki
tol Lietuvos švietimo sistemoje nebuvo aiškaus gabių mokinių identifikavimo algoritmo, o tai mažino
gabiems vaikams teikiamų švietimo paslaugų atitikimą jų individualiems poreikiams. Projekto metu
taikant gabių vaikų identifikavimo metodus, švietimo pagalba buvo suteikta 3625 mokiniams ir 89 proc.
jų buvo perkelti į aukštesnė klasę ar baigė formaliojo švietimo programą, tad projektas tiesiogiai
prisidėjo prie švietimo kokybės ir prieinamumo didinimo konkrečiai tikslinei grupei – gabiems
vaikams. Projekto metu sukurtų rezultatų tvarumą ir įveiklinimą siekiama užtikrinti įgyvendinant IIąjį projekto etapą „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“, kurio metu bus
naudojami parengti specialieji moduliai aukštesniųjų gebėjimų turintiems vaikams 3-8 klasėms ir
tęsiamas vaikų gebėjimų atpažinimo, atkleidimo ir tinkamo jų ugdymo sistemos kūrimas.
Prie ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos mažinimo prisideda ir pagal priemonę 09.2.2-ESFAV-729 „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“ finansuojami projektai,
nukreipti į:
-

prevencinių programų diegimą ir įgyvendinimą ugdymo įstaigose, siekiant kurti saugią
aplinką mokyklose, mažinti rizikingo elgesio ir patyčių apraiškas;

-

neformaliojo ugdymo formų, įvairovės ir prieinamumo didinimą, finansuojant vaikų
dalyvavimą NVŠ krepšelio modeliu, skatinant dalyvavimą kultūrinėje veikloje naudojantis
mokyklos skirtu Kultūros pasu

ir sudarant galimybes įvairioms tikslinėms grupėms

dalyvauti stovyklose atostogų metu.
Prevencinių programų diegimas ir įgyvendiniams mokyklose pagal projekta „Saugios aplinkos
mokykloje kūrimas II“ tiesiogiai prisideda prie Valstybinės švietimo strategijos tikslo padidinti
mokinių, per pastaruosius 2 mėnesius nė karto nepatyrusių patyčių, dalį nuo 44,6 proc. iki 70 proc., nes
pagal projektą prevencinės programos buvo įdiegtos 824 (arba 72 proc.) mokyklose ir 342 (arba 57 proc.)
ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Švietimo įstaigos ir jų darbuotojai buvo aktyviai įtraukti į ES lėšomis
finansuojamą prevencinių programų diegimą ir įgyvendinimą, apimantį ir neformaliojo švietimo
veiklas pedagogams ir kitiems švietimo darbuotojams, kuriose jau dalyvavo 8 621 asmenys. Plėtojant
psichologinės pagalbos prieinamumą mokiniui, mokytojui ir mokinio tėvams, 752 mokyklose (iš
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planuojamų 822) buvo teikiama švietimo pagalba mokiniams, kuria jau pasinaudojo 610 mokiniai (iš
planuojamų 2216).
Remiantis ŠVIS duomenimis, iš viso prevencines programas 2018 m. įgyvendino 85,2 proc. bendrojo
ugdymo įstaigų, tačiau 2018 m. Tarptautinio mokinių gyvensenos ir sveikatos tyrimo (HBSC)
duomenys rodo, kad, palyginus su 2014 m. situacija keitėsi mažai: mergaičių, patyrusių patyčias dalis
išliko tokia pati, o berniukų mažėjo tik 3 proc. (žr. 4 pav.). Tačiau HBSC duomenimis, 2018 m. iš kitų
besityčiojantys nurodė 25 proc. berniukų ir 14 proc. mergaičių, kas yra atitinkamai 8 proc. ir 2 proc.
mažiau nei 2014 m., taip pat 2 proc. mažėjo patyčios elektroninėje erdvėje.
8 PAVEIKSLAS. MOKINIŲ PATYRUSIŲ PATYČIAS, DALIS 2014 IR 2018 M.
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Šaltinis: Tarptautinis mokinių gyvensenos ir sveikatos tyrimas (HBSC), 2018 m.

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje palyginus su kitomis šalimis 2014 m. buvo didžiausias procentas
vaikų, patyrusių dažnas patyčias, o taip pat vienas didžiausių procentų vaikų, kurie patys dažnai
tyčiojosi iš kitų, finansuotos intervencijos tinkamumas yra aukštas. Tai, kad mažėja besityčiojančių
vaikų, mažėja patyčias patiriančių berniukų, mažėja elektronines patyčias patiriančių vaikų rodo
teigiamas tendencijas, prie kurių neabejotinai prisideda prevencinių programų įgyvendinimas. Nors
2018 m. atliktas tarptautinis tyrimas dar neparodė reikšmingo poveikio, taip galėjo būti dėl to, kad
didžioji dalis projekto veikų buvo įgyvendinamos 2018-2019 m., todėl poveikis dar nebuvo pasireiškęs.
Tarptautiniai tyrimai rodo ryšį tarp mokinių pasiekimų ir socioemocinio klimato mokyklose, todėl
patyčių mažinimas yra svarbus siekiant gerinti mokinių pasiekimus ir plėtoti įtraukų švietimą.
Esminių pokyčių vaikų neformaliojo švietimo srityje buvo siekiama finansuojant NVŠ krepšelį pagal
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro kartu su Lietuvos savivaldybėmis įgyvendinamą
projektą. Atlikta NVŠ krepšelio finansavimo atvejo studija parodė, kad ES investicijos reikšmingai
prisidėjo prie neformaliojo ugdymo prieinamumo ir NVŠ programų įvairovės didinimo. ŠVIS
duomenimis, 2018 m. vidutiniškai šalyje neformaliojo vaikų švietimo programose mokykloje ir kitur
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dalyvavo 60,3 proc. mokinių (nors 2015 m. – tik apie 20 proc.)11. Vis dėlto reikia pažymėti, kad iki NVŠ
krepšelio įgyvendinimo duomenys nebuvo tikslūs, nes vaikų dalyvavimas NVŠ veiklose nebuvo
registruojamas. Tikslinis NVŠ finansavimas krepšelio modeliu nuo 2016 m. leido ženkliai padidinti
dalyvavimą NVŠ veiklose (žr. 5 pav.).

9 PAVEIKLAS. MOKINIŲ, GAUNANČIŲ NVŠ TIKSLINIO FINANSAVIMO LĖŠAS, SKAIČIAUS POKYTIS

Mokiniai, gaunantys NVŠ lėšas
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Mokinių skaičius

80 000

80 604

85 148

89 554

70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000

15 672

10 000
0
2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Šaltinis: LMNŠC duomenys.

Kalbant apie NVŠ akredituotų programų skaičių, jų padaugėjo – nuo 1699 užsiėmimų 2015 m. iki 2310
programų 2019 m.12 Žvelgiant į mokinių, dalyvaujančių NVŠ veiklose, pasiskirstymą, ŠMSM
duomenimis, jis tapęs tolygesnis, dauguma savivaldybių viršija bendrą šalies vidurkį – 60,3 proc. vaikų
dalyvavimą NVŠ veiklose (ne tik pagal tikslinį finansavimą). 13 Kalbant apie kaimiškų vietovių
savivaldybes, įvedus NVŠ krepšelio modelį, daugiau užsiėmimų imta organizuoti mažose vietovėse,
atvykus pas vaikus, taip sprendžiant pavėžėjimo problemą. 14 Taigi, tiek programų pasiūla, tiek
mokinių, dalyvaujančių NVŠ užsiėmimuose, skaičius įvedus NVŠ tikslinį finansavimą išaugo, padidėjo
NVŠ prieinamumas, vaikų įtrauktis ir programų įvairovė, didėjo NVŠ teikėjų pajėgumai. Tėvai,
vertindami finansuojamų NVŠ programą naudą pabrėžė vaikų užimtumą po pamokų, naujas žinias ir
įgūdžius, savarankiškumo ir atsakingumo ugdymą, o taip pat kūrybiškos ir aktyvios asmenybės
ugdymą. Tačiau tik nedidelė dalis tėvų sutiko, kad NVŠ programos prisideda prie mokinųi pasiekimų
gerinimo ir būsimos profesijos pasirinkimo (žr. 6 pav.).

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Švietimo būklės apžvalga, 2019. Prieiga internetu: http://www.nmva.smm.lt/wpcontent/uploads/2019/10/Svietimo-bukles-apzvalga-2019-web.pdf.
11

12

Interviu su projekto vykdytoju.

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Švietimo būklės apžvalga, 2019. Prieiga internetu: http://www.nmva.smm.lt/wpcontent/uploads/2019/10/Svietimo-bukles-apzvalga-2019-web.pdf.
13

14

Interviu su savivaldybės atstovu.
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10 PAVEIKSLAS. NVŠ PROGRAMŲ TEIKIAMA NAUDA TĖVŲ VERTINIMU

Mano vaikui NVŠ programos lankymas padeda
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Šaltinis: LMNŠC duomenys.

Nepaisant teigiamo NVŠ krepšelio modelio bendro vertinimo ir akivaizdaus poveikio, atvejo studijoje
atlikta analizė parodė, kad vaikų pasiskirstymas tarp naujų (pvz. STEAM krypties) ir tradicinių
užsiėmimų (sporto, šokio) vis dar netolygus, tradicinės programos surenka didžiausią vaikų skaičių,
todėl ateityje labai svarbu investuoti į prioritetines sritis ir siekti užtikrinti skirtingų vaikų poreikių
tenkinimą (ir vyresniųjų klasių moksleivių), skatinti rinktis naujų sričių užsiėmimus bei mažinti
netolygų pasiskirstymą programose pagal lytis. Taip pat siektina, kad NVŠ programose būtų ugdomos
kompetencijos, užtikrinama programų kokybė, kuri iki šiol buvo paremta NVŠ teikėjų patikrinimais ir
paslaugų vartotojų atsiliepimais.
Apibendrinant ES investicijų į švietimo kokybės ir prieinamumo didinimą tinkamumo ir rezultatyvumo
analizę, atliktą siekiant įvertinti (tikėtiną) investicijų poveikį, galima išskirti priemones, kurios tiesiogiai
prisideda prie ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ir neformaliojo švietimo kokybės ir
prieinamumo:
-

sisteminiu lygmeniu vykdomas pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir kitų švietimo
įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir kompetencijų stiprinimas, siekiant suteikti
papildomas žinias ir įgūdžius, reikalingas organizuoti kokybiškam ir įtraukiam, į mokinį
orientuotam ugdymo procesui bei atliepti mokytojų trūkumo ir netolygaus darbo krūvio
iššūkius;

-

naujų ugdymo proceso organizavimo formų diegimas ir taikymas bei kitų veiklos
tobulinimo būdų išbandymas ugdymo įstaigų lygmeniu, įgyvendinant į mokinių pasiekimų
gerinimą orientuotus projektus ir užtikrinant tinkamą tokių intervencijų stebėseną;

-

ugdymo įstaigoms ir pedagogams skirtų rekomendacijų, metodikų, mokymo priemonių
(taip pat ir skaitmeninių) parengimas, siekiant užtikrinti ugdymo įstaigų veiklai ir mokymo
procesui reikalingų išteklių prieinamumą;

-

tiesioginį NVŠ paslaugų finansavimą taikant krepšelio modelį, siekiant padidinti NVŠ
paslaugų pasiūlą ir įvairovę (ypač regionuose ir kaimo vietovėse) bei dalyvavimą NVŠ
pagerėjus finansiniam tokių paslaugų prieinamumui.
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Savo ruožtu kitos sisteminiu lygmeniu įgyvendinamos intervencijos, skirtos atnaujinti bendrojo
ugdymo programas bei sukurti ir įdiegti ugdymo organizavimo modelius, taip pat švietimo stebėsenos
ir vertinimo sistemų plėtra veikia kaip būtinos prielaidos pokyčiams švietimo sistemoje įgyvendinti.
Nors Kokybės krepšelio modeliu siekiamas diegti į rezultatus orientuotas finansavimo kompensavimas
yra svarbus pokytis visos švietimo sistemos lygmeniu, prisidedantis ir prie švietimo įstaigų tinklo
efektyvumo didinimo, jo faktinis poveikis priklausys nuo savivaldybių ir mokyklų motyvacijos
tobulinti veiklą ir siekti geresnių rezultatų. Kitas svarbus visos švietimo sistemos plėtrą ribojantis
veiksnys išlieka stringanti pedagogų rengimo institucijų pertvarka ir mažas pedagogo karjeros
patrauklumas jauniems asmenims.
Analizuotų priemonių, skirtų didinti švietimo kokybę ir prieinamumą, poveikio vertinimo
apibendrinimas pateikiamas žemiau esančioje lentelėje.

TĘSTINIŲ ES
INVESTICIJŲ POREIKIS

POVEIKIO MASTAS

STRATEGINIŲ TIKSLŲ
IR RODIKLIŲ
TENDENCIJOS

POVEIKIO LYGMUO

PRIEMONĖS PAVADINIMAS

NUMATYTA
FINANSAVIMO SUMA

16 LENTELĖ. INVESTICIJŲ Į ŠVIETIMO KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ POVEIKIO ĮVERTINIMO
APIBENDRINIMAS

9.2.1. Pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus, skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje (ESF)
09.2.1-ESFA-V-726
UGDYMO TURINIO TOBULINIMAS IR NAUJŲ
MOKYMO ORGANIZAVIMO FORMŲ KŪRIMAS IR
DIEGIMAS

16 504 191

sisteminis

neigiamos

+++

Nėra

+

Investicijų
efektyvumą
riboja
sisteminiai
veiksniai

09.2.1-ESFA-V-727
MOKYTOJŲ IR KITŲ ŠVIETIMO SISTEMOS
DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

7 798 845

sisteminis

neigiamos

09.2.1-ESFA-K-728
IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ
VEIKLOS TOBULINIMAS

8 849 556

įstaigos

neigiamos

++

Yra, turi būti
aiškiai
apibrėžtas
siekiamas
pokytis

8 055 536

sisteminis

gerėjančios

+++

Yra

neigiamos

+

Trūksta
įrodymų

09.2.1-ESFA-V-706
ŠVIETIMO VERTINIMO IR STEBĖSENOS SISTEMŲ
SUKŪRIMAS
09.2.1-ESFA-V-719
KOKYBĖS KREPŠELIS

12 156 600

sisteminis/
įstaigos

9.2.2. Sumažinti anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos nebaigusių
asmenų skaičių (ESF)
09.2.2-ESFA-V-707
ASMENŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI
POREIKIŲ, GALIMYBIŲ MOKYTIS GERINIMAS

11 577 450

sisteminis

neigiamos

++

Trūksta
įrodymų
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09.2.2-ESFA-V-729
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮVAIROVĖS IR
PRIEINAMUMO DIDINIMAS

49 136 036

sisteminis

teigiamos

+++

Neplanuojama

Šaltinis: sudaryta PPMI.
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3. ES investicijų poveikis
aukštojo mokslo ir studijų srityje
3.1.

Siekiami pokyčiai studijų srityje

Partnerystės sutartyje, nepaisant konstatuojamos pažangos 2007-2013 m., identifikuotos problemos
studijų srityje, aktualios 2014-2020 m. programavimo laikotarpiui, tokios kaip:
-

darbo rinkos ir visuomenės poreikių neatitinkanti studijų kokybė;

-

praktinių įgūdžių stoka;

-

į procesą, bet ne į rezultatus orientuotos studijos bei menkai išvystytos karjeros paslaugos,
kurios prisideda prie absolventų įsidarbinimo problemų ir lemia studijų Lietuvoje
patrauklumo mažėjimą;

-

studijų prieinamumą ribojanti lanksčių formų studijų, suaugusiems pritaikytų modulių ar
studijų, aktualių norintiems suderinti darbą ir studijas, stoka;

-

menkos studijų socialinio bei finansinio prieinamumo galimybės, finansinių paskatų mažai
atstovaujamoms socialinėms grupėms, stoka;

-

objektyvių

duomenų,

reikalingų

sprendimų

priėmimui

studijų

kokybės

srityje,

tobulintinoms sritims, raidos tendencijoms ir perspektyvoms nustatyti, stoka;
-

maža aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo, galinčio nustatyti jų kokybę ir tobulintinas sritis,
aprėptis15

VP buvo numatyta, kad siekdama ES2020 tikslo padidinti 30–34 m. gyventojų, turinčių aukštąjį ar jam
prilygintą išsilavinimą, skaičių, Lietuva iki 2020 m. numato, kad aukštąjį arba jam prilygstantį
išsilavinimą turės ne mažiau kaip 47,9 proc. 30–34 metų gyventojų. Tačiau išlaikant šį aukštą
išsilavinimo rodiklį esminiu iššūkiu tampa studijų kokybė. Kokybiškam studijų organizavimui VP
numatyta:
-

tęsti aukštųjų mokyklų tinklo infrastruktūros konsolidavimą;

-

didinti aukštojo mokslo patrauklumą, gerinti sąsajas su moksliniais tyrimais;

-

plėtoti naujus studijų metodus ir inovatyvias technologijas, užtikrinant kokybišką aukštojo
mokslo turinį ir aktualias programas;

15

-

stiprinti dėstytojų gebėjimus;

-

didinti studijų tarptautiškumą;

-

didinti studijų prieinamumą, ypač per menkai atstovaujamoms ir pažeidžiamoms grupėms;

-

didinti studijų įtrauktį į mokymosi visą gyvenimą sistemą.

Lietuvos 2014-2020 m. partnerystės sutartis.
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Šiems plėtros poreikiams įgyvendinti VP 9 prioritete buvo suformuluoti trys konkretūs uždaviniai ir
siektiną pokytį matuojantys rodikliai (žr. 15 lentelę).

17 LENTELĖ. VP KONKRETŪS UŽDAVINIAI IR POKYČIO RODIKLIAI STUDIJŲ SRITYJE
KONKRETUS UŽDAVINYS

POKYTĮ MATUOJANTYS RODIKLIAI

PRADINĖ

SIEKTINA

REIKŠMĖ

REIKŠMĖ
2023 M.

9.1.1. Tobulinti ir koncentruoti

Studentų, studijuojančių aukštosiose mokyklose,

5,22 proc.

studijų
infrastruktūrą,
siekiant aukštesnės studijų

kuriose bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų
programą ERPF lėšomis atnaujinta koncentruota

(2013)

kokybės

studijų infrastruktūra, dalis

9.3.1. Siekiant geresnės studijų

Studentų, kurie pagal veiksmų programą ESF

0,93 proc.

atitikties darbo rinkos ir
visuomenės
poreikiams,

lėšomis bent dalį studijų laikotarpio mokėsi

(2013)

gerinti

studijų

kokybę

užsienio aukštosiose mokyklos, dalis

Studentų, pagal veiksmų programą ESF lėšomis
atlikusių praktiką įmonėse, dalis

Stiprinti

2,25 proc.

ir

didinti studijų prieinamumą

9.3.2.

10 proc.

aukštojo

Aukštųjų mokyklų, kurioms pagal veiksmų

mokslo stebėseną, išorinį
vertinimą ir efektyvų studijų

programą ESF lėšomis buvo atliktas išorinis

3,16 proc.

4,8 proc.

(2013)
0

50 proc.

vertinimas, dalis

valdymą, siekiant nuolatinio
studijų kokybės gerinimo
(ESF)
Šaltinis: 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa.

2014-2020 m. veiksmų programos išankstiniame vertinime vertinant investicinio prioriteto „Aukštojo
ar lygiaverčio lygmens mokslo kokybės, veiksmingumo ir atvirumo gerinimas, kad būtų pritraukta
daugiau studentų ir didėtų pažangumas“ atitiktį buvo prieita prie išvados, kad prioritetas padės spręsti
aukštojo mokslo atitikties darbo rinkos poreikiams, studijų kokybės, žmogiškųjų resursų MTEP
trūkumo problemas. 2019 m. atlikto tarpinio veiksmų programos pažangos vertinimo 16 metu buvo
nustatyta, kad 2014–2018 m. atotrūkis tarp kompetencijų ir darbo rinkos poreikių išliko didelis, todėl
veiksmų programos intervencijos išlieka aktualios.
Savo ruožtu 2017 m. EBPO parengtoje švietimo politikos apžvalgoje buvo pabrėžta, kad aukštųjų
mokyklų Lietuvoje yra per daug, jų finansiniai ir žmogiškieji ištekliai yra išskaidyti, todėl sistema veikia
neefektyviai. Siekiant aukštesnės studijų kokybės būtina išnaudoti studentų bei tyrėjų mobilumo
galimybes, universitetuose užtikrinti mokslo ir studijų vienovę, vystyti MTEP pajėgumus 17.
Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinime pagrindinėmis neefektyvios aukštojo mokslo
sistemos priežastimis taip pat buvo išskirta nepakankamai efektyvi aukštojo mokslo finansavimo

16

ESTEP ir Visionary Analytics, 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos pažangos vertinimo
ataskaita, 2019.
17

EBPO, 2017.
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sistema, nepakankamas programų atitikimas ūkio ir visuomenės poreikiams (pvz., naujų, šiuolaikinių
kompetencijų poreikius atliepiančių programų), žema studijų ir dėstytojų kompetencijų kokybė, mažas
tyrėjų skaičius18. Veiksmų programos įgyvendinimo pažangos vertinime taip pat atkreiptas dėmesys į
sisteminius veiksnius, tokius kaip strateginio planavimo trūkumas, dėstytojų darbo krūviai, paskatų
dėstytojams tobulinti pedagogines kompetencijas trūkumas, publikacijų reikšmė dėstytojų atestavimo
sistemoje ar studijoms nepasirengę pirmakursiai. Šie veiksniai yra labiau susiję su bendru Lietuvos
švietimo politikos kontekstu, tačiau būtent jie ir turi esminę įtaką studijų kokybei ir prieinamumui 19.
VP 9 prioritete iškelti siekiai studijų kokybės ir prieinamumo srityje atliepia pagrindinių ilgalaikio
planavimo strateginių dokumentų – Nacionalinės pažangos programos ir Valstybinės švietimo 20132022 m. plėtros strategijoje iškeltus tikslus ir kiekybinius siekius, įgyvendiannt kuriuos vis dar stebimas
ženklus atotrūkis (žr. 16 lentelę).

18 LENTELĖ. STRATEGINIŲ TIKSLŲ AUKŠTOJO MOKSLO SRITYJE ĮGYVENDINIMO PAŽANGA
STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO

SIEKTINA

RODIKLIAI

REIKŠMĖ

PASIEKTA REIKŠMĖ

30–34 metų asmenų, turinčių aukštąjį ar jam prilygintą

48,7 proc.

57,6 proc. (2018 m.)

1

0

27 proc. (2022 m.)

24,84 proc. kolegijose (2019 m.)

išsilavinimą, dalis
Lietuvos aukštųjų mokyklų, patenkančių į akademinio
pasaulio universitetų reitingo 500-ką, skaičius
Studijuojančiųjų fizinius ir inžinerinius mokslus dalis

25,35 proc. universitetuose (2019
m.)
Aukštųjų mokyklų absolventų, registruotų teritorinėse

5 proc. (2022 m.)

darbo biržose (po metų nuo baigimo), dalis
Atvykstančių

ir

išvykstančių

laikinai

10,14 proc. kolegijų (2017 m.)
7,4 proc. universitetų (2017 m.)

studijuoti

0,5 (2020 m.)

9,76 (2018 m.)

80 proc. (2022 m.)

58,3 proc. (2018 m.)

Bolonijos regiono studentų skaičiaus santykis Lietuvai
Studijų

programų,

akredituotų

maksimaliam

laikotarpiui, dalis nuo visų akredituotų programų
Šaltinis: ŠVIS.

VP 9 prioriteto remiamų intervencijų studijų kokybės ir prieinamumo srityje įgyvendinimui tiesioginės
įtakos turi (-ėjo) XVII Vyriausybės struktūrinė švietimo reformą, kuri studijų srityje numato
universitetų ir profesinio mokymo įstaigų tinklų optimizavimą, kokybės gerinimą ir tyrėjų prestižo
didinimą, siekiant:
-

sukurti prielaidas aukštojo mokslo ir studijų kokybei;

18

UAB „PricewaterhouseCoopers“ ,UAB „ESTEP Vilnius“, „Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas:
Švietimas“ ataskaita, 2019.
19

ESTEP ir Visionary Analytics, 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos pažangos vertinimo
ataskaita.
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-

švietimą orientuoti į darbo rinkos poreikius;

-

didinti dėstytojo ir tyrėjo profesijos patrauklumą;

-

pertvarkyti valstybinių universitetų tinklą.

Tačiau 2019 m. atlikta aukštojo mokslo reformos įgyvendinimo apžvalga 20 parodė, kad, nepaisant
ambicingų tikslų, reformos įgyvendinimą ribojo silpnas universitetų tinklų optimizavimo, tarp jų ir
universiteto jungimo proceso koordinavimas, reguliacinių ir administracinių priemonių įgyvendinti
Universitetų tinklo optimizavimo planą stoka. Sprendimams dėl vienintelio įvykusio universitetų VDU, A.Stulginskio universitetas ir LEU – susijungimo trūko aiškaus pagrindimo ir skaidrumo ir
prieštaravo vienam iš tinklo optimizavimo plano principui universitetams neturėti padalinių kituose
miestuose.
Studijų ir aukštojo mokslo srityje VP 9 prioritete yra keliami trys konkretūs uždaviniai pokyčiams
pasiekti ir suplanuotos bei pradėtos įgyvendinti septynios priemonės (žr. 14 lentelę), kurioms bendrai
skiriami 149 mln. eurų. Iš jų 46,6 proc. suplanuoti studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimui,
tobulinimui ir informacinių sistemų plėtrai, 17,8 proc. – studijų prieinamumo didinimui ir 14,3 proc. –
studijų tarptautiškumo didinimui.

BAIGTA ĮGYVENDINTI

ĮGYVENDINAMA
PROJEKTŲ

IŠMOKĖTA, PROC.

IŠMOKĖTA, EUR

SUDARYTA SUTARČIŲ,
PROC.

SUDARYTŲ SUTARČIŲ,
EUR

PRIEMONĖS PAVADINIMAS

NUMATYTA
FINANSAVIMO SUMA

19 LENTELĖ. KONKRETŪS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS STUDIJŲ SRITYJE

9.1.1. Tobulinti ir koncentruoti studijų infrastruktūrą, siekiant aukštesnės studijų kokybės (ERPF)
09.1.1-CPVA-V-720 STUDIJŲ APLINKOS IR
INFRASTRUKTŪROS KONCENTRAVIMAS,
TOBULINIMAS IR INFORMACINIŲ
SISTEMŲ PLĖTRA

69 385 866

49 743 293

72%

14 150 906

20%

19

3

9.3.1. Siekiant geresnės studijų atitikties darbo rinkos ir visuomenės poreikiams, gerinti studijų kokybę ir didinti
studijų prieinamumą (ESF)
09.3.1-ESFA-V-708 STUDIJŲ
PRIEINAMUMO DIDINIMAS

26 602 154

28 692 942

108%

21 433 964

81%

2

09.3.1-ESFA-V-709 STUDIJŲ
TARPTAUTIŠKUMO DIDINIMAS

21 287 071

19 817 080

93%

11 680 379

55%

3

09.3.1-ESFA-K-731 „STUDIJŲ KOKYBĖS
GERINIMAS“

3 873 477

3 690 559

95%

3 535 971

91%

5

09.3.1-ESFA-V-732 „STUDIJŲ SISTEMOS
TOBULINIMAS“

603 496

603 495

100%

304 756

50%

1

09.3.1-ESFA-V-738 AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ
TINKLO TOBULINIMAS

14 200 516

6 888 881

49%

2 577 361

18%

4

10

20

Caturianas, D., Budraitis, M. (2019). ‘Assessment of the ongoing reforms in higher education in Lithuania’, NESET Ad hoc
report no. 3/2019.
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9.3.2. Stiprinti aukštojo mokslo stebėseną, išorinį vertinimą ir efektyvų studijų valdymą, siekiant nuolatinio
studijų kokybės gerinimo (ESF)
09.3.2-ESFA-V-710 STEBĖSENOS,
IŠORINIO VERTINIMO STIPRINIMAS IR
KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMAS

13 083 145

12 657 452

97%

7 890 400

60%

4

Šaltinis: PĮP ir www.esinvesticijos.lt pateikiama informacija apie priemonių įgyvendinimo pažangą (2020-04-04).

Siekiamam pokyčiui ir VP konkrečių uždavinių įgyvendinimo pažangai vertinti buvo parinkti
rodikliai, matuojantys kaip dėl ES investicijų padidėjo:
1) studentų, studijuojančių aukštosiose mokyklose, kuriose bent už 289 tūkst. buvo atnaujinta
koncentruota studijų infrastruktūra, dalis;
2) studentų, bent dalį studijų laikotarpio studijavusių užsienio aukštosiose mokyklose, dalis;
3) studentų, kurie atliko praktiką įmonėse ir organizacijose, dalis;
4) aukštųjų mokyklų, kurioms buvo atliktas išorinis vertinimas, dalis.
Šalia šių VP lygmeniu stebimų pokyčių nacionaliniu lygmeniu yra nustatyti ir kiti siekiai, pvz.:
-

sumažėjęs aukštųjų mokyklų skaičius;

-

aukštųjų mokyklų, kuriose pagerinta studijų kokybė, dalies padidėjimas;

-

universitetuose ir kolegijose studijuojančių užsienio piliečių dalies padidėjimas;

-

padidėjusi parengtų arba atnaujintų studijas reglamentuojančių aprašų dalis;

-

socialiai jautrių, socialinės atskirties ir mažai atstovaujamų grupių studentų, gavusių
tikslinę išmoką studijų prieinamumui gerinti, dalies didėjimas.

Kaip ir kitose švietimo srityse, siekiant didinti studijų kokybę, atitiktį darbo rinkos poreikiams ir
prieinamumą, yra investuojama į infrastruktūros atnaujinimą, žmogiškųjų gebėjimų – aukštųjų mokyklų
dėstytojų, darbuotojų ir studentų – stiprinimą, studijų turinio atnaujinimą, studijų stebėsenos, vertinimo ir
kokybės sistemos stiprinimą.
Tačiau ES lėšomis finansuojamose priemonėse ir projektuose suplanuotiems produktams ir rezultatams
pasiekti ir laukiamam poveikiui pasireikšti didelės svarbos turi tiek ES investicijų adminsitravimo
sistemos sklandus veikimas ir projektų vykdytojų gebėjimai, tiek jau minėti veiksniai, susiję su
valstybinių universitetų tinklo optimizavimu, tyrėjų karjeros patrauklumo didinimu, dėstytojų
atlyginimų ir darbo krūvio netolygumais. Šie struktūrinės švietimo pertvarkos darbotvarkės klausimai
formuoja ES lėšomis finansuojamų intervencijų įgyvendinimo kontekstą ir horizontalią intervencijų
logiką (žr. 12 pav.)

52

Švietimo ir mokslo srities prioritetų poveikio vertinimas

11 PAVEIKSLAS. ES INVESTICIJŲ Į STUDIJŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO DIDINIMĄ INTERVENCIJŲ LOGIKA

Šaltinis: sudaryta PPMI.
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3.1. ES investicijų studijų kokybės ir prieinamumo gerinimui
poveikio įvertinimas
ES investicijos į studijų infrastruktūrą pagal 720 priemonę pirmiausiai turėjo prisidėti prie studijų infrastruktūros
koncentravimo ir tobulinimo, įgyvendinant Universitetų tinklo pertvarkos planą, tačiau šiuo metu valstybės
projektų planavimo būdu atrinkti ir įgyvendinami projektai apima ir kolegijų infrastruktūros tobulinimą.
Planavimo etape rengiant PFSA buvo nustatyti ambicingi reikalavimai universitetų projektams dėl studijų
kokybės ir pasiektų rezultatų, siekiant kad investicijos būtų skiriamos aukštojo mokslo institucijoms,
demonstruojančioms didžiausią potencialą. Tačiau PFSA nustatyti reikalavimai po 1 metų po projektų
užbaigimo laikytis ne mažesnio kaip 4 (dešimtbalėje sistemoje) priėmimo konkursinio balo ir užtikrinti didesnį
nei 70 proc. studijas baigusių (srityje, kurioje buvo atnaujinta infrastruktūra) pareigybėse reikalaujančiose
aukštojo išsilavinimo, nebuvo įtraukti į siektinus projekto rodiklius arba papildomas projekto sutarties sąlygas.
Kita dalis finansavimo buvo skirta aukštųjų mokyklų (kolegijų ir universitetų) infrastruktūros projektams,
įtrauktiems į

Valstybinių kolegijų studijų infrastruktūros tobulinimo veiksmų planą, rezidentūros bazių

modernizavimui ir eLABa plėtrai.
Planuojamas investicijas studijų infrastruktūrai gavusių šešių aukštųjų mokyklų ir devynių kolegijų švietimo
infrastruktūros pajėgumas siekia 166 553 asmenų (žr. 18 lentelę), tačiau šiam rodikliui didžiausią poveikį turės
Vilnaius universiteto projektas „eLABa plėtra diegiant kompiuterių debesijos technologijas“, pagal kurį
investicijas gavusios infrastruktūros pajėgumas sudaro 129 290 vartotojų. Pagal kitus projektus atnaujinamos
ir/ar kuriamos infrastruktūros pajėgumas siekia 40 273 asmenų. Atsižvelgiant į tai, kad 2018–2019 m.m. visuose
Lietuvos universitetuose studijavo 77 321 asmuo, o kolegijose – 33 938 studentai, investicijos į aukštųjų mokyklų
infrastruktūrą apėmė 36 proc. visų potencialių infrastruktūros vartotojų. Įvertinus palaipsnį, bet nuolatinį
studentų skaičiaus universitetuose ir kolegijose mažėjimą – nuo 2014 m. jis sumažejo atitinkamai 22 proc. ir 20
procentų, galima prognozuoti, kad santykinė studentų studijuojančių atnaujintoje infrastruktūroje dalis gali dar
labiau padidėti. Tad, tikėtina, kad ES investicijos turės reikšmingą poveikį studijų infrastruktūros
koncentravimui, tačiau nebuvo išnaudotas potencialas investuojant į infrastruktūrą sustiprinti paskatas studijų
institucijoms siekti geresnės studijų kokybės.

20 LENTELĖ. 720 PRIEMONĖS RODIKLIŲ PASIEKIMAI
STEBĖSENOS
RODIKLIO

STEBĖSENOS RODIKLIO PAVADINIMAS

KODAS

R.S.379

P.B.235
P.S.377

„Studentų,
studijuojančių
aukštosiose
mokyklose, kuriose bent už 289 tūkst. eurų
pagal veiksmų programą ERPF lėšomis
atnaujinta
koncentruota
studijų
infrastruktūra, dalis“
„Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba
švietimo infrastruktūros pajėgumas“
„Aukštosios mokyklos, kuriose bent už 289
tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF

GALUTINĖ

SUTARTYSE

REIKŠMĖ

SUPLANUOTA

2023 M.

REIKŠMĖ

Procentai

10

-

5,22

Skaičius

37500

166553

5204

Skaičius

6

6

0

MATAVIMO
VIENETAS

PASIEKTA
REIKŠMĖ
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P.N.720

lėšomis atnaujinta koncentruota studijų
infrastruktūra“
„Aukštosios mokyklos, kuriose pagal
veiksmų
programą
atnaujinta
infrastruktūra“

Skaičius

7

7

58

Šaltinis: PĮP ir SFMIS pateikiama informacija apie rodiklių pasiekimus 2019-12-31.

Taip pat būtina atkreipti dėmesį, kad prie nacionalinio rodiklio P.N.720, matuojančio aukštųjų mokyklų, kuriose
pagal veiksmų programą atnaujinta infrastruktūra, skaičiaus padidėjimo daugiausiai prisideda Nacionalinės
švietimo agentūros (anksčiau - Švietimo informacinių technologijų centro) įgyvendinamas projektas „Švietimo
valdymo informacinės sistemos ir registrų, skirtų mokslui ir studijoms, plėtojimas”, kurio veiklos apims registrų
plėtrą 43 aukštosiose mokyklose. Nors visų įgyvendinamų projektų biudžetai viršija 450 tūkst. eurų,
koncentruota studijų infrastruktūra bent už 289 tūkst. eurų šiuo metu yra atnaujinama tik šešiose aukštosiose
mokyklose – Vilniaus dailės akademijoje, Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Vytauto Didžiojo universitete,
Šiaulių universitete ir Klaipėdos universitete. Atsižvelgiant į tai, kad dar daugiau nei 25 proc. lėšų pagal šią
priemonę nėra paskirstyta, galima tikėtis, kad bus pasiektas konkretaus uždavinio lygmeniu nustatytas pokytis
dėl studentų dalies, kurie studijuoja aukštosiose mokyklose, kuriose bent už 289 tūkst. atnaujinta koncentruota
studijų infrastruktūra. Tačiau pokyčio tvarumui ateityje bus svarbios ir minkštosios veiklos, nukreiptos į studijų
patrauklumo ir atitikties darbo rinkai užtikrinimą, siekiant, kad į infrastruktūrą atnaujinasias studijų institucijas
ateitų studijuoti bent 10 proc. visų Lietuvos studentų.
ESF lėšomis finansuojamos studijų prieinamumą ir tarptautiškumą skatinančios priemonės taip pat yra
įgyvendinamos centralizuotai, valstybės projektų planavimo būdu. Valstybinio studijų fondo įgyvendinami
studijų prieinamumo didinimo projektai pagal 708 priemonę, nukreipti į:
1) studijų kainos kompensavimą valstybės nefinansuojamose vietose geriausiai besimokantiems
studentams;
2) stipendijų ir tikslinių išmokų socialiai jautrių, socialinės atskirties ir mažai atstovaujamų grupių
studentams skyrimą;
3) informacinės ir fizinės studijų aplinkos pritaikymą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims,
darbuotojų apmokymą.
Nors finansiškai 708 priemonė „Studijų prieinamumo didinimas“ yra viena stambiausių ESF priemonių studijų
srityje – ji neprisideda prie konkretaus uždavinio pasiekimą matuojančio specifinio rezultato rodiklio pokyčio.
Priemonės rodiklių pasiekimo ataskaitos rodo, kad visos suplanuotos reikšmės jau yra pasiektos ir viršytos:
tikslinės išmokos arba socialinės stipendijos studijų prieinamumui gerinti buvo skirtos 6 519 socialiai jautrių,
socialinės atskirties ir mažai atstovaujamų grupių studentams, iš jų – 1437 negalią turintiems asmenims. Viena
iš projekto, nukreipto į studijų prieinamumo didinimą asmenims iš socialiai jautrių grupių, veiklų yra studijų
informacinės ir fizinės aplinkos pritaikymas specialiųjų ugdymo poreikių turintiems asmenims, kurią įgyvendinamas
Valstybinis studijų fondas įsigijo ir 29 aukštojo mokslo įstaigoms paskirstė technines priemones, pvz. regos ir
klausos negalios kompensacinę įrangą, kitas priemones.
Nepaisant pasiektų įgyvendinimo rezultatų ir ženklaus indėlio į studijų prieinamumo didinimą specialiųjų
ugdymosi poreikių turintiems asmenims, projekto partnerio (universiteto) atstovo teigimu tam, kad pasiekti
projekto rezultatai būtų tvarūs, o investicijos turėtų didesnį poveikį reikalingos:
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-

metodinės priemonės (rekomendacijos, gairės) dėl studijų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių
asmenims ir papildomos investicijos į aukštojo mokslo įstaigos darbuotojų apmokymą;

-

investicijos infrastruktūros pritaikymui, remiantis universalaus dizaino principais;

-

tikslinės išmokos arba priemonių įsigijimas, atsižvelgiant į individualius studijuojančių asmenų
poreikius (centralizuotai arba deleguojant atsakomybę universitetams).

Ribotą studijų prieinamumą atspindi tai, kad studentų su negalia skaičius kolegijose ir universitetuose 2015–
2019 m. sumažėjo daugiau nei 50 procentų, o mokymąsi profesinio mokymo įstaigose pasirinkusių asmenų su
negalią dalis nuo visų besimokančių ir studijuojančiųjų padidėjo nuo 65,2 proc. iki 75,5 procento (žr. 13 pav.).
Tai rodo, kad, aukštojo mokslo prieinamumas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims yra
glaudžiai susijęs su bendrojo ugdymo sistemos įtraukumu ir rezultatais.

12 PAVEIKSLAS. MOKINIAI IR STUDENTAI SU NEGALIA MOKYMOSI ĮSTAIGOSE 2015–2019 M.M.

Mokiniai ir studentai su negalia mokymosi įstaigose
2015-2016

1346

2016-2017

1359

2017-2018

1332

2018-2019

301
242

141

1085
0

500

362

181

1283

2019-2020

419

108

279

244

1000

Profesinio mokymo įstaiga

314

1500
Kolegija

2000

2500

Universitetas

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.

Savo ruožtu socialinės stipendijos, nors ir prisidėjo prie studijų prieinamumo didinimo jas gavusiems socialiai
pažeidžiamiems ar sunkumų patiriantiems asmenims, neturėjo poveikio VP

ar Valstybinėje švietimo

strategijoje nustatytų specifinių rodiklių ir strateginių tikslų pasiekimui.
ESF lėšomis finansuojami studijų tarptautiškumo didinimo projektai pagal 709 priemonę tiesiogiai prisideda
prie 9.3.1. konkretaus uždavinio įgyvendinimo, finansuodami Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų studijų dalį
užsienyje, Lietuvos aukštųjų mokyklų pristatymus užsienyje ir kitas į studentų iš užsienio pritraukimą
orientuotas veiklas, baltistikos centrų užsienyje veiklą ir bendradarbiavimą su Lietuvos studijų institucijomis.
Pagal visus stebėsenos rodiklius pasiektos reikšmės viršija suplanuotas galutines reikšmes, išskyrus studentų,
kurie ESF lėšomis bent dalį studijų mokėsi užsienio aukštosiose mokyklose, skaičių ir dalį nuo visų studentų
(žr. 19 lentelę). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad projektas bus įgyvendinamas iki 2023 m., galima tikėtis, kad ir šis
rodiklis bus pasiektas. Pagal projektą „Studijų taprtautiškumo plėtra“ taip pat yra finansuojama ir studentų
praktika įmonėse ir organizacijose, studentų ir absolventų stipendijos tarptautinei praktikai užsienio
lituanistinio švietimo mokyklose, lituanistikos centruose bei lietuvių bendruomenėse atlikti.
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21 LENTELĖ. 709 PRIEMONĖS PASIEKIMO RODIKLIAI.
STEBĖSENOS
RODIKLIO
KODAS

STEBĖSENOS RODIKLIO PAVADINIMAS

MATAVIMO
VIENETAS

GALUTINĖ
REIKŠMĖ
2023 M.

SUPLANUOTA
SUTARTYSE

PASIEKTA
REIKŠMĖ

„Studentų, kurie pagal veiksmų programą
ESF lėšomis bent dalį studijų laikotarpio
mokėsi užsienio aukštosiose mokyklose,
dalis“
„Studentų, pagal veiksmų programą ESF
lėšomis atlikusių praktiką įmonėse ir
organizacijose, dalis“
„Universitetuose ir kolegijose studijuojančių
užsienio piliečių dalis“
„Studentai, kurie pagal veiksmų programą
ESF lėšomis bent dalį studijų laikotarpio
mokėsi užsienio aukštosiose mokyklose“
„Studentai, kurie pagal veiksmų programą
ESF lėšomis atliko praktiką įmonėse ir
organizacijose“
„Dėstytojai, kurie dalyvavo ESF veiklose,
skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo
programas“
„Studentai, kurie dalyvavo ESF veiklose,
skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo
programas“

Procentai

2,25

-

1,58

Procentai

0,2

-

0,62

Procentai

4,71

-

7,56

Skaičius

3600

3600

1588

Skaičius

200

850

804

Skaičius

75

110

58

Skaičius

150

180

168

P.N.712

„Surengti Lietuvos aukštųjų mokyklų ir (arba)
studijų Lietuvoje pristatymai užsienyje“

Skaičius

40

57

44

P.N.724

„Studentai,
kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis
pagal formaliojo švietimo programas (dalinės
studijos)“

Skaičius

160

320

287

R.S.385

R.S.386

R.N.704
P.S.385

P.S.386

P.S.388

P.N.711

Šaltinis: PĮP ir SFMIS pateikiama informacija apie rodiklių pasiekimus 2019-12-31.

Pagal 709 priemonę finansuojamo projekto „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra” koordinatorės teigimu pratęsus
projekto laikotarpį iki 2023-09-01 bei 2019 m. gruodžio mėnesį inicijavus projekto pakeitimus, atrodė, kad projektas bus
įgyvendintas sklandžiai, tačiau sumaišties įnešė COVID-19 pandemija. Tarptautinės studijų parodos užsienyje buvo
perkeltos į kitus metus, renginiai atšaukti, nutrūkę ar neįvykę projekto finansuojami Erasmus+ mobilumai gali būti
nepasiektų kai kurių projekto rodiklių priežastis.
Iššūkių kelia ir vangus Lietuvos aukštųjų mokyklų lėšų įsisavinimas Erasmus+ taprtautiniam mobilumui. Dėl sudėtingo
dokumentų deklaravimo, nelanksčių taisyklių ir sudėtingo ES fondų remiamų veiklų administravimo aukštosios mokyklos
mieliau renkasi deklaruoti išlaidas Europos Komisijai, o ne ESF finansuojamam projektui. Projektų vykdytojui nėra patogi
DMS, kuri yra mažai tinkama vykdyti projekto pažangos stebėseną.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, universitetų ir kolegijų studentų, kurie per mokslo metus gilino
žinias užsienyje, skaičius 2014–2019 m. išlieka daugiau ar mažiau stabilus, nors 2016– 2017 m. m. buvo stebimas
9 proc. sumažėjimas (žr. 14 pav.), kuris gali būti paaiškinamas pereinamuoju laikotarpiu tarp dviejų ES
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investicijų programavimoperiodų. 2014–2020 m. investicijomis pagal VP 9 prioritetą planuojama paremti
studentų dalis (apie 600 studentų per metus) sudaro apie 14 proc. visų kasmet užsienyje žinias tobulinančių
studentų. Tad investicijos yra labiau skirtos palaikyti pasiektą studentų mobilumo lygį, kuris tarp universitetų
ir kolegijų studentų sudaro mažiau nei 4 proc., o ne siekti esminio proveržio studentų tarptautinio mobilumo
srityje.
13 PAVEIKSLAS. UNIVERSITETŲ IR KOLEGIJŲ STUDENTAI, PER MOKSLO METUS GILINĘ ŽINIAS UŽSIENYJE
2014–2019 M.

Universitetų ir kolegijų studentai, per mokslo metus gilinę žinias užsienyje
2014-2015

609

2015-2016
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2016-2017
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2760

2017-2018

607

2895

2018-2019

607
0
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476
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3000

3500

4000

4500

Savo iniciatyva

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.

Kita vertus, pastebimas ženklus užsienio studentų, studijuojančių Lietuvos aukštojo mokslo institucijose, dalies
padidėjimas, kuriam įtakos turėjo pagal proejkto „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“ vykdoma
informacijos apie studijas Lietuvoje sklaida tinklapyje www.studyin.lt, studijų parodose ir renginiuose
užsienyje ir kitais informaciniais kanalais (leidiniai, reklama užsienyje). Tačiau, pasak projekto koordinatorės
tam, kad siekiami pokyčiai studijų tarptautiškumo plėtros srityje būtų tvarūs, reikalingi veiksmai strateginio
planavimo sistemos lygmeniu. Lietuvoje nėra nacionalinės aukštojo mokslo tarptautiškumo strategijos, todėl
sudėtinga įgyvendinti aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtrą. Projekto įgyvendinimo metu atliktas užsienio
studentų Lietuvoje pasitenkinimo tyrimas parodė, kad trūksta vienos koordinuojančios institucijos (1) pritraukti
užsienio studentą, (2) pateikti jam kokybiškas studijas ir (3) išlaikyti šalyje pasiūlant darbą.
Į studijų kokybę, studijų sistemos tobulinimą ir aukštųjų mokyklų tinklo tobulinimą orientuotos 731
(konkursinė), 732 ir 738 priemonės (valstybinės) yra nukreiptos į veiklas, skirtas paskatinti studentų ir dėstytojų
mokymąsi pagal neformaliojo švietimo programas, ugdyti verslumą ir kūrybiškumą, didinti studentų,
atliekančių praktiką įmonėse ir organizacijose, skaičių. Pastaroji veiklų kryptis yra ypač svarbi atsižvelgiant į
strateginiuose dokumentuose identifikuotą poreikį didinti studijų atitiktį darbo rinkai. Siekiant padidinti studijų
kokybę ir atitiktį darbo rinkos poreikiams aukštųjų mokyklų įgyvendinamuose projektuose veslumo ir
kūrybiškumo ugdymo ir praktikos projektuose pasiekta, kad:
-

2310 studentų ir 438 dėstytojų dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo
programas;
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-

3103 studentų ESF lėšomis atliko praktiką įmonėse ir organizacijose.

Nors kiekybiškai intervencijos mastas buvo nedidelis, nes apėmė mažiau nei 5 proc. aukštųjų mokyklų
studentų, ji turėjo teigiamą poveikį didinant studijų kokybę ir atitiktį darbo rinkos poreikiams.
Investuojant į atskirų ugdymo įstaigų ir organizacijų vykdomus projektus, orientuotus tiesiogiai į
studijuojančius asmenis, lygiagrečiai buvo investuojama į studijų kokybę sisteminiu ir instituciniu lygmeniu.
Sisteminiu lygmeniu siekiant tobulinti studijų sistemą ir gerinti studijų kokybę Studijų kokybės vertinimo centras
įgyvendina „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra (SKAR-3)”, pagal kurį siekiama parengti arba
atnaujinti 30 studijų aprašų ir surengti mokymus 120 dėstytojų. Projektas prisidės prie Lietuvos kvalifikacijų
sandaros tobulinimo ir sudarys sąlygas siekti geresnio studijų ir darbo rinkos poreikių susietumo. Planuojama,
kad projekto rezultatais naudosis Lietuvos aukštosios mokyklos ir studijas vertinantys ekspertai, o, parengus
aprašus, Lietuvos studijas reglamentuojančių aprašų sistema atitiks Europos aukštojo mokslo erdvės
formuluojamus reikalavimus, kurie atsispindi ir Europos kvalifikacijų sąrangoje.
Investuojant į aukštųjų mokyklų tinklo tobulinimą pagal 738 priemonę, yra finansuojami universitetų projektai,
skirti tobulinti studijų valdymą ir studijų proceso kokybę, pvz., pagal Kauno technologijos universiteto
įgyvendinamą projektą investuojama į studijų programų optimizavimą ir fizinių bei technologinių mokslų
dėstytojų kompetencijų stiprinimą, siekiant gerinti studijų kokybę. Pagal šią priemonę yra įgyvendinamas ir
Vytauto Didžiojo universiteto po susijungumo su LEU ir A.Stulginskio universitetu įgyvendinamas projektas
„Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste“, kurio rezultatai turės poveikį
ne tik aukštojo mokslo kokybei, bet prisidės ir prie iššūkių, su kuriais susiduriama ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo sistemoje. Dalis šio projekto veiklų yra skirta pasirengti ir įgyvendinti su
pedagogų rengimo sistemos pertvarka, įkuriant tris pedagogų rengimo centrus (VDU, VU ir ŠU), susijusias
veiklas.

Dalis investicijų pagal VDU projektą „Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste“ bus
skirtos dėstytojų pedagoginės ir mokslinės kvalifikacijos tobulinimui, dalyvaujant profesinio augimo renginiuose, kuriuos
ves Lietuvos bei užsienio ekspertai.
Projektas taip pat bus skirtas įgyvendinti pedagogų profesinio tobulinimo ir pedagogų pirminio rengimo veiklas:
yra atnaujinamos studijų programos, kuriamas pedagogų profesinio tobulėjimo modelis, tobulinamos dėstytojų, dirbančių
pedagogikos krypties programose, kompetencijos. Bendrai Universitete vykdant mokytojų rengimo veiklas, bus sukurtos ir
atnaujintos esamos technologijomis grindžiamos aplinkos, kurios leistų kurti technologijomis grindžiamas veiklas
skaitmeninėje erdvėje.

Galiausiai, siekiant stiprinti aukštojo mokslo stebėseną, išorinį vertinimą ir efektyvų studijų valdymą,
siekiant nuolatinio studijų kokybės gerinimo pagal priemonę 09.3.2-ESFA-V-710 „Stebėsenos, išorinio
vertinimo stiprinimas ir kvalifikacijų pripažinimas“ gyvendinami sisteminiai projektai, skirti:
-

vystyti akademinio pripažinimo sistemą ir ją stiprinti, sukuriant šalių švietimo sistemų aprašus, kas leis
greičiau įvertinti kvalifikacijas bei palengvins informacijos apie kvalifikacijas ir švietimo sistemas
prieinamumą; taip pat numatoma dalį su akademiniu pripažinimu susijusių paslaugų perkelti į
elektroninę erdvę, t. y. sukurti elektroninę akademinio pripažinimo erdvę (EPE);

59

Švietimo ir mokslo srities prioritetų poveikio vertinimas

-

aukštųjų mokyklų išorinio kokybės užtikrinimo stiprinimui, pereinant nuo atskirų pavienių studijų
programų vertinimo prie aukštosios mokyklos vienos krypties

visų studijų vertinimo, išsamiau

įvertinant tos krypties dėstytojų potencialą, materialinę bazę bei nustatyti skirtumus tarp tos pačios
krypties programų bei aukštosios mokyklos pajėgumus vykdyti tos krypties studijas.
-

tobulinti bendro priėmimo LAMA BPO sistemą, atnaujinant IT sprendimus ir tobulinant bendrojo
priėmimo organizavimo procesus, sudaryti stojantiesiems palankias sąlygas pateikti bendrojo
priėmimo prašymą ir visus reikalingus dokumentus internetu.

-

stiprinti mokslo ir studijų institucijų veiklos bei mokslo ir studijų sistemos pažangos stebėseną ir
vertinimą, sukuriant naujus stebėsenos įrankius.

Prie 9.3.2. konkretaus uždavinio specifinio rezultato rodiklio tiesiogiai prisideda tik vienas iš 710 priemonės
projektų „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS-3)“, kuriame numatyta, kad
išorinis vertinimas bus atliktas 28 aukštosioms mokykloms. Tai leis pasiekti VP lygmens rodiklį dėl aukštųjų
mokyklų dalies, kurioms buvo atliktas išorinis vertinimas, padidėjimą iki 50 proc., taip sudarant prielaidas
studijų kokybės gerinimui, remiantis pateiktu ekspertiniu studijų organizavimo vertinimu. Kitos veiklos, nors
ir prisideda prie studijų sistemos tobulinimo, yra mažai susijusios su strateginiais nacionaliniais tikslais, o jų
poveikis studijų kokybei, prieinamumui ir atitikties darbo rinkos poreikiams yra netiesioginis ir sunkiai
išmatuojamas.
Apibendrinant atliktą ES investicijų indėlio į siekiamus pokyčius studijų srityje analizę, galima daryti išvadą,
kad didžiausias intervencijų poveikis matomas įgyvendinant į studijuojančius asmenis nukreiptas veiklas:
didinant studijų prieinamumą socialiai jautrių grupių asmenims, finansuojant studijų dalį užsienyje, praktiką
įmonėse ir organizacijose, verslumo ir kūrybiškumo ugdymo iniciatyvas. Ilguoju laikotarpiu investicijos į
studijų aplinkos ir aukštojo mokslo infrastruktūros tobulinimą sudaro sąlygas gerinti studijų kokybę, ES lėšos
turėtų būti skiriamos tik aiškiai apibrėžtam esminiam pokyčiui pasiekti, o ne einamajam fizinės aplinkos
gerinimui.
ES investicijų aukštojo mokslo ir studijų srityse poveikio vertinimo apibendrinimas yra pateikiamas žemiau
esančioje lentelėje.

TĘSTINIŲ ES
INVESTICIJŲ POREIKIS

POVEIKIO MASTAS

STRATEGINIŲ TIKSLŲ
IR RODIKLIŲ
TENDENCIJOS

POVEIKIO LYGMUO

PRIEMONĖS PAVADINIMAS

NUMATYTA
FINANSAVIMO SUMA

22 LENTELĖ. INVESTICIJŲ Į STUDIJAS IR AUKŠTAJĮ MOKSLĄ POVEIKIO ĮVERTINIMO APIBENDRINIMAS

9.1.1. Tobulinti ir koncentruoti studijų infrastruktūrą, siekiant aukštesnės studijų kokybės (ERPF)
09.1.1-CPVA-V-720 STUDIJŲ APLINKOS IR
INFRASTRUKTŪROS KONCENTRAVIMAS, TOBULINIMAS
IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ PLĖTRA

69 385 866

sisteminis

teigiamos

+++

Nėra
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9.3.1. Siekiant geresnės studijų atitikties darbo rinkos ir visuomenės poreikiams, gerinti studijų kokybę ir didinti studijų
prieinamumą (ESF)
09.3.1-ESFA-V-708 STUDIJŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS

09.3.1-ESFA-V-709 STUDIJŲ TARPTAUTIŠKUMO
DIDINIMAS

26 602 154

Sisteminis/
institucinis/
individualus

nenustatyta

+

Studijų
prieinamumo
pažeidžiamoms
grupėms riboja
sisteminiai
veiksniai

21 287 071

institucinis

teigiamos

++

Tik tikslinės
investicijos

3 873 477

Institucinis/
individualus

neigiamos

++

Yra, bet turi būti
derinama su
sisteminiais
pokyčiais

603 496

institucinis

neigiamos

+

Nenustatyta

++

Aukštųjų
mokyklų tinklo
tobulinimą riboja
neinvesticiniai
veiksniai

09.3.1-ESFA-K-731 „STUDIJŲ KOKYBĖS GERINIMAS“

09.3.1-ESFA-V-732 „STUDIJŲ SISTEMOS TOBULINIMAS“
09.3.1-ESFA-V-738 AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ TINKLO
TOBULINIMAS

14 200 516

institucinis

neigiamos

9.3.2. Stiprinti aukštojo mokslo stebėseną, išorinį vertinimą ir efektyvų studijų valdymą, siekiant nuolatinio studijų kokybės
gerinimo (ESF)
09.3.2-ESFA-V-710 STEBĖSENOS, IŠORINIO VERTINIMO
STIPRINIMAS IR KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMAS

13 083 145

sisteminis

teigiamos

++

Nenustatyta

Šaltinis: sudaryta PPMI.

Tačiau vertinimo metu surinkta informacija rodo, kad siekiant toliau optimizuoti aukštojo mokslo įstaigų tinklą
ir didinti studijų kokybę ir prieinamumą, būtinas:
-

veiksmingas universiteto tinklo pertvarkos įgyvendinimo koordinavimas ir į studijų kokybę orientuoti
kriterijai ES investicijoms gauti ;

-

neinvesticinio tipo pokyčiai, pavyzdžiui, veiksmingas nuostatų dėl mažiausio stojamojo balo į aukštojo
mokslo įstaigas taikymo skatinimas;

-

pokyčiai ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo švietimo lygmeniu, mažinant pasiekimų rezultatų
netolygumą ir poveikį mokinių iš socialiai pažeidžiamų grupių ir žemesnio SEK statuso galimybėms
siekti aukštojo mokslo;

-

inovatyvių, į studentą orientuotų mokymo metodų adaptavimas ir taikymas studijų procese.
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4. ES investicijų poveikis viešojo
sektoriaus tyrėjų gebėjimų
stiprinimui
4.1.

Siekiami pokyčiai stiprinant viešojo sektoriaus tyrėjų gebėjimus

2014–2020 m. ESF investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) 9 prioriteto „Visuomenės
švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 9.3.3 konkretus uždavinys „Sustiprinti viešojo sektoriaus
tyrėjų gebėjimus bei pajėgumus vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas“ yra sutelktas į Lietuvos mokslininkų ir kitų
tyrėjų bei studentų mokslinės veiklos, specifinių ir bendrųjų gebėjimų bei kompetencijų stiprinimą bei ugdymą.
ESF investicijos į viešojo sektoriaus tyrėjų gebėjimų ir pajėgumų vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas stiprinimą
tematiškai yra susijusios ir prisideda prie VP 1 prioriteto siekiamų pokyčių nukreiptų į MTEPI infrastruktūros
įveiklinimą, mokslinių tyrimų sumanios specializacijos kryptyse vykdymą, MTEPI rezultatų komercinimą bei
mokslo ir verslo bendradarbiavimą.
2014–2020 m. Veiksmų programoje nurodoma, jog, nepaisant aktyvių investicijų į MTEPI infrastruktūrą 2007–
2013 m. finansavimo laikotarpiu, Lietuva susiduria su žmogiškojo potencialo MTEP srityje trūkumu. Ankstesniu
finansavimo laikotarpiu vykdytos Tyrėjų karjeros programos priemonės nustatė tinkamą kryptį, tačiau nebuvo
pakankamos, todėl 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu numatoma pasiteisinusias priemones tęsti bei
pildyti praplečiant jų apimtį naujomis veiklomis21. Lietuvos Partnerystės sutartyje taip pat pabrėžiama, jog
tvariai MTEPI sklaidai, efektyviam MTEPI infrastruktūros (integruotų mokslo, studijų ir verslo slėnių)
funkcionavimui bei panaudojimui svarbu užtikrinti MTEPI žmogiškųjų išteklių tobulinimą 22. Mokslininkų ir
kitų tyrėjų žmogiškojo potencialo tobulinimo poreikis Veiksmų programoje grindžiamas ženkliu Lietuvos
atsilikimu nuo ES vidurkio ir kitų šalių narių srityse, visų pirma reikalaujančiose gerų mokslininkų ir tyrėjų
bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų bei praktinių įgūdžių:
a) maža EK dotacijų, tenkančių vienam ES 7-oje bendrojoje mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir
demonstracinės veiklos programos (7BP) projekte dalyvaujančiam asmeniui, apimtis;
b) neproporcingas pateiktų vertinti paraiškų koordinatorių ir projektų dalyvių santykis;
c)

mažas bendras Lietuvos mokslininkų ir tyrėjų mokslo ir verslo publikacijų skaičius.

Siekiant atliepti Lietuvos mokslininkų ir tyrėjų kompetencijų stygiaus problemas, Lietuvos Partnerystės sutartyje
ir Veiksmų programoje numatomos veiklos, prisidėsiančios prie žmogiškojo MTEP potencialo stiprinimo:

21

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa (pakeitimas patvirtintas 2019-06-27 sprendimu Nr. C(2019)4959).

22

Lietuvos Respublikos Partnerystės sutartis, 2014 m. birželis (pakeitimas patvirtintas 2018-04-11 sprendimu Nr. C(2018)2076).
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MTEP veiklų, prisidedančių prie tyrėjų ir MTEP personalo pajėgumų, profesinių gebėjimų ir
kompetencijų ugdymo, rėmimas;



Jaunųjų tyrėjų rengimo ir jų kvalifikacijos tobulinimo finansavimas (doktorantūros, stažuočių
rėmimas;



Tyrėjų tarpinstitucinio, tarptautinio ir tarpsektorinio mobilumo bei partnerysčių kūrimosi
skatinimas;



Tyrėjų bendrųjų gebėjimų ir kompetencijų stiprinimas;



Mokslo populiarinimas ir tyrėjų darbo sąlygų gerinimas.

Partnerystės sutartyje ir Veiksmų programoje įvardytiems iššūkiams atliepti bei 9.3.3 konkrečiam uždaviniui
„Sustiprinti viešojo sektoriaus tyrėjų gebėjimus bei pajėgumus vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas“ pasiekti
ŠMSM valdymo srityje įgyvendinamos dvi priemonės: 09.3.3-ESFA-V-711 „Mokslininkų ir kitų tyrėjų
gebėjimų stiprinimas“ (toliau – 09.3.3-ESFA-V-711 arba 711 priemonė) ir 03.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų
tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ (toliau – 09.3.3-LMT-K-712
arba 712 priemonė). Kartu šių priemonių įgyvendinimui iš Europos socialinio fondo (toliau – ESF) numatyta
skirti 111, 74 mln. eurų. Žemiau pateikiama schema (žr. 14 paveikslas) vaizduoja apibendrintą šių į tyrėjų
kompetencijos stiprinimą nukreiptų priemonių intervencijos logiką.
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Poveikis

14 PAVEIKSLAS. VP 9 PRIORITETO 9.3.3 UŽDAVINIO APIBENDRINTA INTERVENCIJŲ LOGIKA
Išaugęs Lietuvos mokslo tarptautiškumas, žinomumas

Kokybiški, inovatyvūs, konkurencingi

Išaugęs tyrėjo ir mokslininko

Atsinaujinusi

ir konkurencingumas

moksliniai tyrimai bei mokslinė veikla

karjeros patrauklumas

tyrėjų ir
mokslininkų

Gerėjanti Lietuvos mokslo ir

Tikslas

Indėliai

Priemonės ir uždaviniai

Produktai

Rezultatai

studijų kokybė

Padidėjęs tarpinstitucinis ir
Suintensyvėjęs partnerysčių kūrimasis nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu






Patobulėjusi mokslininkų ir tyrėjų mokslinė ir bendroji kompetencija
Padidėjęs doktorantūros studijas baigusių asmenų skaičius
Didėjantis tyrėjų skaičius MSI ir privačiame sektoriuje
Išaugęs pagal nacionalines ir tarptautines programas pateiktų paraiškų
skaičius
 Padidėjusi tinkamai MTEP paraiškas pateikusių ir investicijas gavusių MSI
dalis
 Padidėjęs įsitraukimas į tarptautinius mokslinius tinklus, suintensyvėjęs
mokslinis bendradarbiavimas ir idėjų mainai
 Išaugęs Lietuvos tyrėjų (tarptautinių) mokslinių publikacijų skaičius







Doktorantūros studijas baigę asmenys
Į užsienį tobulinti profesinių žinių išvykę tyrėjai
Įgūdžius tobulinę MSI administracijos darbuotojai
Tyrėjai, dalyvavę neformaliojo švietimo programos veiklose
Naujai sukurti mokslo publikacijų elektroniniai dokumentai, išleisti mokslo
leidiniai
 Sukurtos programos, efektyvinančios tyrėjų darbą
 Sukurtas Lietuvos MTEPI tarptautinio bendradarbiavimo žemėlapis
 Sukurti mokslo populiarinimo produktai

09.3.3-ESFA-V-711 Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas (47,54 mln.)

bazė

tarptautinis tyrėjų mobilumas

 Patobulėjusi mokslininkų, tyrėjų ir studentų mokslinė kompetencija
 Padidėjęs įsitraukimas į tarptautinius mokslinius tinklus,
suintensyvėjęs mokslinis bendradarbiavimas ir idėjų mainai
nacionaliniu ir tarptautiniu mastu
 Išaugęs sukurtų ir rinkai naudoti tinkamų MTEP produktų skaičius
 Išaugęs mokslinių straipsnių skaičius nacionaliniu ir tarptautiniu
lygiu

Doktorantūros studijų finansavimas ir plėtra
Lietuvos mokslo tarptautiškumo skatinimas
Tyrėjų žinių plėtimas projektinių paraiškų rengimui
Tyrimų vykdymą ir plėtrą efektyvinančių įrankių kūrimas ir vystymas
Viešojo sektoriaus iniciatyvos, skirtos mokslo populiarinimui

Intervencijas
administruojančių ir
įgyvendinančių
institucijų
bendradarbiavimas ir
programų
koordinavimas
Struktūruotas,
tikslingas mokymo
programų sudarymas
ir vystymas aukštojo
mokslo sistemoje
Finansavimo tęstinumo
užtikrinimas






Į užsienį tobulinti profesinių žinių išvykę tyrėjai
Į kitas Lietuvos MSI tobulinti profesinių žinių išvykę tyrėjai
Studentai, ugdę gebėjimus vykdyti MTEP veiklą
Įgyvendinti MTEP projektai, įskaitant, bet neapsiribojant,
Horizontas 2020 programos projektais
 Į Lietuvos MSI pritraukti užsienio ar lietuvių kilmės tyrėjai
 Tyrėjai, dalyvavę neformaliojo švietimo programos veiklose

09.3.3-LMT-K-712 Mokslininkų, kitų tyrėjų studentų mokslinės kompetencijos
ugdymas per praktinę mokslinę veiklą (64,19 mln.)







Prielaidos

 Stažuočių ir kitų mokslinių išvykų iš Lietuvos ir į Lietuvą skatinimas
ir mokslinio bendradarbiavimo vystymas
 Mokslininkų, studentų kvalifikacijos ir gebėjimų tobulinimas
vykdant nacionalinius ir tarptautinius MTEP projektus
 Protų pritraukimo ir reintegracijos skatinimas

Laiku tvirtintinami
planavimo dokumentai
ir pasirašomos sutartys
Projektų vykdytojų
lyderystė bei projektų
valdymo gebėjimai
Efektyviai veikianti ES
struktūrinių fondų
administravimo
sistema ir tinkamos
procedūros
Tinkamos MTEP
infrastruktūros
užtikrinimas
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Sustiprinti viešojo sektoriaus tyrėjų gebėjimus bei pajėgumus vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas

Tikslinės grupės
suinteresuotumas ir
motyvacija dalyvauti
intervencijoje
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Tyrėjų gebėjimų bei pajėgumų vykdyti mokslinius tyrimus tema nagrinėjama ir akademinėje literatūroje,
pabrėžiant, kad skirtingais tyrėjo karjeros etapais reikia ugdyti skirtingas tyrėjų kompetencijas, o tam reikalinga
ir kiekvienam karjeros etapui atliepi pagalba:


Doktorantūros studentai vykdo tyrimus prižiūrimi vadovų ir/ar konsultantų, pristato savo tyrimus
konferencijose ir publikuoja mokslinius straipsnius siekdami daktarų vardo. Šiame karjeros etape
tyrėjai dažniausiai turi mažai savarankiško darbo ir finansavimo paieškų patirties, todėl aktualūs
mokslinės mentorystės ir finansavimo tyrimo atlikimui, stažuotėms, mokslo renginiams aspektai.



Tyrėjai ankstyvajame karjeros etape (5 metai po doktorantūros baigimo) orientuojasi į vieną
konkrečią tyrimų sritį, savarankiškai ieško tinklaveikos, publikavimo ir finansavimo galimybių.
Šiame karjeros etape kuriamas „tyrėjo profilis“, kuriam svarbus išorinis tyrimo idėjų finansavimas
bei galimybė publikuoti tyrimus, mokslinė mentorystė.



Karjeros viduryje (daugiau nei 5 metai po doktorantūros baigimo) tyrėjai dažniausiai patiria
pereinamąjį laikotarpį, kai pradedama vadovauti tyrimo komandoms, projektams ar programoms.
Čia svarbus administracinių-vadybinių, žmogiškųjų resursų valdymo, tinklaveikos kūrimo ir
palaikymo įgūdžių tobulinimas.



Tyrimų vadovai tyrimų institucijose dažniausiai veikia kaip strateginiai vadovai, nubrėžiantys
gaires naujoms tyrimų kryptims, mentoriaujantys patyrusiems tyrėjams, padedantys pritraukti
finansavimą, rekrutuoti naujus tyrėjus ir privataus sektoriaus partnerius. Šiame etape svarbu
tobulinti lyderystės ir specifinės ekspertizės įgūdžius23.

Šalia kiekvienam tyrėjo karjeros etapui būdingų veiklų ir reikalingos išorinės paramos, galima išskirti svarbius
generalizuotus veiksnius, turinčius įtakos MTEP žmogiškųjų išteklių sistemos plėtrai 24:


Mokslininkų rengimo, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės veiklos finansavimo sistema;



MSI žmogiškųjų išteklių valdymo sistema;



MTEP infrastruktūros ir kitų tyrimams reikalingų išteklių prieinamumas ir kokybė;



Tyrėjų bazės dydis ir atsinaujinimo galimybės;



Mokslininkų, tyrėjų ir kitų mokslo darbuotojų darbo sąlygos ir atlyginimai;



Atitikimas darbo rinkos poreikiams;



Mokslininko, tyrėjo profesijos patrauklumas;



Tvarios tyrėjų rengimo ir tobulėjimo politikos įgyvendinimas.

23

Shelda Debowski, „Critical Times: an Exploration of Recent Evaluations of Researcher Development Needs“, 2004; Robert Bray, Stuart
Boon, „Towards a Framework for Research Career Development: an Evaluation of the UK‘s Vitae Researcher Development Framework“,
International Journal for Research Development, Vol. 2, No. 2, 2011, p. 99-116.
24

MOSTA, “Lietuvos mokslo, studijų ir inovacijų būklės apžvalga”, 2017.
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4.2. ES investicijų poveikio viešojo sektoriaus gebėjimų stiprinimui
įvertinimas
Anksčiau atliktas Lietuvos 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos ex-ante vertinimas
taip pat nurodo ribotus MTEP žmogiškuosius pajėgumus kaip vieną esminių Lietuvos aukštojo mokslo
problemų:


mažas tyrėjų skaičius, aukštas jų amžiaus vidurkis (nepatrauklios tyrėjų darbo sąlygos; ribotas
mokslo populiarinimas, vaikų ir jaunimo įtraukimas į MTEP veiklas)



mažas tyrėjų aktyvumas, tinklaveikos stoka (ribotas tyrėjų mobilumas; žemas mokslo ir studijų
institucijų dalyvavimas vykdant tarptautinius mokslinius tyrimus ir vadovaujant jiems) 25.

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, matyti, kad iššūkių didinant MTEP sistemos
žmogiškuosius pajėgumus ir atnaujinant tyrėjų bazę išlieka. Nuo 2014 m. iki 2017 m. tyrėjų, dirbančių aukštojo
mokslo sektoriuje, skaičius sumažėjo, o 2018 m. stebimas neženklus tyrėjų skaičiaus padidėjimas (žr. 16 pav.)15
Paveikslas. AUKŠTOJO MOKSLO SEKTORIUJE DIRBANČIŲ TYRĖJŲ SKAIČIAUS POKYČIAI.

15 PAVEIKSLAS. AUKŠTOJO MOKSLO SEKTORIUJE DIRBANČIŲ TYRĖJŲ SKAIČIAUS POKYČIAI

TYRĖJAI AUKŠTOJO MOKSLO SEKTORIUJE
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Šaltinis: sudaryta PPMI pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis

25

„Lietuvos 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos išankstinis vertinimas“, galutinė vertinimo
ataskaita, 2014 m. vasaris.
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16 PAVEIKSLAS. AUKŠTOJO MOKSLO SEKTORIUJE DIRBANČIŲ TYRĖJŲ, TURINČIŲ MOKSLO LAIPSNĮ AR
PEDAGOGINĮ VARDĄ, SKAIČIAUS POKYČIAI

TYRĖJAI, TURINTYS MOKSLO LAIPSNĮ AR PEDAGOGINĮ
VARDĄ, AUKŠTOJO MOKSLO SEKTORIUJE
6780
6555
6370
6398
6561

6100

6200

6300
2014

6400
2015

6500
6600
2016
2017
2018

6700

6800

6900

Šaltinis: sudaryta PPMI pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis

Panašios tendencijos stebimos ir aukštojo mokslo sektoriuje dirbančių tyrėjų, turinčių mokslo laipsnį ar
pedagoginį vardą, tarpe. Šiuo atveju nedidelis mažėjimas matomas nuo 2014 m. iki 2016 m., o neženklus
didėjimas 2017-2018 m. (žr. 17 pav.). Matyti, kad nuo 2016 metų, kai buvo pradėtas įgyvendinti ESF projektas
„Doktorantūros studijų plėtra“, tyrėjų, turinčių mokslo laipsnį ar pedagoginį vardą aukštojo mokslo sektoriuje,
skaičius augo (prieaugis 28 ir 163 atitinkamai 2017 ir 2018 metais). Remiantis LMT duomenimis, 2016 metais
pagal ESF programą naujai daktaro laipsnį įgijusiųjų buvo 32, 2017– 44, 2018 – 73 (žr. 29 Lentelė), todėl bendro
tyrėjų, įgijusių mokslo laipsnį, skaičiaus 2017-2018 m. didėjimą nacionaliniu mastu galima aiškinti ESF
doktorantūros plėtrai skirtos intervencijos sukurtais rezultatais.
Kita problema, identifikuojama anksčiau įgyvendintuose vertinimuose26 ir Veiksmų programoje, yra
nepakankamas Lietuvos mokslo sistemos tarptautiškumas. Žemą Lietuvos mokslo sistemos tarptautiškumą visų
pirma lemia šie veiksniai:
1) žemas mobilumo lygis. Lietuvos tyrėjai ir doktorantai retai išvyksta į stažuotes užsienio mokslo ar
tyrimų institucijose, o užsienio tyrėjai ir mokslininkai retai atvyksta dirbti ar vykdyti tyrimus į
Lietuvos MSI.
2) tyrėjų praktinių mokslinių ir bendrųjų įgūdžių stygius. Profesinių žinių ir tyrimo idėjų stygius tampa
kliūtimi siekiant publikuoti mokslo darbus aukšto lygio tarptautiniuose leidiniuose, o vadybinių

26

MOSTA, „Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra Lietuvoje. Vertinimo rezultatai ir rekomendacijos“, 2019.
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paraiškų rengimo ir projekto administravimo įgūdžių stygius sulaiko tyrėjus nuo paraiškų teikimo
tarptautiniams projektams įgyvendinti.
Naujausi 2019 m. Europos inovacijų švieslentės duomenys rodo, kad Lietuvos atotrūkis nuo ES vidurkio mokslo
tarptautiškumo srityje vis dar ženklus. Demonstruodama aukštus rezultatus inovacijoms palankios aplinkos,
smulkių novatorių bei bendradarbiavimo dimensijose, Lietuva smarkiai atsilieka žmogiškųjų išteklių (užsienio
doktorantų dalis nuo visų doktorantūros studentų) ir intelektinio turto srityse (patentinių paraiškų, pateiktų
pagal Patentinės kooperacijos sutartį (PCT), skaičius) bei patrauklių mokslinių sistemų (tarptautinių mokslinių
ko-publikacijų, tenkančių 1 mln. gyventojų, skaičius; tyrėjų publikacijų, patenkančių tarp 10% dažniausiai
cituojamų mokslo publikacijų pasaulyje, dalis) srityje (žr. 20 Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.).

23 LENTELĖ. ES IR LIETUVOS PALYGINIMAS INOVACIJOMS KURTI REIKALINGŲ ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ,
PATRAUKLIŲ MOKSLINIŲ SISTEMŲ IR INTELEKTINIO TURTO SRITYSE
KRITERIJUS

MATAVIMO

ES

LIETUVA

VIENETAS

VIDURKIS

(METAI)

(METAI)

Patentinės paraiškos, pateiktos pagal PCT

Skaičius

3,53 (2016)

0,56 (2016)

Tarptautinės mokslinės ko-publikacijos 1

Skaičius

1070 (2018)

634 (2018)

Procentai

11,5 (2016)

8,3 (2019)

Procentai

20,3 (2017)

4,6 (2017)

mln. gyventojų
Tyrėjų publikacijos, patenkančios tarp 10%
dažniausiai cituojamų mokslo publikacijų
pasaulyje
Užsienio

doktorantai

nuo

visų

doktorantūros studentų
Šaltinis: sudaryta PPMI, remiantis Europos inovacijų švieslentės 2019 duomenimis

Žemas tarptautiškumas ne tik stabdo idėjų ir žinių mainus, bet ir riboja tinklaveikos, kuri vėlesniais karjeros
etapais prisidėtų prie tarptautinių projektų įgyvendinimo, galimybes. Pagal CORDA duomenis, Lietuvos tyrėjų
teikiamų paraiškų sėkmės rodikliai atsilieka nuo ES vidurkio (žr. 18 pav.17 Paveikslas). Statistiniai duomenys,
ankstesni tyrimai ir interviu metu surinkti duomenys leidžia išskirti tokias pagrindines žemų sėkmės rodiklių
teikiant „Horizontas 2020“ paraiškas priežastis27:


mažas teikiamų paraiškų skaičius;



nepakankamas tarptautinis Lietuvos tyrėjų ir mokslininkų konkurencingumas;



žemi Lietuvos mokslininkų ir tyrėjų atlyginimai;



mažos paskatos teikti „Horizontas 2020“ paraiškas: dėl didesnės tikimybės užsitikrinti finansavimą
tyrėjų ir mokslininkų tarpe aktyviau teikiamos paraiškos projektų finansavimui iš ES struktūrinių

27

MOSTA, „Lietuvos mokslo ir studijų būklės apžvalga“, 2016 ir 2017; Horizon 2020: Country profile and featured projects for Lithuania,
2018.
68

Švietimo ir mokslo srities prioritetų poveikio vertinimas

fondų, o ne iš konkurencingesnės ir vadybine prasme sudėtingesnės „Horizontas 2020“ tyrimų ir
inovacijų programos.

17 PAVEIKSLAS. LIETUVOS IR ES VIDURKIO PALYGINIMAS PAGAL TINKAMŲ FINANSUOTI HORIZONTAS 2020
PARAIŠKŲ SĖKMĖS RODIKLIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI H2020 PARAIŠKŲ SĖKMĖS RODIKLIAI, %
18
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17,07

17

15,3
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4
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ES vidurkis

Šaltinis: sudaryta PPMI pagal E-CORDA ir publikacijos „HORIZON 2020 in Full Swing“ duomenimis

Siekiant atliepti Lietuvos mokslo tarptautiškumo ir tyrėjų bei mokslininkų skaičiaus mažėjimo iššūkius,
nacionalinėse strategijose, visų pirma Valstybinėje studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 20132020 m. plėtros programoje ir Nacionalinėje pažangos 2014–2020 m. programoje 28 Lietuva iki 2020 metų siekia
stiprinti ir telkti žmogiškąjį mokslininkų ir tyrėjų potencialą didinant mokslinį laipsnį įgijusių asmenų skaičių,
skatinant Lietuvos tyrėjų publikacijų tarptautiškumą ir išradimų patentavimą (žr. 21 24 Lentelė).

28

Valstybinė studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013-2020 metų plėtros programa, galiojanti 2012
gruodžio 15 redakcija, patvirtinta nutarimu Nr. 1494; Nacionalinės pažangos 2014–2020 m. programa, galiojanti 2012 lapkričio 28 d.
redakcija, patvirtinta nutarimu Nr. 1482.
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24 LENTELĖ. NACIONALINĖSE STRATEGIJOSE IDENTIFIKUOTI TIKSLAI IR SIEKTINOS REIKŠMĖS

TIKSLAS

Lietuvos mokslo ir studijų
institucijų tyrėjų publikacijų dalis
tarp 10 procentų pasaulyje
dažniausiai cituojamų mokslo
publikacijų
Doktorantūros absolventų
skaičius vienam tūkstančiui visų

PRADINĖ

SIEKTINA

AKTUALI

MATAVIMO

RODIKLIO

RODIKLIO

RODIKLIO

VIENETAS

REIKŠMĖ

REIKŠMĖ 2020

REIKŠMĖ

(METAI)

M.

(METAI)

Procentai

5,82 (2011)

8

8,3* (2019)

Skaičius

0,9 (2010)

1,1

0,7 (2017)

Procentai

0,9 (2010)

1,5

-**

Skaičius

39 (2011)

150

37 (2018)

Skaičius

231 (2010)

300

634 (2018)

25-34 m. gyventojų
Doktorantų publikacijų dalis tarp
10 procentų pasaulyje dažniausiai
cituojamų mokslo publikacijų
Lietuvos subjektų pateiktų
tarptautinių ir Europos patentų
paraiškų skaičius
Tarptautinių bendrų Lietuvos ir
užsienio mokslinių publikacijų
skaičius 1 mln. gyventojų
* Procentas publikacijų, patenkančių tarp 10 procentų daugiausiai cituojamų publikacijų, atsižvelgiant į mokslo tematiką, metus ir
publikacijos tipą.
** Aktualiausia rodiklio informacija neprieinama.
Šaltinis: sudaryta PPMI, remiantis nacionaliniais strateginiais dokumentais,
ŠVIS, Eurostat, EPO duomenimis

Nors Lietuva sekant kai kuriais tarptautiškumo rodikliais atsilieka nuo ES vidurkio, teigiami pokyčiai matomi
kalbant apie tarptautines mokslines publikacijas. Dviejų rodiklių nacionaliniu mastu užsibrėžtos pasiekti
reikšmės – tarptautinių ko-publikacijų ir Lietuvos tyrėjų publikacijų, patenkančių tarp 10% dažniausiai
cituojamų mokslo publikacijų, dalis – jau pasiektos ir viršytos atitikamai 2018 ir 2019 metais.
9.3.3 konkrečiam uždaviniui pasiekti vykdomos 711 ir 712 priemonių veiklos (22 lentelė) atliepia mokslininkų ir
tyrėjų kompetencijų stygiaus iššūkius, kurie ypač ryškūs ES kontekste. Pavyzdžiui, vykdomos veiklos
skatinančios rinktis doktorantūros studijas ne tik Lietuvos, bet ir užsienio studentus, siekiama tobulinti tyrėjų
įgūdžius teikiant paraiškas tarptautiniams projektams vykdyti, skatinant idėjų mainus, tarptautinį
bendradarbiavimą bei tyrėjų mobilumą, siekiama skatinti jaunų žmonių domėjimąsi mokslu ir esamų studentų
mokslinių kompetencijų ugdymą.
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BAIGTA ĮGYVENDINTI

ĮGYVENDINAMA
PROJEKTŲ

IŠMOKĖTA, PROC.

IŠMOKĖTA, EUR

SUDARYTA SUTARČIŲ,
PROC.

SUDARYTŲ SUTARČIŲ,
EUR

PRIEMONĖS PAVADINIMAS

NUMATYTA
FINANSAVIMO SUMA

25 LENTELĖ. KONKRETUS UŽDAVINYS IR JAM PASIEKTI ĮGYVENDINAMOS PRIEMONĖS VIEŠOJO SEKTORIAUS
TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ IR PAJĖGUMŲ STIPRINIMO SRITYJE

9.3.3. Sustiprinti viešojo sektoriaus tyrėjų gebėjimus bei pajėgumus vykdyti aukštojo lygio MTEP veiklas (ESF)
09.3.3-ESFA-V-711 MOKSLININKŲ IR KITŲ
TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS

47 549
464

47 488 069

100%

28 772 589

61%

8

2

09.3.3-LMT-K-712 MOKSLININKŲ, KITŲ TYRĖJŲ,
STUDENTŲ MOKSLINĖS KOMPETENCIJOS
UGDYMAS PER PRAKTINĘ MOKSLINĘ VEIKLĄ

64 190
584

42 994 856

67%

29 288 727

46%

240

1309

Šaltinis: sudaryta PPMI, remiantis www.esinvesticijos.lt (žr. 2020-04-04) ir PĮP pateikiama informacija.

9.3.3 konkrečiam uždaviniui pasiekti įgyvendinamos 711 ir 71 priemonės Iš pateiktų duomenų matyti, kad
didesnė kiekybinė pažanga padaryta pagal 711 priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“.
Nepaisant to, jog 712 priemonei „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per
praktinę mokslinę veiklą“ įgyvendinti skirta daugiau lėšų, įgyvendinant šią priemonę sudarytų sutarčių suma
siekia tik 67% priemonei suplanuoto finansavimo, lyginant su 100% sudarytų sutarčių įgyvendinant 711
priemonę.
Didesnė dalis investicinių lėšų siekiant įgyvendinti 9.3.3 konkretų uždavinį skirta finansuoti tyrėjų grupių
vykdomoms MTEP veikloms, kurios padės įgyti naujų įgūdžių ir sustiprinti jau esamus per praktinę mokslinę
veiklą. Konkretaus 9.3.3 uždavinio pokyčių pažangai matuoti pasirinkta asmenų, kurie po dalyvavimo ESF
veiklose baigė doktorantūros studijas, dalis (23 lentelė26 Lentelė2014–2020 m. Veiksmų programoje nurodoma,
jog, nepaisant aktyvių investicijų į MTEPI infrastruktūrą 2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu, Lietuva
susiduria su žmogiškojo potencialo MTEP srityje trūkumu. Ankstesniu finansavimo laikotarpiu vykdytos Tyrėjų
karjeros programos priemonės nustatė tinkamą kryptį, tačiau nebuvo pakankamos, todėl 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiu numatoma pasiteisinusias priemones tęsti bei pildyti praplečiant jų apimtį naujomis
veiklomis. Lietuvos Partnerystės sutartyje taip pat pabrėžiama, jog tvariai MTEPI sklaidai, efektyviam MTEPI
infrastruktūros (integruotų mokslo, studijų ir verslo slėnių) funkcionavimui bei panaudojimui svarbu užtikrinti
MTEPI žmogiškųjų išteklių tobulinimą. Mokslininkų ir kitų tyrėjų žmogiškojo potencialo tobulinimo poreikis
Veiksmų programoje grindžiamas ženkliu Lietuvos atsilikimu nuo ES vidurkio ir kitų šalių narių srityse, visų
pirma reikalaujančiose gerų mokslininkų ir tyrėjų bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų bei praktinių įgūdžių:
d) maža EK dotacijų, tenkančių vienam ES 7-oje bendrojoje mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir
demonstracinės veiklos programos (7BP) projekte dalyvaujančiam asmeniui, apimtis;
e) neproporcingas pateiktų vertinti paraiškų koordinatorių ir projektų dalyvių santykis;
f)

mažas bendras Lietuvos mokslininkų ir tyrėjų mokslo ir verslo publikacijų skaičius.

Siekiant atliepti Lietuvos mokslininkų ir tyrėjų kompetencijų stygiaus problemas, Lietuvos Partnerystės sutartyje
ir Veiksmų programoje numatomos veiklos, prisidėsiančios prie žmogiškojo MTEP potencialo stiprinimo:
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MTEP veiklų, prisidedančių prie tyrėjų ir MTEP personalo pajėgumų, profesinių gebėjimų ir
kompetencijų ugdymo, rėmimas;



Jaunųjų tyrėjų rengimo ir jų kvalifikacijos tobulinimo finansavimas (doktorantūros, stažuočių
rėmimas;



Tyrėjų tarpinstitucinio, tarptautinio ir tarpsektorinio mobilumo bei partnerysčių kūrimosi
skatinimas;



Tyrėjų bendrųjų gebėjimų ir kompetencijų stiprinimas;



Mokslo populiarinimas ir tyrėjų darbo sąlygų gerinimas.

Partnerystės sutartyje ir Veiksmų programoje įvardytiems iššūkiams atliepti bei 9.3.3 konkrečiam uždaviniui
„Sustiprinti viešojo sektoriaus tyrėjų gebėjimus bei pajėgumus vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas“ pasiekti
ŠMSM valdymo srityje įgyvendinamos dvi priemonės: 09.3.3-ESFA-V-711 „Mokslininkų ir kitų tyrėjų
gebėjimų stiprinimas“ (toliau – 09.3.3-ESFA-V-711 arba 711 priemonė) ir 03.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų
tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ (toliau – 09.3.3-LMT-K-712
arba 712 priemonė). Kartu šių priemonių įgyvendinimui iš Europos socialinio fondo (toliau – ESF) numatyta
skirti 111, 74 mln. eurų. Žemiau pateikiama schema (žr. 14 paveikslas) vaizduoja apibendrintą šių į tyrėjų
kompetencijos stiprinimą nukreiptų priemonių intervencijos logiką.
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14 PAVEIKSLAS. VP 9 PRIORITETO 9.3.3 UŽDAVINIO APIBENDRINTA INTERVENCIJŲ LOGIKA

73

Švietimo ir mokslo srities prioritetų poveikio vertinimas

Tyrėjų gebėjimų bei pajėgumų vykdyti mokslinius tyrimus tema nagrinėjama ir akademinėje literatūroje,
pabrėžiant, kad skirtingais tyrėjo karjeros etapais reikia ugdyti skirtingas tyrėjų kompetencijas, o tam reikalinga
ir kiekvienam karjeros etapui atliepi pagalba:


Doktorantūros studentai vykdo tyrimus prižiūrimi vadovų ir/ar konsultantų, pristato savo tyrimus
konferencijose ir publikuoja mokslinius straipsnius siekdami daktarų vardo. Šiame karjeros etape
tyrėjai dažniausiai turi mažai savarankiško darbo ir finansavimo paieškų patirties, todėl aktualūs
mokslinės mentorystės ir finansavimo tyrimo atlikimui, stažuotėms, mokslo renginiams aspektai.



Tyrėjai ankstyvajame karjeros etape (5 metai po doktorantūros baigimo) orientuojasi į vieną
konkrečią tyrimų sritį, savarankiškai ieško tinklaveikos, publikavimo ir finansavimo galimybių.
Šiame karjeros etape kuriamas „tyrėjo profilis“, kuriam svarbus išorinis tyrimo idėjų finansavimas
bei galimybė publikuoti tyrimus, mokslinė mentorystė.



Karjeros viduryje (daugiau nei 5 metai po doktorantūros baigimo) tyrėjai dažniausiai patiria
pereinamąjį laikotarpį, kai pradedama vadovauti tyrimo komandoms, projektams ar programoms.
Čia svarbus administracinių-vadybinių, žmogiškųjų resursų valdymo, tinklaveikos kūrimo ir
palaikymo įgūdžių tobulinimas.



Tyrimų vadovai tyrimų institucijose dažniausiai veikia kaip strateginiai vadovai, nubrėžiantys
gaires naujoms tyrimų kryptims, mentoriaujantys patyrusiems tyrėjams, padedantys pritraukti
finansavimą, rekrutuoti naujus tyrėjus ir privataus sektoriaus partnerius. Šiame etape svarbu
tobulinti lyderystės ir specifinės ekspertizės įgūdžius.

Šalia kiekvienam tyrėjo karjeros etapui būdingų veiklų ir reikalingos išorinės paramos, galima išskirti svarbius
generalizuotus veiksnius, turinčius įtakos MTEP žmogiškųjų išteklių sistemos plėtrai:


Mokslininkų rengimo, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės veiklos finansavimo sistema;



MSI žmogiškųjų išteklių valdymo sistema;



MTEP infrastruktūros ir kitų tyrimams reikalingų išteklių prieinamumas ir kokybė;



Tyrėjų bazės dydis ir atsinaujinimo galimybės;



Mokslininkų, tyrėjų ir kitų mokslo darbuotojų darbo sąlygos ir atlyginimai;



Atitikimas darbo rinkos poreikiams;



Mokslininko, tyrėjo profesijos patrauklumas;



Tvarios tyrėjų rengimo ir tobulėjimo politikos įgyvendinimas.

).

26 LENTELĖ. VP 9 PRIORITETO INTERVENCIJŲ SIEKIAMI SUKURTI PRODUKTAI VIEŠOJO SEKTORIAUS TYRĖJŲ
GEBĖJIMŲ IR PAJĖGUMŲ STIPRINIMO SRITYJE
KONKRETUS UŽDAVINYS

REZULTATO RODIKLIS

PRADINĖ REIKŠMĖ

SIEKTINA REIKŠMĖ
(2023 M.)

9.3.3. Sustiprinti viešojo
sektoriaus tyrėjų gebėjimus bei

Asmenų, kurie po dalyvavimo
ESF veiklose baigė
doktorantūros studijas, dalis

85 proc. (2014 m.)

85 proc.
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pajėgumus vykdyti aukšto lygio
MTEP veiklas
Šaltinis: sudaryta PPMI, remiantis 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa (pakeitimas patvirtintas 2019-06-27 sprendimu Nr.
C(2019)4959).

VP pateikta siektina rezultato rodiklio reikšmė nurodo, kad 9.3.3 konkrečiam uždaviniui įgyvendinti
pasitelktomis priemonėmis siekiama išlaikyti esamą lygį. Vertėtų atkreipti dėmesį, kad pasirinktas Veiksmų
programos rezultato rodiklis gali būti tiesiogiai siejamas tik su vienu 711 priemonės projektu („Doktorantūros
studijų plėtra”). Pastarajam numatytas finansavimas yra 31,07 mln. Eur, o tai sudaro maždaug 27,8 proc. visos
VP 711 ir 712 priemonių įgyvendinimui skirtos sumos.
Priemonė 09.3.3-ESFA-V-711 „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ – planinė valstybės
mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimui skirta priemonė, įgyvendinama Europos socialinio fondo
agentūros (ESFA). Šios priemonės tikslas – stiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimus ir kompetencijas ir
gerinti jų darbo sąlygas MTEP srityje. Kaip nurodoma 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plane, pagal 711 priemonę gali būti remiamos šios
veiklos:


Doktorantūros vietų finansavimas ir plėtra (jaunimo iš užsienio pritraukimas);



Tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“, kaupiančios ir skleidžiančios patikrintą,
kokybišką informaciją apie Lietuvoje ir pasaulyje atliekamus lituanistinius mokslinius tyrimus,
plėtotė;



Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET tyrėjams teikiamų paslaugų plėtra
ir kokybiško paslaugų teikimo užtikrinimas;



mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų programose ugdymas;



Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas;



mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų komercinti MTEP rezultatus stiprinimas; žinių, inovacijų ir
technologijų perdavimas, MTEP veiklos rinkodara;



mokslo

populiarinimo

sistemos

plėtra (mokslo populiarinimo

leidinių leidyba,

mokslo

populiarinimo konkursų ir renginių organizavimas, mokslo populiarinimas žiniasklaidoje ir kitos
mokslo populiarinimo priemonės);


tyrėjų kompetencijų parama mokslinių straipsnių publikavimui aukšto mokslinio lygio Lietuvos
žurnaluose;



mokslo bendradarbiavimo žemėlapio sukūrimas.

Iš viso pagal šią priemonę įgyvendinama 10 projektų, bendra finansavimo suma – 47,55 mln. eurų.
Priemonė 09.3.3-LMT-K-12 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per
praktinę mokslinę veiklą“ – visuotinės dotacijos (projektų konkurso) būdu Lietuvos moklso tarybos (toliau –
LMT) įgyvendinama mokslinės kompetencijos ugdymo per praktinę mokslinę veiklą priemonė. Priemonės
tikslas – prisidėti ugdant mokslininkų, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir studentų kompetencijas vykdant
mokslinę veiklą. 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo
priemonių įgyvendinimo planas nurodo, jog pagal 712 priemonę galimos remti šios veiklos:
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mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio tarptautinius ir nacionalinius mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projektus;



studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas;



stažuočių podoktorantūros studijų skatinimas;



mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus,
mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą.

Iš viso pagal šią priemonę įgyvendinama 1588 projektų, bendra jų finansavimo suma – 69,8 mln. eurų. Šiuo metu
pagal 712 priemonę pasibaigusių kvietimų – 19, dar 2 kvietimai paskelbti 2020 vasario mėn. 27 Lentelė pateikia
detalią informaciją apie pagal šią priemonę vykdytus kvietimus.
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27 LENTELĖ. PRIEMONĖS 09.3.3-LMT-K-12 „MOKSLININKŲ, KITŲ TYRĖJŲ, STUDENTŲ MOKSLINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS PER PRAKTINĘ MOKSLINĘ VEIKLĄ“
KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS INFORMACIJA
DIDŽIAUSIA
GALIMA PROJEKTUI
SKIRTI
FINANSAVIMO LĖŠŲ
SUMA

GAUTOS
PARAIŠKOS

PASIRAŠYTOS
SUTARTYS

PRAŠOMAS
FINANSAVIMAS

SKIRTAS
FINANSAVIMAS

1 kvietimas pagal veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos
tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“

600 000 Eur

195

58

108,88 mln. Eur

34,45 mln. Eur

2 kvietimas pagal veiklą „Stažuočių po doktorantūros
studijų skatinimas“

72 450 Eur

209

94

9,28 mln. Eur

4,35 mln. Eur

3 kvietimas pagal veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti
MTEP veiklą ugdymas” poveiklę „Studentų gebėjimų
ugdymas vykdant tyrimus semestrų metu“

2 840 Eur

140

125

0,38 mln. Eur

0,34 mln. Eur

1 poveiklės kvietimas „Vizitas
dalyvauti doktorantūros procese
Lietuvos mokslo ir studijų
institucijoje“

Netaikoma

20

13

20 159 Eur

13 108 Eur

2 poveiklės kvietimas „Vizitas į
Lietuvos mokslo ir studijų
instituciją mokslininkų
kompetencijai kelti“

Netaikoma

10

8

38 368 Eur

29 248 Eur

3 poveiklės kvietimas
„Kompetencijos kėlimas mokslo
renginiuose užsienyje“

Netaikoma

265

224

0,63 mln. Eur

0,53 mln. Eur

4 poveiklės kvietimas
„Kompetencijos kėlimas mokslinėje
stažuotėje“

Netaikoma

112

85

0,45 mln. Eur

0,32 mln. Eur

KVIETIMO NUMERIS IR PAVADINIMAS

4 poveiklės
kvietimai pagal
veiklą
„Mokslininkų,
tyrėjų gebėjimų
plėtra ir
bendradarbiavimo
vystymas vykdant
mokslinių idėjų
mainus,
mokslines išvykas
iš Lietuvos ir į
Lietuvą“
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8 kvietimas pagal veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos
tobulinimas vykdant individualius „Horizontas 2020“
MTEP projektus“
2 kvietimai pagal
veiklą „Studentų
gebėjimų vykdyti
MTEP veiklą
ugdymas”

4 poveiklės
kvietimai pagal
veiklą
„Mokslininkų,
tyrėjų gebėjimų
plėtra ir
bendradarbiavimo
vystymas vykdant
mokslinių idėjų
mainus, mokslines
išvykas iš Lietuvos
ir į Lietuvą“

2 kvietimai pagal
veiklą „Studentų
gebėjimų vykdyti
MTEP veiklą
ugdymas”

Netaikoma

7

5

1,05 mln. Eur

0,73 mln. Eur

1 poveiklės kvietimas „Studentų
gebėjimų ugdymas dalyvaujant
mokslinėse vasaros praktikose"

1 894 Eur

296

135

0,56 mln. Eur

0,26 mln. Eur

2 poveiklės kvietimas „Studentų
gebėjimų ugdymas vykdant
tyrimus semestrų metu“

2 840 Eur

314

141

0,86 mln. Eur

0,39 mln. Eur

1 poveiklės kvietimas „Vizitas
dalyvauti doktorantūros procese
Lietuvos mokslo ir studijų
institucijoje“

Netaikoma

21

17

24 021 Eur

19 460 Eur

2 poveiklės kvietimas „Vizitas į
Lietuvos mokslo ir studijų
instituciją mokslininkų
kompetencijai kelti“

Netaikoma

21

8

74 920 Eur

37 940 Eur

3 poveiklės kvietimas
„Kompetencijos kėlimas mokslo
renginiuose užsienyje“

Netaikoma

506

231

1,25 mln. Eur

0,62 mln. Eur

4 poveiklės kvietimas
„Kompetencijos kėlimas
mokslinėje stažuotėje“

Netaikoma

176

111

0,70 mln. Eur

0,45 mln. Eur

1 poveiklės kvietimas „Studentų
gebėjimų ugdymas dalyvaujant
mokslinėse vasaros praktikose“

1 878 Eur

318

185

0,60 mln. Eur

0,35 mln. Eur

2 poveiklės kvietimas „Studentų
gebėjimų ugdymas vykdant
tyrimus semestrų metu“

2 817 Eur

293

144

0,80 mln. Eur

0,39 mln. Eur

1 mln. Eur

29

4

26,35 mln. Eur

3,6 mln. Eur

17 kvietimas pagal veiklą „Mokslininkų kompetencijos
ugdymas vystant protų pritraukimą ir reintegraciją“
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18 kvietimas pagal veiklą ,,Mokslininkų kvalifikacijos
tobulinimas vykdant individualius „Horizontas 2020“
MTEP projektus”

Netaikoma

4

3

0,52 mln. Eur

0,39 mln. Eur

19 kvietimas pagal veiklą "Stažuočių po doktorantūros
studijų skatinimas" *

129 891 Eur

232

0

17,98 mln. Eur

0

1 poveiklė „Kompetencijos
kėlimas mokslo renginiuose
užsienyje“ **

Nustatomas remiantis
fiksuotais įkainiais

35

0

79 458 Eur

0

2 poveiklė „Kompetencijos
kėlimas mokslinėje stažuotėje“ **

Nustatomas remiantis
fiksuotais įkainiais

6

0

16 618 Eur

0

2 poveiklės
kvietimai pagal
veiklą
„Mokslininkų,
tyrėjų gebėjimų
plėtra ir
bendradarbiavimo
vystymas vykdant
mokslinių idėjų
mainus, mokslines
išvykas iš Lietuvos
ir į Lietuvą“

*paraiškų teikimo terminas pasibaigęs 2020-03-06
**paraiškų teikimo terminas pasibaigs 2020-06-05
Šaltinis: sudaryta PPMI, remiantis www.esinvesticijos.lt ir kvietimų teikti paraiškas informacija
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Vadovaujantis kaitos teorijos logika, atliekant poveikio vertinimą programos įgyvendinimo metu, kai dalis
intervencijos veiklų dar nėra pasibaigusios, remiamasi planuojamų sukurti produktų ir rezultatų analize
santykyje su intervencijai keliamais tikslais. Šiame poskyryje pateikta analizė remiasi stebėsenos duomenimis,
relevantiškais dokumentais (projektų sutartys, paraiškų teikimo kvietimai ir pan.), konkursinės 712 priemonės 1
kvietimo projektų pareiškėjų apklausos29 duomenimis ir interviu su ES investicijas administruojančių ir
įgyvendinančių institucijų atstovais.

28 LENTELĖ. 9.3.3 KONKRETAUS UŽDAVINIO “SUSTIPRINTI VIEŠOJO SEKTORIAUS TYRĖJŲ GEBĖJIMUS BEI
PAJĖGUMUS VYKDYTI AUKŠTO LYGIO MTEP VEIKLAS” PRIEMONIŲ RODIKLIAI

NR. 09.3.3-ESFA-V-711 MOKSLININKŲ IR KITŲ
TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS

NR. 09.3.3-LMT-K-712 MOKSLININKŲ, KITŲ
TYRĖJŲ, STUDENTŲ MOKSLINĖS
KOMPETENCIJOS UGDYMAS PER PRAKTINĘ
MOKSLINĘ VEIKLĄ
712 priemonė

711 priemonė

P.N.705

P.N.706

Mokslo ir studijų institucijų
administracijos darbuotojai, kurie
dalyvavo ESF veiklose

P.S.392

Sukaupti mokslo publikacijų
elektroniniai dokumentai

P.S.396

P.N.707

Išleisti periodiniai mokslo leidiniai

P.N.708

Sukurti mokslo populiarinimo produktai

P.N.709

P.N.710
P.S.393

R.N.705

Į mokslo ir studijų institucijas
panaudojant ESF investicijas pritraukti
tyrėjai iš užsienio
Įgyvendinti MTEP projektai
Pagal priemonę remiamose veiklose
dalyvavusių tyrėjų mokslo straipsnių,
esančių tarp 10 procentų pasaulyje
dažniausiai cituojamų mokslo straipsnių,
skaičius

Naujai pradėtos teikti LITNET paslaugos
Sukurtas mokslo bendradarbiavimo
žemėlapis
Į užsienį panaudojant ESF investicijas tobulinti profesinių žinių išvykę tyrėjai

P.S.394

Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose,
skirtose doktorantūrai

P.S.395

Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas

R.N.716

Investicijas gavusių mokslo ir studijų
institucijų tinkamai parengtų MTEP
paraiškų dalis

R.N.703

Pagal tarptautines programas pateiktų
paraiškų skaičius

29

Apklausoje dalyvavo 117 paraiškų teikėjų, iš jų 63 (53,8% nuo visos imties) priklauso tikslinei (finansavimą gavusiai), 54 (46,2% nuo visos
imties) kontrolinei (finansavimo negavusiai) grupei. Iš viso išsiųsti 187 kvietimai dalyvauti apklausoje; iš šių kvietimų 58 buvo skirti
finansavimą gavusiems, 129 – finansavimo negavusiems pareiškėjams.
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R.S.388

Asmenų, kurie po dalyvavimo ESF
veiklose baigė doktorantūros studijas,
dalis

Šaltinis: sudaryta PPMI, remiantis VP ir PĮP duomenimis

Šalia pagrindinio 9.3.3. konkretaus uždavinio rezultato – asmenų, kurie po dalyvavimo ESF veiklose baigė
doktorantūros studijas, dalies – ir produkto rodiklių, papildomai pokyčių įgyvendinimo efektui matuoti
nustatyti ir nacionaliniai produkto bei rezultato rodikliai. Iš viso 711 priemonės poveikiui stebėti priskirti 12,
712 priemonės – 5 rodikliai.
Iš žemiau pateiktų grafikų (žr. 19 ir 20 pav.) matyti, kad daugelis priemonių efektyvumui matuoti nustatytų
rodiklių yra arti siektinų PĮP arba projektų sutartyse numatytų reikšmių, nes daugelis projektų arba jau
pasibaigę, arba greitai pasibaigs, o greta kai kurių pasibaigusių ar besibaigiančių projektų įgyvendinami kiti,
kurių rezultatai dar tik prisidės prie siektinų rodiklių reikšmių didėjimo ateityje.
Remiantis tiek siektinai bei jau pasiektais projektų rodikliais, tiek poveikio vertinimui nustatyti vykdytos 712
priemonės 1 kvietimo paraiškų teikėjų apklausos duomenimis matyti, kad abi priemonės duos teigiamų
rezultatų stiprinant mokslininkų, kitų tyrėjų ir studentų kompetencijas. Teigiamas intervencijos poveikis
stebimas ir remiantis apklausos duomenimis – net 46 iš 54, t.y. 81,5% finansavimo negavusių apklausos dalyvių
teigė, kad negavus finansavimo pagal 712 priemonės 1 kvietimą jų projektas nebuvo įgyvendintas, ir net 69,8%
finansavimą gavusiųjų atsakė, kad projekto nebūtų galėję įgyvendinti be projektinių lėšų pagalbos. Dėl ES fondų
finansavimo suteikiamų galimybių, tyrėjai gali tobulinti savo gebėjimus vykdant tyrimus, kurių, šios
intervencijos nesant, neturėtų galimybių įgyvendinti (žr. 21 pav.).
18 PAVEIKSLAS. 711 PRIEMONĖS PĮP IR PROJEKTŲ SUTARTYSE SUPLANUOTŲ IR 2019 M. PAB. PASIEKTŲ
REIKŠMIŲ PALYGINIMAS

711 priemonės siektinos ir pasiektos reikšmės
400
350
300
250
200
150
100
50
0
P.N.705 P.N.706 P.N.707 P.N.708 P.N.709 P.N.710 P.S.393 P.S.394 P.S.395 R.N.716 R.N.703 R.S.388
PĮP siektina reikšmė (100%)

Projektų sutartyse siektina reikšmė (%)

Pasiekta reikšmė 2019 pab. (%)
Šaltinis: sudaryta PPMI, remiantis PĮP ir SFMIS duomenimis
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19 PAVEIKSLAS. 712 PRIEMONĖS PĮP IR PROJEKTŲ SUTARTYSE SUPLANUOTŲ IR 2019 M. PAB. PASIEKTŲ
REIKŠMIŲ PALYGINIMAS

712 priemonės siektinos ir pasiektos reikšmės
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
P.S.392

P.S.393
PĮP siektina reikšmė (100%)

P.S.395

P.S.396
Projektų sutartyse siektina reikšmė (%)

Pasiekta reikšmė 2019 pab. (%)
Šaltinis: sudaryta PPMI, remiantis PĮP ir SFMIS duomenimis

20 PAVEIKSLAS. INTERVENCIJOS NEPATYRUSIOS IR PATYRUSIOS GRUPIŲ PALYGINIMAI
Ar nepaisant to, kad Jūsų projektui
nebuvo suteiktas finansavimas pagal
712 priemonės 1 kvietimą, šį projektą
vis tiek įgyvendinote? (Negavusieji
finansavimo, N=54)

Ar Jūsų vykdomas projektas galėtų būti
įgyvendinamas be ES lėšų? Pasirinkite labiausiai
tinkamą variantą. (Gavusieji finansavimą, N=53)
Taip, bet
mažesne
apimtimi
13,2%

Ne
69,8%

18,5%
Taip, bet
prastesne
kokybe
11,3%

Taip
1,9%

81,5%

Ne

Nežinau
3,8%

Taip, bet prastesne kokybe
Taip

Ne

Taip, bet mažesne apimtimi
Nežinau

Taip

Šaltinis: projektų vykdytojų apklausa

Remiantis siektinomis ir jau pasiektomis rodiklių reikšmėmis, matyti, kad didesnę įgyvendinimo pažangą
demonstruoja 711 priemonė. Jos rėmuose 9 iš 12 rodiklių sutartyse suplanuotų siekti reikšmių viršija priemonių
įgyvendinimo plane numatytas reikšmes, likusių 3 rodiklių sutartyse suplanuotos reikšmės yra lygios PĮP
numatytoms reikšmėms, o du projektai viršijo tiek PĮP, tiek projektų sutartyse suplanuotas reikšmes. Tuo tarpu
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712 priemonės ribose 2 iš 5 rodiklių projektų sutartyse numatytos reikšmės viršija PĮP reikšmes ir tik vienas
rodiklis yra neženkliai viršijęs projektų sutartyse suplanuotą reikšmę, kuri ženkliai atsilieka nuo PĮP
identifikuotos reikšmės. Tai, kad dauguma 711 priemonės projektuose suplanuotų reikšmių viršija PĮP reikšmes,
rodo, kad priemonė yra ypač paklausi intervencijos tikslinės grupės tarpe, o šios priemonės rodiklių planavimas
galėjo būti ir ambicingesnis. Dviejų 712 priemonės rodiklių iš penkių projektų sutartyse suplanuotos reikšmės
viršija

PĮP numatytas reikšmes, vieno rodiklio P.S.392 „Į mokslo ir studijų institucijas panaudojant ESF investicijas

pritraukti tyrėjai iš užsienio“ pasiekta reikšmė neženkliai viršija projektų sutartyse suplanuotą reikšmę, o likusieji
rodikliai dar nėra pasiekę sutartyse suplanuotų reikšmių. Kol kas 712 priemonė yra pasiekusi mažesnę
įgyvendinimo pažangą lyginant su 712 priemone. Vis dėlto, reikėtų atkreipti dėmesį, kad dauguma šios
konkursinės priemonės projektų baigsis dar tik 2021–2023 metais, todėl tikėtina, kad užsibrėžti rodikliai bus
pasiekti, tačiau intervencijos poveikis bus jaučiamas gerokai vėliau.
Specifinis produkto rodiklis P.S.393 „Į užsienį panaudojant ESF investicijas tobulinti profesinių žinių išvykę tyrėjai“,
prie kurio reikšmių siekimo prisideda abi priemonės, 711 priemonės ribose projektų sutartyse suplanuotą (398)
reikšmę pasiekė ir viršijo (471) pasibaigus dar tik dviems iš keturių projektų, tiesiogiai prisidedančių prie šio
rodiklio. Projektai „Mokslo ir tyrimų atvira prieiga – MITAP II“ ir „Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas
2 (TYKU2)“ pasibaigė atitinkamai 2019 m. balandį ir birželį, tuo tarpu projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo
didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ pabaiga numatyta 2020 m. viduryje, o projekto „Tyrėjų
kompetencijų stiprinimas rengiant projektų paraiškas“ – 2021 pirmąjį ketvirtį, todėl tikėtina, kad 711 priemonės
ribose P.S.393 rodiklio reikšmės bus gerokai viršytos. Tuo tarpu 712 priemonės ribose P.S.393 rodiklio reikšmė
2019 m. pab. dar nepasiekta (pasiekta 95,5% PĮP numatytos reikšmės), tačiau kai kurie projektai pagal 8 poveiklės
kvietimus pagal veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių
idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ dar nebaigti vykdyti, todėl rodiklio reikšmės pagal 712
priemonę veikiausiai bus pasiektos.
Vertinimo metu atlikta apklausa rodo, kad pagal 712 priemonę vykdomų projektų metu jau pasiekti ir/ar
planuojami pasiekti tokie rezultatai kaip suorganizuotos mokslinės išvykos/stažuotės į užsienio mokslo centrus
bei skaitomi pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose (žr. 7 pav.). Šie rezultatai prisideda prie rodiklio
P.S.393 reikšmės siekimo. Lyginant su kontroline grupe, matomas intervencijos poveikis pagal ją patyrusios ir
nepatyrusios grupės galimybes tobulinti profesines žinias užsienyje. Atitinkamai 67,9% gavusiųjų finansavimą30
ir 10% negavusiųjų finansavimo, bet įgyvendinusių projektą už kitas lėšas 31, respondentų teigė, kad projekto
metu buvo organizuojamos išvykos į užsienio šalis, skirtos profesinėms kompetencijoms tobulinti, o 86,8%
tikslinės grupės respondentų32 nurodė, kad projekto pagrindu buvo daromi pranešimai tarptautinėse mokslinėse
konferencijose, tuo tarpu kai kontrolinės grupės gretose 33 tokie pranešimai skaityti bene dvigubai rečiau (50%
nuo visų finansavimo negavusiųjų, bet projektą įgyvendinusiųjų už kitas lėšas, respondentų) (žr. 22 pav.).

30

Projektų vykdytojų apklausa, N=63.

31

712 priemonės 1 kvietimo paraiškų teikėjų, kurie negavo finansavimo pagal 712 priemonę, bet įgyvendino projektą iš kito finansavimo
šaltinio, apklausa, N=10.
32

Projektų vykdytojų apklausa, N=63.

33

712 priemonės 1 kvietimo paraiškų teikėjų, kurie negavo finansavimo pagal 712 priemonę, bet įgyvendino projektą iš kito finansavimo
šaltinio, apklausa, N=10.
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21 PAVEIKSLAS. PAGAL 712 PRIEMONĘ FINANSAVIMĄ GAVUSIOS IR NEGAVUSIOS GRUPIŲ PALYGINIMAS
PAGAL PROJEKTO METU SUKURTUS REZULTATUS TARPTAUTINIU LYGIU

Projekto metu tarptautiniu lygiu sukurti rezultatai
(proc. nuo visų respondentų)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

90,6%

86,8%
70%

67,9%
50%
33,3%
20%
10%

Publikuojamas straipsnis
Organizuojamos
Pranešimas tarptautinėse
tarptautiniuose
mokslinės
mokslinėse
recenzuojamuose
išvykos/stažuotės į
konferencijose
moksliniuose leidiniuose užsienio mokslo centrus
Finansavimą gavusieji

Parengta paraiška
tarptautiniam mokslo
projektui

Finansavimo negavusieji

Šaltinis: projektų vykdytojų apklausa, (finansavimą gavusios grupės N=63, finansavimo negavusios grupės N=10)

Pagal jau aptartą 2019 m. pasibaigusį „Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU2)“ projektą
sėkmingai pasiekta nacionalinio rezultato rodiklio R.N.703 „Pagal tarptautines programas pateiktų paraiškų skaičius“
reikšmė (suplanuota PĮP ir sutartyse – 23, pasiekta 23).
2019 m. pabaigoje buvo pasiekta 44,5 proc. PĮP siektinos specifinio rezultato rodiklio R.S.388 „Asmenų, kurie po
dalyvavimo ESF veiklose baigė doktorantūros studijas, dalis“ reikšmės. Šio rodiklio siekiančio projekto įgyvendinimas
yra įpusėjęs – projektas „Doktorantūros studijų plėtra“ prasidėjo 2016 m. sausį ir baigsis 2023 m. rugsėjį, tačiau,
kaip pažymi projektą įgyvendinančios LMT atstovai, projekto rodiklių bus siekiama dar penkerius metus po
projekto pabaigos (iki 2028 m.), kai doktorantūros studijas pabaigs paskutinieji pagal šį projektą finansavimą
gavę doktorantai. Pagal žemiau pateiktą 26 lentelę matyti, kad asmenų, baigsių doktorantūros studijas pagal ESF
programą skaičius nuo 2016 m. iki 2019 m. padidėjo daugiau nei du kartus. Planuojama, kad 2020-2023 m.
studijas baigusiųjų skaičius išliks panašus su nedideliu mažėjimu 2022-2023 metais, nors, kaip teigia LMT
atstovai, III pakopos studijas baigusių doktorantų skaičių prognozuoti ypač sunku, kadangi dažnai doktorantai
pasirenka nutraukti studijas ar pasiimti akademines atostogas dėl asmeninių priežasčių (karjera, šeimos
kūrimas).
Vertinant intervencijos sukuriamo ar ateityje sukursiamo poveikio mastą, atkreiptinas dėmesys į per trejus metus
sparčiai išaugusią pagal ESF programą studijas baigusių doktorantų dalį nuo visų nacionaliniu mastu
doktorantūros studijas baigusiųjų. Pagal 711 priemonę doktorantūrą baigusiųjų dalis nacionaliniu mastu
padidėjo dvigubai (nuo 9,9 iki 20,9 proc.). Nors staigaus planuojamų paruošti daktarų skaičiaus kilimo 2020-2023
m. nenumatoma, atsižvelgiant į ilgą rezultatui sukurti reikalingą laiko tarpą, 2023 m. finansavimą studijoms
gavusiems doktorantams pabaigus studijas (2027-2028 m.), projektas šį rodiklį turėtų pasiekti.
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29 LENTELĖ. BENDRAS UNIVERSITETUOSE IR MTI DAKTARO LAIPSNĮ ĮGIJUSIŲ ASMENŲ SKAIČIUS

III pakopos studijos
(doktorantūra)
Iš jų baigusių III pakopos
studijas pagal ESF programą

2014

2015

2016

2017

2018

2019

411

417

324

329

349

-

-

32

44

73

-

-

9,9%

13,4%

20,9%

PLANUOJAMA

2020

2021

2022

2023

-*

-*

-*

-*

-*

73

72

71

68

64

-

-

-

-

Baigusių doktorantūros
studijas pagal ESF programą
nuo visų doktorantūros

-

studijas baigusiųjų (%)
*-duomenų nėra
Šaltinis: PPMI skaičiavimai, LMT, ŠVIS ir Lietuvos statistikos departamento duomenys

Projektas „Doktorantūros studijų plėtra“ taip pat siekia rodiklio P.S.394 „Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose,
skirtose doktorantūrai“ reikšmės. 2019 m. pab. pasiekta 98,7% PĮP suplanuotos reikšmės. Atsižvelgiant į tai, kad
projektas pasibaigs tik 2023 m., tiek PĮP, tiek projekto sutartyje suplanuota reikšmė bus pasiekta.
Rodiklio P.S.395 „Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“ pagal
711 priemonę pasiekta reikšmė dar nepasiekė sutartyse suplanuotos reikšmės (730), tačiau viršija PĮP numatytą
reikšmę (661, arba kitaip 119% PĮP nustatytos reikšmės). 712 priemonės sutartyse suplanuota šio rodiklio reikšmė
yra žemesnė nei PĮP ir sudaro 87,5% PĮP nustatytos reikšmės; nei sutartyse, nei PĮP įvardyta reikšmė 712
priemonės pagalba dar nepasiekta (pasiekta reikšmė sudaro 80% PĮP tikslo). Nors prie šio rodiklio įgyvendinimo
prisidedantys projektai „Mokslo ir tyrimų atvira prieiga – MITAP II“ ir „Tyrėjų tarptautinės kompetencijos
ugdymas 2 (TYKU2)“ baigėsi 2019 m., tačiau vienas 711 priemonės projektas – „Tyrėjų kompetencijų stiprinimas
rengiant projektų paraiškas“ – baigsis tik 2021 m. kovą, o daugumos 712 priemonės projektų pabaiga taip pat
numatoma 2021 m., todėl tikėtina, kad abi priemonės nustatytas rodiklių reikšmes dar pasieks.
711 priemonės P.N.705 rodiklio PĮP siektina reikšmė viršyta (pasiekta 114% PĮP reikšmės), tuo tarpu sutartyse
numatyta reikšmė dar nepasiekta (pasiekta 95,2% sutartyse numatytos reikšmės). Šalia jau pasiektų šio rodiklio
reikšmių pasibaigus „Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU2)“ projektui, šio produkto reikšmė
turėtų būti pasiekta 2020 m. viduryje pasibaigus MTEP ryšių plėtojimo LINO LT projektui.
Šiuo metu jau viršyta P.N.706 rodiklio PĮP numatyta reikšmė (PĮP – 20.000, pasiekta – 22.642), tačiau projekto
sutartyse numatyta reikšmė (34.000) dar nepasiekta. Tikėtina, jog ji bus pasiekta 2021 m. balandį pasibaigus
projektui „Duomenų bazės „Lituanistika“ plėtra“ ir pasiekus 34.000 sukauptų mokslo publikacijų elektroninių
dokumentų kiekį.
711 priemonės pasiektos rodiklio P.N.707 reikšmės sudaro 67,5% PĮP numatytų reikšmių ir nepasiekė nei PĮP,
nei projekto sutartyje numatytų reikšmių, tačiau tikėtina, kad jas dar pasieks 2022 m. viduryje pasibaigus LMA
įgyvendinamam projektui „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“. PĮP numatytos P.N.708
rodiklio reikšmės gerokai viršytos, tuo tarpu sutartyje suplanuotos reikšmės dar neįgyvendintos (PĮP ir sutartyje
suplanuota atitinkamai 25 ir 90, pasiekta 60), tačiau projektas „Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos
plėtra ir įgyvendinimas“ baigsis 2022 m. gegužės mėn., todėl dar turi galimybę pasiekti ir ambicingas sutartyje
suplanuotas reikšmes.
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Vienas nacionalinis produkto rodiklis P.N.710 „Sukurtas mokslo bendradarbiavimo žemėlapis” nėra pasiektas. Vis
dėlto, pastarasis rodiklis bus nesunkiai pasiektas – iki 2022 m. pabaigos numatyta sukurti pagrindinį STRATA
įgyvendinamo projekto produktą – mokslo bendradarbiavimo žemėlapį. Remiantis interviu su Švietimo, mokslo
ir sporto ministerijos atstovais, šio įrankio kūrimas vyksta šiuo metu. Žemėlapis pasitarnaus kaip pagalbinė
strateginio planavimo priemonė ir leis identifikuoti stipriuosius ir silpnuosius Lietuvos MTEP srities aspektus,
pateiks rekomendacijas dėl bendradarbiavimo krypčių, temų, šalių bei priemonių ir pasiūlys bendradarbiavimo
potencialo įsivertinimo metodiką34.
712 priemonės specifinio produkto P.S.392 „Į mokslo ir studijų institucijas panaudojant ESF investicijas pritraukti
tyrėjai iš užsienio” rodiklių projektų sutartyse siektinos reikšmės ženkliai atsilieka nuo PĮP siektinų reikšmių.
Sutartyse užsibrėžta pasiekti tik 13,3% PĮP nustatytų reikšmių – šis tikslas pasiektas, dabartinė reikšmė siekia
13,5% PĮP tikslo. Vis dėlto, atkreiptinas dėmesys į itin neambicingą, bet ribotų finansinių galimybių ir
nepatrauklių tyrėjo darbo sąlygų paveiktą realistišką planavimą, kai nekonkurencingas darbo užmokestis tampa
pagrindine kliūtimi pritraukti tyrėjus iš užsienio. Remiantis interviu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
atstovais duomenimis, nedideliam iš užsienio pritrauktų tyrėjų skaičiui įtakos galėjo turėti administraciniai
finansavimo iššūkiai, susiję su iš užsienio atvykstančių tyrėjų darbo vietų finansavimu. Paaiškėjus, kad užsienio
tyrėjų atlyginimų metodikos parengtos ne pagal Europos Komisijos suformuluotus reikalavimus, metodikos
buvo pakeistos, dėl ko jau po sutarčių su iš užsienio atvykstančiais tyrėjais sudarymo mažėjo jų atlyginimai 35.
Tokie finansavimo ir atlygio dydžio pokyčiai turėjo neigiamos įtakos priemonės veiklų, siekiančių pritraukti
tyrėjus iš užsienio, įgyvendinimui, o kartu ir užsibrėžtų produkto rodiklių reikšmių pasiekimo laipsniui.
Vis dėlto, atkreiptinas dėmesys į tai, kad projektų vykdytojų apklausoje respondentai nurodė, kad 38 iš 63
vykdomų projektų (60,3% nuo visų vykdomų projektų) metu į Lietuvos MSI pritrauktas bent vienas tyrėjas iš
užsienio. Nors, kaip matyti iš nustatytų rodiklių analizės, tiek planuojant, tiek siekiant rodiklio P.S.392 reikšmių
matomas akivaizdus atsilikimas, o rodiklis PĮP numatytų reikšmių nepasieks, tokie projektų vykdytojų
apklausos duomenys teikia vilties, kad Lietuva turi potencialo pritraukti tyrėjus ir mokslininkus iš užsienio, jeigu
ateityje sistemingai didės jų darbo užmokesčio lygis.
Tuo tarpu rodiklių P.S.396 „Įgyvendinti MTEP projektai” ir R.N.716 „Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų
tinkamai parengtų MTEP paraiškų dalis” pasiektos reikšmės stipriai atsilieka tiek nuo PĮP, tiek nuo projektų
sutartyse siektinų reikšmių. Pagal 1 kvietimą finansuojamų prie rodiklio P.S.396 reikšmės siekimo prisidedančių
58 projektų pabaiga numatyta 2021 m. pabaigoje – 2022 m. pradžioje. Prie šio rodiklio reikšmės siekimo taip pat
prisideda 94 pagal 2 kvietimą, po 1 pagal 6 ir 7 kvietimus, 5 pagal 8 kvietimą, 4 pagal 17 kvietimą ir 3 pagal 18
kvietimą finansuojami projektai, todėl tikėtina, kad pasibaigus pagal pirmąjį ir kitus įvardytus kvietimus
finansuojamiems projektams šis rodiklis gali būti pasiektas.
Nacionalinio rodiklio R.N.716 reikšmių siekiantis Lietuvos mokslo tarybos įgyvendinamas projektas „Tyrėjų
kompetencijų stiprinimas rengiant projektų paraiškas“ baigsis 2021 m. kovo mėn. Projekto sutartyje nurodoma,
kad įgyvendinus visus projekto metu numatytus mokymus ir jam pasibaigus, tinkamai užpildytų ir sėkmingai

34

Interviu su ŠMSM atstovais; oficiali STRATA internetinė svetainė, <https://strata.gov.lt/lt/apie-mus/projektai/tarptautiniobendradarbiavimo-moksle-zemelapio-sukurimas>, žiūrėta [2020 04 14]
35

Ten pat.
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LMT ir LMA institucijoms pateiktų (techniškai tvarkingų ir išbaigtų) paraiškų dalis sieks 70% nuo visų pateiktų
paraiškų.
Prie aukštesnio lygmens nacionalinio rezultato rodiklio R.N.705 „Pagal priemonę remiamose veiklose dalyvavusių
tyrėjų mokslo straipsnių, esančių tarp 10 procentų pasaulyje dažniausiai cituojamų mokslo straipsnių, skaičius“ PĮP
numatytos siektinos reikšmės (50,00) labiausiai prisidės pagal 712 priemonės 1 kvietimą projektų įgyvendinimo
metu parengtos mokslinės publikacijos. Remiantis statistiniais duomenimis, galima matyti tarptautinių
publikacijų skaičiaus didėjimą, kuriam, atsižvelgiant į vertinimui vykdytos apklausos duomenis, įtakos turėjo
ir ESF lėšomis finansuojamos priemonės. Jau 2019 m. pasiekta nacionalinėse strategijose užsibrėžta 8,3%
Lietuvos mokslo ir studijų institucijų tyrėjų publikacijų dalies tarp 10 procentų pasaulyje dažniausiai cituojamų
mokslo publikacijų reikšmė. Pasiektas bei gerokai viršytas ir tarptautinių Lietuvos ir užsienio mokslinių kopublikacijų 1 mln. gyventojų skaičius. Vertinimui atliktos apklausos duomenys rodo, kad net 90,6% (48
respondentai iš 63) visų respondentų teigia36, kad projekto įgyvendinimo metu jau publikuotas vienas ar keli
straipnsiai tarptautiniuose moksliniuose recenzuojamuose žurnaluose, o 88,7% (47 respondentai iš 63)
respondentų teigia, kad straipsniai tokiuose žurnaluose dar bus publikuojami ateityje (23 pav.). Padidėjęs
straipsnių publikavimo tarptautiniuose moksliniuose recenzuojamuose žurnaluose intensyvumas prisideda prie
rodiklio R.N.705 reikšmės siekimo, kadangi prestižiniuose mokslo leidiniuose publikuojami straipsniai dažniau
turi ir aukštą cituojamumo indeksą.

36

Projektų vykdytojų apklausa, N=63.
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22 PAVEIKSLAS. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO METU SUKURTI IR PLANUOJAMI SUKURTI REZULTATAI

Kokie produktai ar rezultatai jau sukurti arba bus sukurti projekto metu?
Pasirinkite visus tinkamus atsakymo variantus (N=63)
Kita
4
Pateikta patentinė paraiška

6

4

1
Parengiamas mokymo(si) leidinys/priemonė

5

2
Tyrėjai įgūdžius tobulino neformaliojo švietimo programos
veiklose

10
9

Organizuojama konferencija/seminaras/dirbtuvės nacionaliniu
mastu

10

3

Organizuojama tarptautinė konferencija/seminaras/dirbtuvės

10
9

Sukurtas MTEP produktas (sprendimas, sistema, paslauga,
metodas, etc.)

10

3

Parengiama (-i) mokslo populiarinimo publikacija (-os)

15

10
Sukurta nauja internetinė svetainė, duomenų bazė ar kitokio
pobūdžio skaitmeninis išteklius

12
12

Publikuojamas (-i) straipsnis (-iai) ar kt. publikacijos Lietuvos
recenzuojamuose moksliniuose leidiniuose

12
13

Išleidžiama monografija

13

4
Projekto rezultatus pristatantis stendas tarptautiniuose mokslo
renginiuose

14

Pagerinta tyrimų infrastruktūros bazė

19

12

20

Pristatomas (-i) pranešimas (-ai) nacionalinėse mokslinėse
konferencijose

20
20

Parengta paraiška tarptautiniam mokslo projektui

23
21

Projekto vykdymo metu į MSI pritrauktas bent vienas tyrėjas iš
užsienio

17

21

Mokslinės išvykos/stažuotės į užsienio mokslo centrus

31

36

Pristatomas (-i) pranešimas (-ai) tarptautinėse mokslinėse
konferencijose

42

Publikuojamas (-i) straipnis (-iai) ar kt. publikacijos tarptautiniuose
recenzuojamuose moksliniuose leidiniuose

47
48

Patobulinta tyrėjų kvalifikacija

43
0

Bus sukurti

46

10

20

30

40

48
50

60

Buvo sukurti

Šaltinis: projektų vykdytojų apklausa, N=63.
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Įvertinus tai, mokslininkų kvalifikacijos kėlimas yra tęstinis procesas, kurio poveikis bus aiškiau jaučiamas
praėjus ilgesniam (5-10 m.) laikotarpiui po intervencijos, pagal pasiektus rodiklius, abi priemonės pasiteisino
siekiant spręsti mokslininkų ir tyrėjų žmogiškojo potencialo iššūkius ir atliepti kontekstines problemas, su
kuriomis susiduriama Lietuvos mokslo sistemoje, per:
1.

Praktinių mokslinių veiklų/tyrimų įgyvendinimą;

2.

Tarptautiškumo plėtojimą: mokslines stažuotes, išvykas, vizitus, konferencijas, renginius, parodas,
seminarus, stovyklas ir pan., kurių metu skatinami idėjų mainai, tarptautinio bendradarbiavimo
vystymas, tyrėjų ir mokslininkų tarptautinio konkurencingumo didinimas;

3.

Mokslininkų ir tyrėjų darbą efektyvinančių įrankių, kuriais mokslininkai ir tyrėjai išmokomi
naudotis, kūrimą;

4.

Administracinių mokslininkų ir tyrėjų gebėjimų ugdymą ir pagalbą rengiant tarptautinius ir
nacionalinius reikalavimus atitinkančias projektines paraiškas.

Remiantis esamų projektų pasiekimų ir suplanuotų siekti reikšmių analize, projektų vykdytojų ir paraiškas
teikusiųjų lyginamąja analize bei interviu su 711 ir 712 priemones administruojančia bei įgyvendinančia
institucija duomenimis, matyti, kad abiejų priemonių rezultatyvumas, taigi ir poveikis, yra aukštas. Vertinimui
atlikta apklausa parodė, kad priemonės ženkliai prisideda prie tyrėjų kvalifikacijos gerinimo – 76,2%
respondentų teigė, kad projekto metu buvo patobulinta tyrėjų kvalifikacija37.
Dar platesnio masto poveikis matomas Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimo dimensijoje. Atlikta apklausa
atskleidė, kad intervencijos nepatyrusi grupė daug mažesne apimtimi dalyvavo tarptautinėje mokslinėje
veikloje:


publikuojant straipsnius tarptautiniuose recenzuojamuose moksliniuose leidiniuose;



dalyvaujant mokslinėse stažuotėse į užsienio mokslo centrus ir tarptautinėse mokslinėse
konferencijose;



rengiant paraiškas tarptautiniams mokslo projektams.

Programoje dalyvavę tyrėjai ir mokslininkai aktyviau įsitraukė į kryptingą tarptautinio bendradarbiavimo
krypčių vystymą, mokslinių idėjų mainus bei tinklaveikos užmezgimą ir įveiklinimą, finansuojamas stažuotes,
mokslines išvykas ir kitus mokslo renginius, finansuojamus aukšto lygio projektus, kurių pagrindu rengiami
aukšto lygio straipsniai, tinkami spausdinimui tarptautiniuose recenzuojamuose moksliniuose žurnaluose.
Nors dauguma projektų dar nebaigti vykdyti, iš vertinimo metu atliktos analizės matyti, kad 712 priemonė
demonstruoja mažesnę intervencijos įgyvendinimo pažangą ir poveikį. Kita vertus, dera atkreipti dėmesį į tai,
kad 712 priemonė, priešingai nei 711 priemonė, įgyvendinama visuotinės dotacijos, o ne valstybės projektų
planavimo būdu, todėl: 1) esant dideliam projektų vykdytojų skaičiui, finansavimo paskirstymas imlesnis laiko
ir žmogiškiesiems resursams, o priemone sukuriamas poveikis sudėtingesnis išmatuoti; 2) konkursų būdu
rengiant paraiškas, siūlant mokslines temas ir gaunant finansavimą geriau atliepiami mokslo bendruomenės
poreikiai ir lūkesčiai.

37

Projektų vykdytojų apklausa, N=63.
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Nors priemonės siekia skirtingų tikslų, jos tinkamai koordinuojamos ir derinamos, pasiekia sintezę
(doktorantūros plėtra (711) ir stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas (712); tyrėjų gebėjimų dalyvauti
tarptautinių mokslinių tyrimų programose ugdymas (711), mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant
individualius „Horizontas 2020“ MTEP projektus“ (712) ir mokslininkų gebėjimų komercinti MTEP rezultatus
stiprinimas (711), etc.) ir prisideda įgyvendinant strateginius pokyčius, kurie dera su nacionaliniais strateginiais
tikslais.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad priemonių rinkinys gana nuosekliai užtikrina visapusišką mokslinių kompetencijų
ugdymą38 bei suteikia akademinėje literatūroje aptariamais skirtingais tyrėjo karjeros etapais (studentų gebėjimų
stiprinimas, doktorantūros studijų plėtra, jaunųjų ir vyresniųjų mokslininkų ir tyrėjų kompetencijų ugdymas)
reikalingą pagalbą stiprinant tyrėjų ir mokslininkų gebėjimus. Tai ypač svarbu atliepiant aptartą neigiamą
mokslininkų, tyrėjų ir mokslo darbuotojų mažėjimo aukštojo mokslo sektoriuje tendenciją bei aukšto tyrėjų
amžiaus vidurkio problemą. Kartu 711 ir 712 priemonių rinkinys užtikrina horizontalų sistemos augimą ir
pakankamus žmogiškuosius išteklius pakeisti aukštojo mokslo sektoriuje karjerą baigiančius specialistus jaunais
tyrėjais.

Tyrėjų kompetencijų vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas ugdymą ribojantys veiksniai
Žmogiškojo tyrėjų ir mokslininkų potencialo ugdymui nemažą įtaką daro ir jau iš anksčiau susiklosčiusios
aplinkybės, kurių (ne)pasireiškimas gali skatinti ar riboti intervencijos priemonių efektyvumą bei poveikio
mastą. Vienos svarbiausių aplinkybių, kurių kontekste veikia priemonės, yra politiniai, ekonominiai ir
sociokultūriniai veiksniai, mokslo politikos įgyvendinimo tęstinumas ir teisinis reglamentavimas, priemones
administruojančių ir įgyvendinančių institucijų bendradarbiavimas, administraciniai priemonės įgyvendinimo
koordinavimo gebėjimai, projektų vykdytojų žmogiškieji gebėjimai projektams įgyvendinti bei motyvacija
pasiekti tyrimo tikslus.
Viena opiausių Lietuvos mokslo problemų, kartu ribojanti ir viešojo sektoriaus tyrėjų bei mokslininkų
kompetencijos kėlimo galimybę – nekonkurencingi atlyginimai, kurie neleidžia ne tik pritraukti tyrėjų iš
užsienio, bet ir išlaikyti jau esamus. Kaip rodo Lietuvos statistikos departamento duomenys, viešajame sektoriuje
dirbančių tyrėjų atlyginimai kiek daugiau nei pusantro karto mažesni nei privačiame sektoriuje dirbančiųjų
tyrėjų (žr. 30 Lentelė). Akivaizdu, kad toks ženklus bei tendencingas darbo užmokesčio atotrūkis mažina
paskatas rinktis mokslinį darbą viešajame sektoriuje.

30 LENTELĖ. PRIVATAUS IR VIEŠOJO SEKTORIAUS TYRĖJŲ ATLYGINIMŲ VIDURKIŲ (BRUTO) PALYGINIMAS

Privatusis
sektorius
Viešasis
sektorius

38

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1 141,6

1 362,1

1 451,0

1 571,7

1 648,4

2433,6

757,8

778,0

817,8

896,5

1 083,4

1541,4

Interviu su ŠMSM atstovais.
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Šaltinis: sudaryta PPMI, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis. Bruto atlyginimų vidurkiai pagal EVRK kodą M72
(viešasis sektorius ir privatusis sektorius su individualiosiomis įmonėmis)

Remiantis akademinėje literatūroje atlikta plačia literatūros analize, išskirtinti produktyvios tyrimų aplinkos
veiksniai, kurių buvimas sudaro sėkmingo tyrimų vykdymo pagrindą ir stimuliuoja tyrimų įgyvendinimą, o
nebuvimas stabdo tyrimų pažangą. Literatūroje išskiriamos dvi grupės veiksnių: 1) instituciškai susiklosčiusios
aplinkybės, darančios įtaką tyrimų efektyvumui ir sukuriamiems rezultatams, 2) santykiai bei neformalūs ryšiai,
visų pirma siejami su tyrimų komandos bendraisiais ir specialiaisiais gebėjimais (žr. 24 pav.).

23 PAVEIKSLAS. PRODUKTYVIOS TYRIMŲ APLINKOS VEIKSNIAI

Šaltinis: sudaryta PPMI, remiantis C. J. Bland, M. T. Ruffin IV, „Characteristics of a Productive Research Environment: Literature Review“,
Academic Medicine, June 1992, p 385-397.

Vertinimo metu atlikta apklausa parodė, kad literatūroje išskirti veiksniai aktualūs ir intervencijų kontekste.
Daugiausiai apklausos respondentų teigė, kad labiausiai prie sėkmingo projekto uždavinių pasiekimo ir veiklų
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įgyvendinimo prisideda vidiniai veiksniai, visų pirma siejami su asmeniniais tyrėjų gebėjimais: atitinkamai
76,9% ir 63.5% identifikavo darbuotojų mokslines kompetencijas ir gebėjimus bei suburtos projekto komandos
organizacinius pajėgumus kaip pagrindinius tyrimų sėkmės veiksnius (žr. 25 pav.).

24 PAVEIKSLAS. VEIKSNIAI, TEIGIAMAI PRISIDEDANTYS PRIE PROJEKTO UŽDAVINIŲ PASIEKIMO IR VEIKLŲ
ĮGYVENDINIMO
Kokie veiksniai teigiamai prisideda prie Jūsų projekto uždavinių pasiekimo ir veiklų
įgyvendinimo? Pasirinkite iki trijų svarbiausių.
90%
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40%
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10%
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76,9%
63,5%
48,1%

40,4%
15,4%

Darbuotojų
Projekto
mokslinės
komandos
kompetencijos ir organizaciniai
gebėjimai,
pajėgumai
reikalingi
projektui
įgyvendinti

15,4%

Aiškūs projekto Lietuvos mokslo Laiku pasirašytos
Nedidelė
tikslai ir vidinė
tarybos
sutartys
administracinė
logika
efektyvus
našta
koordinavimas ir
vadyba

11,5%

Geras
prieinamumas
prie MTEP
infrastruktūros

Šaltinis: projektų vykdytojų apklausa, N=63.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pirmose apklausos pozicijose rikiuojasi specifiniai ir bendrieji vadybiniai
gebėjimai, kai tuo tarpu MTEP infrastruktūros prieinamumas respondentų įvardijamas rečiausiai. Tokie
apklausos rezultatai tik dar kartą patvirtina tyrėjų ir mokslininkų kompetencijoms ir gebėjimams tobulinti skirtų
priemonių svarbą.
Identifikuojant veiksnius, kurie projektų vykdytojams kliudo sėkmingai siekti užsibrėžtų tyrimo uždavinių ir
įgyvendinamų veiklų, respondentai visų pirma išskyrė administracinius sunkumus, kylančius dėl didelės
administracinės naštos, pokyčių finansavimo ir administravimo sutartyse, priemonę įgyvendinančios įstaigos
vadybinių gebėjimų stygiaus ir ilgai trukusio sutarčių pasirašymo (15,4%) (žr. 26 pav.).
Tokius apklausos duomenis patvirtina ir interviu duomenys – tiek priemones administruojančios, tiek
įgyvendinančios institucijos atstovai teigė, kad projektų vykdytojams svarbi kuo mažesnė šalia pagrindinių
projekto veiklų esanti administracinė ir vadybinė našta, kuri gali stabdyti pagrindinius, tiesiogiai su tyrimais
susijusius darbus39.

39

Interviu su ŠMSM atstovais.
92

Švietimo ir mokslo srities prioritetų poveikio vertinimas – 2 tarpinė ataskaita

25 PAVEIKSLAS. VEIKSNIAI, TRUKDANTYS PASIEKTI PROJEKTO UŽDAVINIUS IR ĮGYVENDINTI VEIKLAS
Kurie veiksniai trukdo Jūsų projektui pasiekti uždavinius ir įgyvendinti veiklas? Pasirinkite iki trijų
svarbiausių.
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Šaltinis: projektų vykdytojų apklausa, N=63.

Atviruose apklausos atsakymuose respondentai išskyrė tokius projekto įgyvendinimą ribojančius veiksnius 40:






Konkurencingesni atlyginimai;
Pernelyg ambicingi projekto tikslai ir MTEP srityje egzistuojantys neapibrėžtumai;
Su projektų vykdytojų asmeniniu gyvenimu susiję aspektai (liga, tevystės/motinystės atostogos);
Smulkių išlaidų ir tarpinių veiksmų administravimo našta;
Mokslinio projekto vykdymą ribojantis atlygio modelis, kai įgyvendinami rodikliai susieti su darbo
valandomis;
Suvaržantys įsipareigojimai publikuoti numatytą kiekį mokslinių straipsnių, kurie neleidžia vystyti
kokybiškos mokslinės veiklos;
Sudėtinga ir ilgai trunkanti publikacijų teikimo užsienio leidykloms ir moksliniams žurnalams
procedūra;
Ribojama galimybė nukrypti nuo paraiškoje suplanuoto veiklų plano, kas atvertų daugiau galimybių
inovacijoms ir netikėtiems atradimams;
Administracinę naštą didinantis paraiškų pildymas dviem kalbomis (anglų ir lietuvių);
Dėl natūralių ar force majeure (šiuo atveju – Covid-19 pandemijos) aplinkybių kylančios rizikos;
Su tyrimų specifika susijusios problemos, tokios kaip mažas tikslinių tyrimų grupių atliepumas ir/ar
įsitraukimas, priemonių neprieinamumas;
Ribojama projektų įgyvendinimo geografija.









Įvardijus pagrindinius tyrėjų ir mokslininkų vykdomus projektus stabdančius veiksnius, galima išskirti tris
pagrindines kryptis, kurias reikia tobulinti norint kuo efektyvesnio tyrėjų ir mokslininkų kompetencijų ugdymo:


Finansiniai resursai. Žemi tyrėjų atlyginimai ne tik mažina tyrėjų motyvaciją ir pasiryžimą dirbti, bet
ir mažina tyrėjo ir mokslininko profesijos patrauklumą jaunimo tarpe. Neproporcingas atlygis

40

Projektų vykdytojų apklausa, N=63.
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mainais už sukuriamų žinių mastą neleidžia pritraukti tyrėjų iš užsienio ar parsikviesti išvykusių ir
užsienyje studijuojančių ar dirbančių lietuvių.


Administracinė našta. Svarbu ne tik užtikrinti kuo didesnę administracinę bei vadybinę pagalbą
projektų vykdytojams mokslo ir studijų institucijose, bet ir tobulinti intervencijas įgyvendinančių
institucijų darbuotojų vadybines kompetencijas. Svarbu pasiekti, kad įgyvendinant ES lėšomis
finansuojamus projektus, jų vykdytojai kuo mažiau laiko skirtų administraciniams (ypač smulkaus
pobūdžio) reikalams, ir kuo daugiau realiam tyrimų įgyvendinimui.



Veiksmų laisvė. Didesnė, nors ir su projektų sutartyse apibrėžta ir sutarta tvarka, veiksmų laisvė ir
lankstumas įgyvendinant paraiškoje nesuplanuotas veiklas suteiktų galimybę didesniam
inovaciniam proveržiui. MTEP srityje mokslininkams svarbu suteikti galimybę rizikuoti ir
eksperimentuoti taip sukuriant naujas žinias, produktus, procesus ir įrenginius.
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5. ES investicijų poveikis profesinio
ir suaugusiųjų mokymo srityje
5.1. Iššūkiai ir siekiami pokyčiai profesinio ir suaugusiųjų mokymo
srityje
Lietuvos 2014-2020 m. Partnerystės sutartyje konstatuojama, kad suaugusiųjų švietimo sritis išlieka
nepakankamai išplėtota bendrame šalies švietimo kontekste, o investicijos į profesinį mokymą neužtikrino jo
patrauklumo Lietuvos gyventojams. Pabrėžiama, kad mokinių dalis, besimokančių pagal profesinio mokymo
programas, skirtas įgyti vidurinį išsilavinimą kartu su profesine kvalifikacija, sudaro mažiau nei 30 proc. visų
mokinių ISCED 3 lygmens programose, kai analogiškas ES šalių vidurkis siekia apie 50 procentų. Savo ruožtu
pagal „Europa 2020” mokymosi visą gyvenimą rodiklį Lietuvoje 2012 m. 25–64 metų gyventojų, dalyvavusių
formaliajame ar neformaliajame mokyme, dalis buvo 1,6 karto mažesnė nei ES šalių vidurkis (atitinkamai, 5,7
proc. ir 9 proc.), o nuo strategijos „Europa 2020“ siekinio (15 proc.) ji skyrėsi 2,6 karto. Investicijos iš ES
struktūrinių ir Sanglaudos fondų 2004–2006 m. ir 2007–2013 m. programavimo laikotarpiais leido modernizuoti
mokymo erdves ir įrangą dalyje profesinio ir suaugusiųjų mokymo įstaigų, tačiau egzistuojančios mokymosi
galimybės stokoja patrauklumo ir nepritraukia besimokančiųjų. Tarp pagrindinių žemo profesinio mokymo
partauklumo priežasčių Partnerystės sutartyje buvo išskirta:
-

mokymo kokybės profesinio mokymo įstaigose stoka, pedagoginių darbuotojų kompetencijų stoka;

-

profesinio ir suaugusiųjų mokymo pasiūlos lankstumo ir atitikties darbo rinkos ir visuomenės
poreikiams stoka;

-

neužbaigta modernizuoti profesinio mokymo infrastruktūra;

-

galimybių lavinti praktinius įgūdžius stoka;

-

žema suaugusiųjų mokymosi motyvacija ir įsitikinimas, jog mokytis jau per vėlu;

-

nepakankamas dėmesys nekvalifikuotų ir žemesnės kvalifikacijos dirbančių asmenų poreikiams ir
įtraukimui į MVG.

Tuo pat metu nurodoma, kad 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu padaryta pažanga sudaro rimtas
prielaidas sustiprinti profesinio mokymo vaidmenį, ruošiant kvalifikuotus specialistus. Todėl 2014–2020 m.
laikotarpiu reikia plėsti galimybes atlikti praktinio mokymo dalį aukšto technologinio lygio sektoriniuose
praktinio mokymo centruose, o pasirengimą darbo rinkai užbaigti atliekant praktikas pas darbdavius arba
pameistrystės programose.
Partnerystės sutartyje nurodoma, kad 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu iššūkis bus sukurti tęstines
paskatas šalies gyventojams, ypač nekvalifikuotiems ir žemesnės kvalifikacijos, dalyvauti mokymosi visą
gyvenimą sistemoje, užtikrinant siūlomų studijų (turinio ir formų) įvairovę, jų atitikimą darbo rinkos ir
individualaus asmens poreikiams, plėtojant įgytų kompetencijų pripažinimo galimybes, mokymosi visą
gyvenimą pasiūlos ir paklausos sistemą, kuri sudarytų sąlygas suaugusių asmenų socialinei ir darbinei
95

Švietimo ir mokslo srities prioritetų poveikio vertinimas – 2 tarpinė ataskaita

įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui ir asmeniniam tobulėjimui. VP

9 prioriteto aprašyme yra įvardijami

pagrindiniai poreikiai 2014–2020 m. laikotarpiu:
-

stiprinti praktinį mokymą, mokyklų bendradarbiavimą su socialiniais partneriais ir gerinti mokymo
pasiūlos lankstumą.

-

gerinti kokybiško praktinio mokymo prieinamumą, plėtojant sektorinių praktinio mokymo centrų
tinklą ir sustiprinant bazinį profesinį mokymą kitose profesinio mokymo įstaigose.

-

modernizuoti suaugusiųjų švietimo centrus;

-

spręsti profesinio ir suaugusiųjų mokymosi pasiūlos kokybės ir lankstumo problemas;

-

skatinti mokymosi paklausą sudarant sąlygas mažiausiai besimokančių visuomenės grupių
mokymuisi, kokybiškam praktiniam mokymui pas darbdavius, remiant viešųjų paslaugų darbuotojų
mokymąsi41.

2014-2020 m. veiksmų programos išankstiniame vertinime buvo nustatyta, kad 9.4 investicinis prioritetas
„Galimybių mokytis visą gyvenimą didinimas, darbo jėgos įgūdžių ugdymas ir kvalifikacijos kėlimas bei
švietimo ir mokymo sistemų pritaikymas darbo rinkos poreikiams; įskaitant profesinio švietimo ir mokymo
kokybės gerinimas bei mokymosi darbo vietoje ir gamybinės praktikos programų, pavyzdžiui, dvejopo
mokymosi sistemų kūrimas ir plėtra“ atitiko nacionalinius poreikius didinti suaugusiųjų dalyvavimą mokymosi
visą gyvenimą ir persikvalifikavimo veiklose.
Siekiant atliepti iššūkius profesinio ir suaugusiųjų mokymosi srityje buvo suformluoti trys konkretūs uždaviniai
ir jų įgvyendinimo pažangą matuojantys rodikliai (žr. 28 lentelę).
31 LENTELĖ. VP 9 PRIORITETO KONKRETŪS UŽDAVINIAI PROFESINIO IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SRITYJE
KONKRETUS UŽDAVINYS
9.1.2.

Padidinti

profesinio

ir

mokymo

SPECIFINIS REZULTATO RODIKLIS

kokybiško

Profesinio mokymo mokinių, kurie mokosi bent už 289 tūkst.

suaugusiųjų

eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintose

prieinamumą

PRADINĖ

SIEKTINA

REIKŠMĖ

REIKŠMĖ

53

75

0,47

40

80

80

55

55

0

80

įstaigose, dalis

investuojant į infrastruktūrą
(ERPF
9.4.1. Padidinti profesinio ir

Mokinių, kurie mokėsi pagal veiksmų programą ESF lėšomis

suaugusiųjų mokymo atitiktį

parengtas arba atnaujintas modulines profesinio mokymo

darbo rinkos poreikiams ir

programas, dalis

patrauklumą (ESF)

Mokinių, kurie pagal veiksmų programą ESF lėšomis baigę
profesinio mokymo programos dalį darbo vietoje, įgijo
kvalifikaciją, dalis
Mokinių, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas,
kurios pagal veiksmų programą ESF lėšomis buvo įvertintos
išoriniu vertinimu, dalis

09.4.2.

Sukurti

paskatas
gyvenimą,

41

sąlygas

mokymuisi

ir
visą

Asmenų, kurie įgijo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją po
dalyvavimo ESF veiklose, dalis

užtikrinant

Lietuvos 2014 – 2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa.
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veiksmingą

pagalbą

tobulinantis (ESF)
Šaltinis: 2014 – 2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa

Veiksmų programos pažangos vertinimo metu Lietuvos mokymosi visą gyvenimą rodikliai vis dar išliko gerokai
žemesni nei ES vidurkis, mokymų pasiūla neatitiko paklausos poreikių, mokymo paslaugos vis dar buvo sunkiai
prieinamos. Atlikta išsami investicijų į mokymąsi visą gyvenimą tinkamumo ir suderinamumo analizė42
identifikavo daug spragų informacijos, konsultacijų, socialinių partnerių, darbuotojų kompetencijų,
prieinamumo ir kitose mokymosi visą gyvenimą srityse. Didžiuliu iššūkiu išlieka ir mokymosi visą gyvenimą
kultūros nebuvimas. Tai rodo išliekantį investicijų į šią sritį aktualumą. Žemas suaugusiųjų įsitraukimo į
neformaliojo švietimo veiklas procentas liudija apie nepakankamą neformaliojo švietimo rezultatų įvertinimą ir
jų matomumą. Kaip rodo EBPO informacija, neformalaus suaugusiųjų mokymosi svarba ne visada suprantama,
matoma, įvertinama, todėl būtent neformalaus mokymosi rezultatų matomumui – tiek mokymesi visą
gyvenimą, tiek darbo rinkoje ar pilietiniame gyvenime – skiriama daug mažiau dėmesio.
2018-2019 m. atliktame Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinime identifikuota, kad profesinis
mokymas vis dar nebuvo patrauklus Lietuvos moksleiviams bei vis dar egzistuoja profesinio orientavimo
stygius. Panašius rezultatus identifikavo ir MOSTA 2018 m. atlikta profesinio mokymo būklės apžvalga43. Kaip
ir mokymosi visą gyvenimą sritis, veiksmų programos pažangos vertinimo rekomendacijose didelio dėmesio
sulaukė profesinis mokymas: siūlyta nuosekliai integruoti profesinį orientavimą į bendrojo ugdymo sistemą ir
užtikrinti profesinio mokslo kokybę atsižvelgiant į darbdavių įsitraukimą, sistemingą mokytojų rengimą, vystyti
teisinę bazę.
Lyginant Eurostat 2013-ųjų ir 2018-ųjų metų duomenis, didelių pokyčių suaugusiųjų švietimo srityje Lietuvoje
nepastebėta – 25–64 m. amžiaus žmonių įsitraukimas į mokymosi veiklas padidėjo vos 1,1 proc. – nuo 5,9 proc.
iki 7 proc. Šie duomenys leidžia teigti, jog vykdytose neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklose dalyvavo
pastovus motyvuotų ir mokymosi kultūros svarbą suprantančių suaugusiųjų skaičius (žr. 27 pav.).

42

ESTEP ir Visionary Analytics, 2014–2020 m. ES fondų investicijų į mokymąsi visą gyvenimą tinkamumo ir suderinamumo vertinimas

43

MOSTA, „Profesinio mokymo būklės apžvalga“, 2018
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26 PAVEIKSLAS MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ LYGIS LIETUVOJE 2016 IR 2019 M.

Dalyvavimo švietimo ir mokymosi veiklose rodikliai
(25-64 m. amžiaus suaugusieji)
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Šaltinis: Eurostat.

Eurostat 2016 m. vykdytos apklausos apie suaugusiųjų dalyvavimą mokymosi veiklose per pastaruosius 12 mėn.
duomenys rodo, kad 25–34 amžiaus suaugusieji aktyviau dalyvauja mokymosi visą gyvenimą veiklose nei 55–
64 m. grupei priklausantieji: Lietuvoje skirtumas tarp šių grupių taip pat didelis – 36,1 proc. 25–34 amžiaus
grupėje ir 19,2 proc. 55–64 m. amžiaus grupėje. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvoje net ir tarp jaunesnio
amžiaus suaugusiųjų dalyvavimas yra žemas lyginant su kitų ES šalių statistika.

27 PAVEIKSLAS. SUAUGUSIEJI, DALYVAUJANTYS MVG VEIKLOSE. SKIRTINGŲ AMŽIAUS GRUPIŲ LYGINIMAS
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Šaltinis: Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Adult_learning_statistics.
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Svarbu paminėti, kad aukštesnį išsilavinimą turintys asmenys yra aktyvesni neformaliojo švietimo dalyviai –
Lietuvoje MVG veiklose dalyvauja 46,4 proc. aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų, tačiau ir šios grupės
dalyvavimas taip pat nesiekia ES vidurkio (žr. 29 pav.).
28 PAVEIKSLAS. SUAUGUSIŲJŲ DALYVAVIMAS MVG VEIKLOSE PAGAL IŠSILAVINIMĄ, 2016 M.
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Šaltinis: Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Adult_learning_statistics.

Taip pat Lietuvoje aktyviau į mokymąsi visa gyvenimą įsitraukia moterys – 8,3 proc., kai aktyviai MVG veiklose
dalyvaujančių vyrų – 4,9 proc., o bendrai ES abiejų lyčių įsitraukimas yra maždaug apylygis.44 Estija, Suomija,
Švedija, Latvija ir Lietuva yra tos šalys, kuriose būtent moterys yra aktyvesnės mokymosi dalyvės. 45
2008 m. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl suaugusiųjų mokymosi valstybės narės raginamos skatinti žinių
įgijimą ir kurti mokymosi visą gyvenimą kultūrą įgyvendinant politiką, kuria užtikrinama lyčių lygybė ir
siekiama, kad suaugusiųjų švietimas taptų patrauklesnis, lengviau prieinamas ir veiksmingesnis. 46 Pagrindinės
pastebimos žemo dalyvavimo MVG priežastys:






tradiciškai nesusiformavusi mokymosi kultūra (silpna darbuotojų motyvacija, darbdavių palaikymo
stygius);
stabilaus finansavimo mechanizmo trūkumas (neretai per aukšta mokymosi kaina);
stabilių ir kryptingų mokymosi galimybių stoka ir jų viešinimo problema (turiniu ir forma tinkamų
programų trūkumas, mokymosi galimybių prieinamumo stoka, mokymosi programų keliamų
reikalavimų neatitikimas);
priežiūros paslaugų, leidžiančių moterims ir vyrams suderinti šeiminio gyvenimo ir darbo pareigas
su mokymusi, stoka.47

44

Adult learning statistics. Eurostat [2020-03-18]

45

Ten pat.

46

Nutarimas dėl valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo. 2013 m.

47

Tarybos rezoliucija dėl atnaujintos Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkės. Prieiga internetu: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011G1220(01)&from=EN [žiūrėta 2020 03 21]; Kas suaugusiesiems trukdo dalyvauti mokymosi visą
gyvenimą veiklose? Prieiga internetu: https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2016/02/4.pdf [žiūrėta 2020 03 17]; informacija,
gauta fokusuotos grupinės diskusijos metu.
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Remiantis Lietuvos statistikos departamento 2016 m. duomenimis, kaip pagrindinė suaugusiųjų nesimokymo
priežastis įvardijamas poreikio mokytis nebuvimas (81 proc.), kurį būtų galima sieti su mokymosi kultūros stoka.
Šie duomenys taip pat rodo, kad finansavimas nėra esminė žemo suaugusiųjų įsitraukimo į MVG veiklas
priežastis, nes ją nurodo tik 7 proc. tęstinio suaugusiųjų mokymo apklausos dalyvių. Atsižvelgiant į
identifikuotos iššūkius profesinio ir suaugusiųjų mokymo srityje sekančiame ataskaitos skyriuje pateikiame ES
investicijų poveikio profesinio ir suaugusiųjų mokymo srityje analizė.

5.2. ES investicijų profesinio ir suaugusiųjų mokymo srityje
poveikio įvertinimas
Profesinio ir suaugusiųjų mokymo srityje siekiant padidinti tokio mokymosi patrauklumą, prieinamumą ir
atitiktį darbo rinkos poreikiams bei sukurti sąlygas ir paskatas mokytis visą gyvenimą, VP lygmeniu buvo
suformuluoti trys konkretūs uždaviniai ir devynios juos įgyvendinančios priemonės (žr. 29 lentelę).

ĮGYVENDINAMA
PROJEKTŲ
BAIGTA ĮGYVENDINTI

IŠMOKĖTA, PROC.

IŠMOKĖTA, EUR

SUDARYTA SUTARČIŲ,
PROC.

SUDARYTŲ SUTARČIŲ,
EUR

PRIEMONĖS PAVADINIMAS

NUMATYTA
FINANSAVIMO SUMA
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9.1.2. Padidinti kokybiško profesinio ir suaugusiųjų mokymo prieinamumą investuojant į infrastruktūrą (ERPF)
09.1.2-CPVA-V-721 SEKTORINIŲ PRAKTINIO MOKYMO CENTRŲ
PLĖTRA

34 916 907

27 319 057

78%

10 688 640

31%

21

1

09.1.2-CPVA-K-722 PROFESINIO MOKYMO INFRASTRUKTŪROS
PLĖTRA

16 305 999

16 305 998

100%

33 278

0%

36

0

9.4.1. Padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą (ESF)
09.4.1-ESFA-V-713 PROFESINIO MOKYMO IR MOKYMOSI VISĄ
GYVENIMĄ VALDYMO, KOKYBĖS IR PATRAUKLUMO
UŽTIKRINIMO SISTEMŲ IR PROCESŲ STIPRINIMAS

12 551 029

11 251 029

90%

5 416 164

43%

3

0

09.4.1-ESFA-V-734 LIETUVOS KVALIFIKACIJŲ SANDAROS
FORMAVIMAS, KOMPETENCIJŲ IR KVALIFIKACIJŲ VERTINIMO IR
PRIPAŽINIMO SISTEMOS PLĖTRA

10 086 116

9 516 184

94%

6 030 363

60%

2

0

09.4.1-ESFA-V-735 PASKATOS IR PAGALBA BESIMOKANTIEMS

4 255 312

2 138 062

50%

227 258

5%

1

0

09.4.1-ESFA-K-736 PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO RĖMIMAS IR
SKATINIMAS

3 164 381

0%

0

0

0%

9.4.2. Sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi visą gyvenimą, užtikrinant veiksmingą pagalbą tobulinantis (ESF)
09.4.2-ESFA-K-714 FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO
MOKYMOSI GALIMYBIŲ PLĖTRA

7 519 510

3 988 222

53%

3 348 626

45%

9

3

09.4.2-ESFA-V-715 FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMO
PASLAUGŲ ĮVAIRIOMS BESIMOKANČIŲJŲ GRUPĖMS TEIKIMAS

36 173 616

24 599 198

68%

11 423 754

32%

7

0

100
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09.4.2-ESFA-K-737 VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ DARBUOTOJŲ
KOMPETENCIJOS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 48

2 985 774

0%

0%

0

0

Šaltinis: sudaryta PPMI, remiantis www.esinvesticijos.lt ir PĮP pateikiama informacija, [2020-04-04].

Kaip ir kitose švietimo srityse, siekiant pokyčių profesinio ir suaugusiųjų mokymo srityje suplanuotų priemonių
rinkinys apima investicijas į infrastruktūros atnaujinimą, žmogiškųjų išteklių stiprinimą, profesinio ir
suaugusiųjų mokymo sistemos valdymo tobulinimo.

Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, kad 2014–2020 m. investicijos į suaugusiųjų mokymą yra labai fragmentuotos
ir už juos atsakingos yra net trys ministerijos (ŠMSM, SADM, EIM). Nors VP 9 prioriteto priemonių
įgyvendinimo poveikiui vertinti yra nustatytas mokymosi visą gyvenimo lygmens 25-64 m. amžiaus asmenų
grupėje stebėsenos rodiklis, ŠMSM intervencijos, kurios yra tiesiogiai skirtos didinti suaugusiųjų mokymosi
apimtis, apima tik atskiras tikslines grupes, pvz. socialiai jautrių grupių asmenis, viduriniojo išsilavinimo
neįgijusius asmenis, švietimo įstaigų darbuotojus, pedagogus ir profesijos mokytojus, viešųjų paslaugų
sektoriaus darbuotojus (pvz. medikus).
Investicijų į profesinį ir suaugusiųjų mokymą siekiami pokyčiai pagal ŠMSM adminsitruojamas priemones yra
labiau orientuoti į mokymosi galimybių pasiūlos formavimą, sisteminių sąlygų didinti tokio mokymo
prieinamumą, patrauklumą ir kokybę. VP lygmeniu pokyčių įgyvendinimo pažanga yra matuojama,
atsižvelgiant į siekius:
-

padidinti profesinio mokymo mokinių, kurie mokosi atnaujintose įstaigose, dalį;

-

padidinti mokinių, kurie mokėsi pagal naujai parengtas arba atnaujintas modulines profesinio
mokymo programas dalį;

-

padidinti mokinių, kurie baigė profesinio mokymo programos dalį darbo vietoje, įgijo kvalifikaciją,
dalį;

-

padidinti mokinių, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas, kurios buvo įvertintos
išoriniu vertinimu, dalį;

-

padidinti asmenų, kurie įgijo valstybės pripažįstama kvalifikaciją po dalyvavimo ESF veiklose.

Norint pasiekti konkrečių uždavinių apibrėžtus pokyčius, VP 9 prioriteto intervencijų veiklos ir projektai turi
užtikrinti, kad bus sukurti intervencijose suplanuoti produktai ir rezultatai (žr. intervencijų logiką žemiau) ir
pasireikš tokios pokyčiams būtinos prielaidos kaip teisinio reglamentavimo tobulinimas, o taip pat lydersytė ir
politinė parama profesinio ir suaugusiųjų mokymo srityje siekiamiems pokyčiams.

48

Šiuo metu yra keičiamas priemonių įgyvendinimo planas (PĮP) ir planuojama, kad priemonė 09.4.2-ESFA-K-737 bus panaikinta, nes iki
2020 m. gruodžio 31 d. nebus spėta pasirašyti sutarčių. Todėl veikla, skirta viešųjų paslaugų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui bus
prijungta prie jau įgyvendinamo projekto, kas leis savalaikiškai užbaigti planavimo procesus.
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29 PAVEIKSLAS. ES INVESTICIJŲ Į PROFESINĮ IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYMĄ INTERVENCIJŲ LOGIKA

Šaltinis: sudaryta PPMI.
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Siekiant sudaryti sąlygas plėtoti profesinio ir suaugusiųjų mokymo sistemą, kuri būtų patraukli ir prieinama
potencialiems paslaugų gavėjams, pirmiausiai investuojama į profesinio mokymo infrastruktūrą pagal 721 ir
722 priemones. Šiomis investicijomis siekiama padidinti švietimo infrastruktūros pajėgumus, finansuojant 22
sektorinių praktinio mokymo centrų ir 36 profesinio mokymo įstaigų projektus. Rezultatyvumo analizė rodo,
kad planuojami pasiekti investicijų gavusios švietimo infrastruktūros pajėgumai pagal 721 ir 722 priemones
ženkliai – apie 5 kartus viršija PĮP siektinas reikšmes (žr. 30 ir 31 lenteles). Be to, 20 iš 22 sektorinių praktinio
mokymo centrų projektų biudžetai viršija 400 tūkst. eurų, o tarp 2019 m. pabaigoje pradėtų įgyvendinti
profesinių mokymo įstaigų projektų 34 iš 36 projektų biudžetai viršija 289 tūkst. Tai rodo, kad priemonių
stebėsenos produkto rodikliai, tikėtina, bus pasiekti.

33 LENTELĖ. 721 PRIEMONĖS STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI
STEBĖSENOS

STEBĖSENOS RODIKLIO PAVADINIMAS

RODIKLIO

MATAVIMO

GALUTINĖ

SUPLANUOTA

PASIEKTOS

VIENETAS

REIKŠMĖ

SUTARTYSE

REIKŠMĖS

KODAS

2023 M.

R.S.380

„Profesinio mokymo mokinių, kurie
mokosi bent už 289 tūkst. eurų pagal
veiksmų programą ERPF lėšomis
atnaujintose įstaigose, dalis“

Procentai

75

-

55,5

P.B.235

„Investicijas gavusios vaikų priežiūros
arba
švietimo
infrastruktūros
pajėgumas“

Skaičius

7000

33097

776

P.S.378

„Bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų
programą ERPF lėšomis atnaujintos
profesinio mokymo įstaigos“

Skaičius

20

20

0

P.N.721

„Profesinio mokymo įstaigos, kuriose
pagal veiksmų programą ERPF lėšomis
atnaujinta infrastruktūra“

Skaičius

2

1

1

R.N.709

Profesinio mokymo įstaigų mokinių,
kurie mokosi pagal veiksmų programą
ERPF lėšomis atnaujintose įstaigose,
dalis

Procentai

3,68

-

-

MATAVIMO

GALUTINĖ

SUPLANUOTA

PASIEKTOS

VIENETAS

REIKŠMĖ

SUTARTYSE

REIKŠMĖS

Šaltinis: PĮP ir SFMIS pateikiama informacija apie rodiklių pasiekimus 2019-12-31

34 LENTELĖ. 722 PRIEMONĖS STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI
STEBĖSENOS
RODIKLIO
KODAS

STEBĖSENOS RODIKLIO PAVADINIMAS

2023 M.
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P.B.235

„Investicijas gavusios vaikų priežiūros
arba
švietimo
infrastruktūros
pajėgumas“

Skaičius

3000

15285

0

R.N.709

Profesinio mokymo įstaigų mokinių,
kurie mokosi pagal veiksmų programą
ERPF lėšomis atnaujintose įstaigose,
dalis

Procentai

22

-

0

P.S.378

„Bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų
programą ERPF lėšomis atnaujintos
profesinio mokymo įstaigos“

Skaičius

1

35

0

P.N.721

„Profesinio mokymo įstaigos, kuriose
pagal veiksmų programą ERPF lėšomis
atnaujinta infrastruktūra“

Skaičius

30

2

0

Šaltinis: PĮP ir SFMIS pateikiama informacija apie rodiklių pasiekimus 2019-12-31

Vertinimo metu atlikti interviu parodė, kad siekiant užtikrinti investicijų į profesinio ir suaugusiųjų mokymo
infrastruktūrą efektyvumą buvo remiamasi Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017-2020 m. veiksmų plane
pateiktų projektų sąrašu, parengtu, vienta vertus, siekiant sutelkti didžiausius pajėgumus ir moderniausiai
įrangą sektoriniuose praktinio mokymo centruose, antra vertus, užtikrinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo
prieinamumą regionuose, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius.
Tačiau investuojant į profesinio ir suaugusiųjų mokymo infrastruktūrą svarbu yra įvertinti ir jos išnaudojimo
potencialą. Statistiniai duomenys rodo (žr. 31 pav.), kad mokinių skaičius profesinio mokymo įstaigose 20142019 m. mažėjo visose mokymo programose, o bendras skaičiaus sumažėjimas siekia net 27 procentus. Bendri
profesinio mokymo – sektorinių praktinio mokymo centrų ir profesinių mokyklų infrastruktūros, gavusios
investicijas, pajėgumai viršija 48 tūkst. vietų, todėl ateityje iškils iššūkių, norint pritraukti mokinius ir išnaudoti
sukurtus pajėgumus, kurie jau dabar apie 30 proc. viršija faktinį profesinio mokymo įstaigų mokinių skaičių.
30 PAVEIKSLAS. PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ SKAIČIUS

Profesinio mokymo įstaigų mokinių skaičius
46543

46462
21579
19903
4980

20540
20682
5321

47661
22009
20133
5519

42101
18398
18543
5160

60000
34152
16583
12594
4975

40000
20000
0

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Iš viso pagal mokymo programų grupes
Mokymo programos neturintiesiems pagrindinio išsilavinimo
Mokymo programos turintisiems pagrindinį išsilavinimą
Mokymo programos turintiesiems vidurinį išsilavinimą
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.
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Siekiant padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo patrauklumą ir atitiktį darbo rinkos poreikiams yra
investuojama į profesinio mokymo ir mokymosi visa gyvenimą valdymą ir kokybės sistemų stiprinimą bei
kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos plėtrą. Sisteminiai projektai pagal 713 ir 734
priemones yra nukreipti į profesinio mokymo pasiūlos pusės stiprinimą ir patrauklumo didinimą.

Pavyzdžiui, KPMPC įgyvendinamas projektas „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo
ir pripažinimo sistemos tobulinimas“, siekia sukurti vertinimo įrankius asmenims, siekiantiems įsivertinti
turimas kompetencijas, sukurti kompetencijų vertinimui naudojamus užduočių bankus, metodines priemones
su pavyzdinėmis kompetencijų vertinimo užduotimis, sustiprinti institucinius gebėjimus vertinti asmens
įvairiais būdais įgytas kompetencijas, sukurti asmens įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo stebėsenos
ir informavimo priemones.
Remiantis surinkta ir išanalizuota informacija apie kompetencijų vertinimo ir pripažinimo situaciją Lietuvoje,
jau parengtos metodinės rekomendacijos kompetencijų vertinimo užduočių rengėjams, kuriami elektroniniai
įrankiai lietuvių (ne gimtosios) kalbos mokėjimo vertinimui ir informavimui apie galimybes pripažinti įgytas
kompetencijas. Vykdant kompetencijų vertinimo ekspertų gebėjimų stiprinimo mokymus, apmokytas 451
asmuo. Prie užduočių rengimo dirba apie 140 profesijos mokytojų.
713 ir 734 priemonių stebėsenos rodiklių analizė rodo, kad daugiausia iššūkių kelia rodikliai, atspindintys
profesinio mokymo paklausos pusės situaciją, t.y., mokinių atnaujintose profesinio mokymo programose ir
programose, kurios buvo įvertintos išoriniu vertinimu. Todėl investicijas į profesinio mokymo sistemos kokybę,
kaip esminę sąlygą mokymosi visą gyvenimą sistemos plėtrai, svarbu derinti su veiklomis, nukreiptomis į
profesinio ir tęstinio mokymo paklausą jaunimo ir suaugusiųjų tarpe.
2014-2020 m. ŠMSM koordinuojamos ESF priemonės mokymosi visą gyvenimą paklausos srityje apima
intervencijas, nukreiptas į siauras tikslines grupes, tokias kaip mokiniai iš socialiai jautrių grupių, pedagogai,
viešųjų paslaugų darbuotojai. Parama mokiniams iš socialiai jautrių grupių, suteikiant galimybę mokytis
profesijos yra ypač aktuali Lietuvoje, nes, remiantis statistiniais duomenimis pagrindinio ugdymo programą (10
klasių) baigę žemų pajamų šeimų vaikai dvigubai dažniau nei kiti tęsia mokymąsi profesinio mokymo
įstaigose. Tuo pat metu egzistuoja didelė rizika, kad žemų pajamų šeimų vaikai iškris iš pirminio profesinio
mokymosi, nes praėjus penkeriems metams po 8 klasės baigimo, jie 1,7 karto dažniau būna neįgiję nei profesinės
kvalifikacijos, nei vidurinio išsilavinimo (žr. 30 pav.).
31 PAVEIKSLAS. ŽEMŲ PAJAMŲ ŠEIMŲ VAIKŲ ĮGYTAS IŠSILAVINIMAS PRAĖJUS 5 M. PO 8 KLASĖS BAIGIMO
Iš žemų pajamų šeimų**

54

Iš kitų šeimų

13 4
75

0

29
7 2 17

50

100

Įgijo vidurinį išsilavinimą

Įgijo vidurinį išsilavinimą ir profesiją

Įgijo profesiją

Neįgijo nei profesijos, nei vidurinio išsilavinimo

Šaltinis: Aukštojo mokslo prieinamumas: ar skirtingo SES vaikams sudarome lygias galimybes įgyti išsilavinimą. MOSTA, 2018.
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Pagal 735 priemonę įgyvendinama projektas „Turi profesiją-turi ateitį!“, apimantis 10 profesinio mokymo
įstaigų, yra orientuotas į sąlygų sudarymą, mokytojų kvalifikacijų tobulinimą, paslaugų teikimą (pagalba
mokantis, popamokinio užimtumo grupės, palydėjimas į darbo rinką). Planuojama, kad parama bus suteikta
300 mokinių iš socialiai jautrių grupių, o įgyvendinant projektą 2000 mokytojų ir kitų darbuotojų patobulins
kvalifikaciją. Šiam projektui yra skirta 50 proc. viso 735 priemonei numatyto finansavimo, tuo tarpu kita pagal
priemonę remiama veikla – profesinis ugdymas karjerai šiuo metu nėra įgyvendinama. Švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos pateikta infromacija, šiuo metu Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro yra rengiama
paraiška projektui, kuriame numatytas siektinas rodiklis bus 40 000 asmenų, dalyvavusių veiklose, skirtose
ugdymui karjerai. Tačiau užsitęsus intervencijos planavimo procesui egzistuoja rizika, kad rodiklis nebus
pasiektas, o poreikis sustiprinti profesinį orientavimą ir plėtoti ugdymo karjerai paslaugas nebus atlieptas.
Likusios dvi mokymosi visą gyvenimą paslaugų paklausos skatinimo priemonės (714 ir 715), nukreiptos į
suaugusiųjų dalyvavimą formaliajame ir neformaliajame švietime yra skirtos:
-

tobulinti bendrojo ugdymo mokytojų bendrąsias ir dalykines kompetencijas;

-

plėtoti kokybės ir lyderystės kultūrą bendrajame ugdyme;

-

stiprinti profesijos mokytojų technologines kompetencijas,

-

tobulinti gydytojų kvalifikaciją.

Pavyzdžiui, projektas „Lyderių laikas 3" yra nacionalinė iniciatyva, skirta švietimo bendruomenės nariams: švietimo
institucijų darbuotojams, savivaldybių administracijų darbuotojams, ministerijos ir jai pavaldžių institucijų
darbuotojams, tėvams ir kitiems asmenims, atstovaujantiems švietimo bendruomenes. Projekto tikslas yra įtvirtinti
lyderystei palankią infrastruktūrą Lietuvos švietimo sistemoje, užtikrinančią nacionalinio, savivaldos bei mokyklų
lygmens švietimo lyderių bendruomenės susitelkimą vardan besimokančiųjų mokymosi sėkmės (profesinis kapitalas).
Siekiant šio tikslo, planuojama:
- sukurti ir įgyvendinti lyderystės infrastruktūros stiprinimo, t.y. sisteminio pokyčio, projektus savivaldybėse (45);
- įgyvendinti Formaliųjų švietimo lyderystės studijų programą (210 studentų);
-įgyvendinti Neformaliųjų švietimo lyderystės mokymų programą (1350 dalyvių, įskaitant 60 užsienio lietuvių
bendruomenių atstovų);
- sukurti profesionalios švietimo lyderių savitarpio pagalbos tinklą, išplečiant mokymosi, dalijimosi patirtimi ir
bendradarbiavimo galimybes Lietuvoje ir tarptautiniu mastu per švietimo lyderystės forumus, tinklapį
www.lyderiulaikas.smm.lt , projekto alumnų tinklus, tarptautinius švietimo lyderystės tinklus.
Kartu su veiklomis, skirtomis tobulinti bendrojo ugdymo mokytojų bendrąsias ir dalykines kompetencijas šis projektas
prisideda prie bendrojo ugdymo paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimo tikslų pagal VP 9.2.1 ir 9.2.2 konkrečius
uždavinius, kurių analizė pateikta 2 ataskaitos skyriuje.

Stebėsenos rodiklių, numatytų pagal 714 ir 715 priemones analizė rodo, kad dalis rodiklių yra nepradėti siekti
arba sutartyse suplanuotos reikšmės yra ženkliai mažesnės už siektinas galutines reikšmes. Atsižvelgiant į VP
įgyvendinimo pažangą egzistuoja rizika, kad rodikliai nebus pasiekti, pavyzdžiui, asmenų, kurie mokėsi pagal
formaliojo švietimo programas ar modulius. Kita vertus, švietimo įstaigų darbuotojų dalyvavimas neformaliojo
švietimo programose pagal abi priemones viršijo suplanuotas reikšmes, todėl finansuotų intervencijų poveikis
pirmiausiai pasirekš švietimo sistemos viduje.
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35 LENTELĖ. 714 PRIEMONĖS STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI
STEBĖSENOS

STEBĖSENOS RODIKLIO PAVADINIMAS

RODIKLIO

MATAVIMO

GALUTINĖ

SUPLANUOTA

PASIEKTOS

VIENETAS

REIKŠMĖ

SUTARTYSE

REIKŠMĖS

KODAS

2023 M.

R.S.392

„Asmenų, kurie įgijo valstybės pripažįstamą
kvalifikaciją po dalyvavimo ESF veiklose,
dalis“

Procentai

80

80,73

42,86

P.S.382

„Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo
ESF veiklose, skirtose mokytis pagal
neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

800

964

984

P.S.404

„Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose,
skirtose mokytis pagal formaliojo švietimo
programas ar modulius“

Skaičius

2400

192

112

P.S.405

„Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose,
skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo
programas“

Skaičius

870

-

0

MATAVIMO

GALUTINĖ

SUPLANUOTA

PASIEKTOS

VIENETAS

REIKŠMĖ

SUTARTYSE

REIKŠMĖS

Šaltinis: sudaryta PPMI, remiantis PĮP ir SFMIS duomenimis (2019-12-310.

36 LENTELĖ. 715 PRIEMONĖS STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI
STEBĖSENOS

STEBĖSENOS RODIKLIO PAVADINIMAS

RODIKLIO
KODAS

2023 M.

R.S.392

„Asmenų, kurie įgijo valstybės pripažįstamą
kvalifikaciją po dalyvavimo ESF veiklose,
dalis“

Procentai

80

80

57,87

R.N.707

„Mokymosi visą gyvenimą lygis 25–64 metų
amžiaus grupėje“

Procentai

12

-

6,9

P.S.382

„Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo
ESF veiklose, skirtose mokytis pagal
neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

6692

6945

7082

P.S.404

„Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose,
skirtose mokytis pagal formaliojo švietimo
programas ar modulius“

Skaičius

216

210

216

P.S.405

„Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose,
skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo
programas

Skaičius

12580

8920

2112

Šaltinis: sudaryta PPMI, remiantis PĮP ir SFMIS duomenimis (2019-12-31).

Atsižvelgiant į tai, kad didžioji dalis investicijų mokymosi visą gyvenimą srityje pagal ŠMSM priemones visgi
nebuvo nukreiptos į mokymosi paklausos tiesioginį skatinimą ir mokymosi veiklų finansavimą, pagal VP 9
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prioritetą įgyvendinamos priemonės turės ribotą poveikį mokymosi visą gyvenimą rodikliui nacionaliniu
lygmeniu. Atsižvelgiant į pagal įgyvendinamas intervencijas suplanuotas rodiklių reikšmes, jos apima iki 5 proc.
visų 25-64 m. šalies suaugusiųjų, tačiau, mažai tikėtina, kad įtraukiant į mokymosi veiklas atskiras tikslines
grupes, būtų pasiektas laukiamas proveržis, įgyvendinant „Europa 2020” strategijos kiekybinį siekį iki 12 proc.
padidinti suaugusiųjų dalyvavimą mokymesi visą gyvenimą.
Apibendrinant ES investicijų profesinio ir suaugusiųjų mokymosi srityje analizę, galima teigti, kad 2014-2020 m.
intervencijos sisteminiu lygmeniu sukūrė profesinio ir suaugusiųjų mokymo institucijų ir valdymo pajėgumus,
kurie sudaro prielaidas siekti strateginio tikslo didinti suaugusiųjų dalyvavimą MVG, tačiau mažai prisidėjo prie
tiesioginio suaugusiųjų mokymosi skatinimo finansavimo (žr. lentelę apačioje).

TĘSTINIŲ ES
INVESTICIJŲ POREIKIS

POVEIKIO MASTAS

STRATEGINIŲ TIKSLŲ
IR RODIKLIŲ
TENDENCIJOS

POVEIKIO LYGMUO

PRIEMONĖS PAVADINIMAS

NUMATYTA
FINANSAVIMO SUMA

37 LENTELĖ. INVESTICIJŲ Į STUDIJAS IR AUKŠTAJĮ MOKSLĄ POVEIKIO ĮVERTINIMO APIBENDRINIMAS

9.1.2. Padidinti kokybiško profesinio ir suaugusiųjų mokymo prieinamumą investuojant į infrastruktūrą (ERPF)
09.1.2-CPVA-V-721 SEKTORINIŲ PRAKTINIO MOKYMO
CENTRŲ PLĖTRA
34 916 907

09.1.2-CPVA-K-722 PROFESINIO MOKYMO
INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA
16 305 999

Sisteminis/
institucinis

Sisteminis/
institucinis

neigiamos

neigiamos

+++

Tik tikslinės
investicijos,
užtikrinant
infrastruktūros
išnaudojimą

+++

Tik tikslinės
investicijos,
užtikrinant
infrastruktūros
išnaudojimą

9.4.1. Padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą (ESF)
09.4.1-ESFA-V-713 PROFESINIO MOKYMO IR MOKYMOSI
VISĄ GYVENIMĄ VALDYMO, KOKYBĖS IR
PATRAUKLUMO UŽTIKRINIMO SISTEMŲ IR PROCESŲ
STIPRINIMAS

12 551 029

sisteminis

nenustatyta

++

nėra

09.4.1-ESFA-V-734 LIETUVOS KVALIFIKACIJŲ SANDAROS
FORMAVIMAS, KOMPETENCIJŲ IR KVALIFIKACIJŲ
VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO SISTEMOS PLĖTRA

10 086 116

sisteminis

nenustatyta

+

nėra

+

ES investicijos
turi būti tikslingai
skiriamos aiškiai
apibrėžtiems
pokyčiams

nėra įrodymų

ES investicijos
turi būti tikslingai
skiriamos aiškiai
apibrėžtiems
pokyčiams

09.4.1-ESFA-V-735 PASKATOS IR PAGALBA
BESIMOKANTIEMS
4 255 312

individualus

neigiamos

09.4.1-ESFA-K-736 PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO
RĖMIMAS IR SKATINIMAS
3 164 381

individualus

neigiamos

9.4.2. Sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi visą gyvenimą, užtikrinant veiksmingą pagalbą tobulinantis (ESF)
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09.4.2-ESFA-K-714 FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO
MOKYMOSI GALIMYBIŲ PLĖTRA
7 519 510

09.4.2-ESFA-V-715 FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO
MOKYMO PASLAUGŲ ĮVAIRIOMS BESIMOKANČIŲJŲ
GRUPĖMS TEIKIMAS

36 173 616

individualus

individualus

neigiamos

neigiamos

+

ES investicijos
turi būti tikslingai
skiriamos aiškiai
apibrėžtiems
pokyčiams

+

ES investicijos
turi būti tikslingai
skiriamos aiškiai
apibrėžtiems
pokyčiams

Šaltinis: sudaryta PPMI.

Todėl ateityje, siekiant valdyti riziką dėl perteklinių profesinio ir suaugusiųjų mokymo infrastruktūros
pajėgumų, būtina ieškoti efektyvių tęstinio mokymosi veiklų paklausos skatinimo būdų, įskaitant ir
suaugusiųjų mokymo finansavimą taikant individualių mokymosi paskyrų modelį. Planuojant 2021–2027 m.
investicijas, pagrindinis tikslas turėtų būti didinti suaugusiųjų dalyvavimą MVG, tikslingai finansuojant
mokymosi veiklas, nukreiptas į profesinį mobilumą į aukštesnę pridėtinę vertę kuriančias profesijas ir
ekonomikai ir darbo rinkai reikalingų kompetencijų įgijimą. Plačios aprėpties mokymo veiklų paklausos
skatinimą grindžiant 2014-2020 m. laikotarpio investicijomis sustiprintos profesinio ir suaugusiųjų mokymo
sistemos pajėgumais, būtų padidintas investicijų tvarumas ir efektyvumas.
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2014–2020 m. ES fondų investicijų
poveikio švietimo sektoriui vertinimo
tarpinės išvados ir įžvalgos
2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos konkrečiais uždaviniais siekiama pokyčių visais švietimo
lygmenimis, investuojant į:
-

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo kokybę ir prieinamumą bei vaikų dalyvavimo
neformaliajame ugdyme didinimą, įskaitant ir tam reikalingos infrastruktūros plėtrą;

-

aukštojo mokslo kokybę ir prieinamumą, tarptautiškumo didinimą bei infrastruktūros tinklo
optimizavimą;

-

viešojo sektoriaus tyrėjų gebėjimų ir pajėgumų stiprinimą;

-

profesinio mokymo patrauklumo ir atitikties darbo rinkos poreikiams didinimą ir dalyvavimo
mokymesi visą gyvenimą skatinimą.

Tarpiniai 2014–2020 m. ES fondų investicijų poveikio švietimo sektoriui vertinimo rezultatai rodo, kad
suplanuotos ir įgyvendinamos intervencijos daugiausiai atitinka veiksmų programoje identifikuotus iššūkius ir
ženkliai prisideda prie siekiamų pokyčių. Visgi dalis strateginijuose dokumentuose identifikuotų problemų
reikalauja papildomų veiksmų, siekiant ir toliau didinti švietimo kokybę ir prieinamumą visais lygmenimis.
Toliau yra pateikiamos preliminarios ES fondų investicijų poveikio švietimo sektoriui vertinimo išvados ir
pasiūlymai dėl svarbiausių intervencijų krypčių 2021–2027 m. laikotarpiu.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo kokybė ir prieinamumas
2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programoje iškelti konkretūs uždaviniai prie ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo kokybės ir prieinamumo prisidėjo, skiriant finansavimą ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo paslaugas teikiančių ugdymo įstaigų tinklui optimizuoti, mokinių
pasiekimams gerinti ir ankstyvam pasitraukimui iš ugdymo proceso mažinti.
Švietimo įstaigų tinklo efektyvumas
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ES investicijų į ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ir neformaliojo švietimo įstaigų infrastruktūrą pagal
VP 9 prioriteto 9.1.3. konkretų uždavinį analizė parodė, kad investicijos pasižymi aukštu tinkamumu strateginių
tikslų atžvilgiu, o įgyvendinimo pažanga leidžia tikėtis, jog priemonių siekiami sukurti produktai ir rezultatai
bus sukurti, nepaisant to, kad dalies projektų įgyvendinimas prasidėjo vėliau ir /ar vyko lėčiau nei planuota.
Tam įtakos turėjo tiek tinkamo pasirengimo priemonių įgyvendinimo pradžiai poreikis investuojant į švietimo
įstaigų edukacinių erdvių modernizavimą, tiek švietimo srityje suplanuotų priemonių peržiūra XVII
Vyriausybės inicijuotų reformų kontekste, tiek Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžių įstaigų
reorganizavimas į Nacionalinę švietimo agentūrą. ES investicijų poveikio švietimo įstaigų tinklo efektyvumui
analizė parodė, kad:
-

2014–2020 m. laikotarpio investicijos į ikimokyklinio įstaigų infrastruktūrą sudaro sąlygas pagerinti
ugdymo aplinką tik apie 10 proc. visų ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių
vaikų ir, nepaisant šio ženklaus indėlio, poveikis bus mažesnis nei planuota ir neleis pasiekti
specifinio rezultato rodiklio reikšmės, numatančios, kad ERPF lėšomis atnaujintas ugdymo įstaigas
lankys 46 proc. visų 1-6 amžiaus vaikų;

-

valstybės projektų planavimas ir regioniniams projektams taikyti kriterijai investuojant į bendrojo
ugdymo įstaigų modernizavimą ir edukacinių erdvių atnaujinimą sudarė sąlygas tvarioms švietimo
įstaigų optimizavimo planus atitinkančioms investicijoms, kurių tiesioginis poveikis pasieks
mažiausiai 14 proc. mokinių;

-

investicijomis į

bendrojo

ugdymo

įstaigų infrastruktūrą

pritaikant ją

ikimokyklinio ir

priešmokyklinio ugdymo paslaugoms teikti bus padidintas šių paslaugų prieinamumas septyniose
rajonų savivaldybėse taip efektyviai išnaudojant turimą švietimo įstaigų infrastruktūrą;
-

centralizuotai Nacionalinės švietimo agentūros vykdomi projektai, skirti aprūpinti švietimo įstaigas
mokykliniais autobusais, gamtos ir technologinių mokslų įranga ir priemonėmis bei specialiųjų
poreikių turintiems vaikams reikalingomis techninėmis priemonėmis papildys ir sustiprins ES
investicijų poveikį į švietimo įstaigų infrastruktūrą, nes sudarys sąlygas toliau didinti mokyklų tinklo
efektyvumą, švietimo kokybę ir prieinamumą;

-

investicijomis į neformaliojo vaikų švietimo infrastruktūrą gerinama ugdymo aplinka ir didinamas
infrastruktūros pajėgumas taip sudarant sąlygas didinti neformaliojo ugdymo prieinamumą, ypač
regionuose;

-

investicijos į privačių bendrojo ugdymo įstaigų infrastruktūrą ir aplinkos gerinimą, išlaikant aukštą
finansavimo intensyvumą, nors ir prisidėjo prie specifinio rezultato rodiklio, tačiau, gali būti, išstūmė
privačias investicijas ir mažai prisidėjo prie švietimo įstaigų tinklo efektyvumo didinimo.

Didžiausios investicijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pajėgumų plėtrai buvo skirtos
Vilniaus (4,46 mln.) ir Klaipėdos (879 tūkst.) miestų savivaldybių projektams, siekiant sumažinti vietų trūkumą
ir padidinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą didmiesčių gyventojams. Todėl nepaisant ženklaus
ES investicijų indėlio į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo gerinimą, 2014–2020 m.
programavimo laikotarpio investicijos neatliepė iššūkių susijusių su dalyvavimo ikimokykliniame ir
priešmokykliniame ugdyme skirtumais mieste ir kaimo vietovėse bei pagal SEK statusą:
-

Lietuvoje 2018 m. ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvavo 90 proc. miestuose
gyvenančių 1-6 m. vaikų ir tik 36,5 proc. vaikų kaimo vietovėse;
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-

Vaikų, patiriančių skurdo ir socialinės atskirties riziką, dalyvavimas ikimokykliniame ugdyme yra
apie ~25 proc. mažesnis tarp 3-6 m. vaikų ir net 75 proc. mažesnis tarp vaikų iki 3 m. amžiaus, nei
tokios rizikos nepatiriančių.

Todėl, atsižvelgiant į dalyvavimo ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme naudą ir poveikį mokinių
bendrojo ugdymo pasiekimams, 2021–2027 m. ES fondų investicijomis tikslinga būtų didinti dalyvavimą
ikimokykliniame ugdyme kaimo vietovėse, užtikrinant prieinamas ir pasiekiamas, t.y., arti namų esančias
ikimokyklinio ugdymo paslaugas. Investicijas į ankstyvajam ugdymui (lopšelio ir ikimokyklinio ugdymo
grupėms) tinkamų patalpų įrengimą švietimo, kultūros ir/ar daugiafunkcinės paskirties pastatuose reikėtų
derinti su ankstyvojo ugdymo paslaugų teikimo finansavimu skurdo ir socialinės atskirties riziką patiriantiems
vaikams bei reguliacinėmis priemonėmis nukreiptomis į privalomo dalyvavimo ikimokykliniame ugdyme
ankstinimą.
Kitas iššūkis, kuri išlieka aktualus ir naujuoju programavimo laikotarpiu yra mokinių galimybės savo mokyklose
naudotis laboratorija. Nors naudotis įrengtų regioninių STEAM centrų laboratorijomis galės visos Lietuvos
mokyklos, šios investicijos neprisideda prie strateginio tikslo ženkliai padidinti mokinių, turinčių galimybę savo
mokykloje naudotis gamtos mokslų laboratorija dalį iki 80 proc. Atsižvelgiant į tai kad, nors Lietuvos bendrojo
ugdymo mokyklų aprūpinimas laboratorijomis ir jų įranga 2015-2018 m. pagerėjo, tačiau laboratorijas šiuo metu
vis dar turi tik apie trečdalis bendrojo ugdymo mokyklų (33,3 proc.), o mieste tokių mokyklų beveik dvigubai
daugiau nei kaime. Todėl siekiant gerinti mokinių pasiekimus, 2021–2027 m. laikotarpiu bus svarbu aprūpinti
mokyklas laboratorine įranga, užtikrinant mokinių galimybes ja naudotis mokymosi procese. Siekiant
užtikrinti tokių investicijų tvarumą, viena iš sąlygų tokios intervencijos įgyvendinimui galėtų būti optimizuotas
įstaigų tinklas ir efektyvi ugdymo įstaigos veikla.
Švietimo kokybės ir prieinamumo didinimas
ES investicijų į švietimo kokybės ir prieinamumo didinimą tinkamumo ir rezultatyvumo analizė, atliktą siekiant
įvertinti (tikėtiną) investicijų poveikį, parodė, kad priemonės, kurios labiausiai prisideda prie ikimokyklinio,
priešmokyklinio, bendrojo ir neformaliojo švietimo kokybės ir prieinamumo buvo:
-

sisteminiu lygmeniu vykdomas pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir kitų švietimo įstaigų
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir kompetencijų stiprinimas, siekiant suteikti papildomas žinias
ir įgūdžius, reikalingas organizuoti kokybiškam ir įtraukiam, į mokinį orientuotam ugdymo procesui
bei atliepti mokytojų trūkumo ir netolygaus darbo krūvio iššūkius;

-

naujų ugdymo proceso organizavimo formų diegimas ir taikymas bei kitų veiklos tobulinimo būdų
išbandymas ugdymo įstaigų lygmeniu, įgyvendinant į ikimokyklinio ugdymo kokybės ir bendrojo
ugdymo mokinių pasiekimų gerinimą orientuotus projektus ir užtikrinant tinkamą tokių intervencijų
stebėseną;

-

ugdymo įstaigoms ir pedagogams skirtų rekomendacijų, metodikų, mokymo priemonių (taip pat ir
skaitmeninių) parengimas, siekiant užtikrinti ugdymo įstaigų veiklai ir mokymo procesui reikalingų
išteklių prieinamumą;

-

tiesioginis NVŠ paslaugų finansavimas taikant krepšelio modelį, kuris leido nuo 28 iki 60 proc.
dalyvavimą NVŠ veiklose, padidinti NVŠ paslaugų pasiūlą ir įvairovę (ypač regionuose ir kaimo
vietovėse).
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Savo ruožtu kitos sisteminiu lygmeniu įgyvendinamos intervencijos, skirtos atnaujinti bendrojo ugdymo
programas bei sukurti ir įdiegti ugdymo organizavimo modelius, taip pat švietimo stebėsenos ir vertinimo
sistemų plėtra veikia kaip būtinos prielaidos pokyčiams švietimo sistemoje įgyvendinti. Nors Kokybės krepšelio
modeliu siekiamas diegti į rezultatus orientuotas finansavimo kompensavimas yra svarbus pokytis visos
švietimo sistemos lygmeniu, prisidedantis ir prie švietimo įstaigų tinklo efektyvumo didinimo, jo faktinis
poveikis priklausys nuo savivaldybių ir mokyklų motyvacijos tobulinti veiklą ir siekti geresnių rezultatų. Kitas
svarbus visos švietimo sistemos plėtrą ribojantis veiksnys išlieka stringanti pedagogų rengimo institucijų
pertvarka ir mažas pedagogo karjeros patrauklumas jauniems asmenims.
Nors 2014–2020 m. pasirinktos įgyvendinti intervencijos yra nukreiptos į kokybės ir prieinamumo pokyčius
skirtingais bendrojo ugdymo valdymo lygmenimis: sisteminiu, instituciniu, t.y. ugdymo įstaigų lygmeniu ir
individualiu – tobulinant mokytojų kvalifikaciją, jos neapima tikslinių, į mokinį nukreiptų priemonių, skirtų
gerinti ugdymo pasiekimus. Atotrūkis nuo užsibrėžtų strateginių tikslų įgyvendinimo rodiklių rodo, kad
pagrindinės pokyčio reikalaujančios kryptis yra susijusios su mokinių pasiekimų netolygumais, kuriuos
apibūdina:
-

statistiškai reikšmingai žemesni už EBPO šalių vidurkį Lietuvos mokinių skaitymo gebėjimai ir
matematinis bei gamtamokslinis raštingumas;

-

dideli ir toliau didėjantys mokinių PISA pasiekimų skirtumai pagal gyvenamosios vietovės dydį
(labiausiai tarp miesto ir kaimo vietovių)ir SEK statusą.

-

dideli NMPP rezultatų skirtumai tarp didmiesčio, miesto ir kaimo mokinių pasiekimų visose klasėse
(4-oje, 6-oje ir 8-oje), t.y., kaimo vietovėse mažiau mokinių pasiekia vidutinius ar aukštesnius
rezultatus;

Atsižvelgiant į ES lygmeniu inicijuotą ir šiuo metu analizuojamą Vaiko garantiją, 2021–2027 m., švietimo kokybės
ir prieinamumo netolygumų iššūkiams atliepti galėtų būtų įgyvendinta tikslinė (pilotinė) intervencija
identifikuotose mokyklose finansuojant kokybišką visos dienos ugdymą 2-7 klasių mokiniams taikant
švietimo paslaugų standartizuotus kaštus (papildomų mokytojų atlyginimams, transporto kaštams, mokymosi
priemonėms, mokinių maitinimui). Pažangai stebėti ir pokyčiui matuoti turi būti užtikrintas tolimesnis mokinių
pasiekimų vertinimas, stebėsena ir analizė. Taip pat siekiant užtikrinti 2014–2020 m. ES investicijų į neformaliojo
ugdymo plėtrą rezultatų tęstinumą ateityje būtina sukurti tvarų NVŠ finansavimo modelį, siekti didinti NVŠ
programų kokybę bei orientaciją į profesines kompetencijas.

Studijų kokybė ir prieinamumas
2014–2020 m. ES investicijoms studijų kokybės ir prieinamumo srityje įgyvendinimui tiesioginės įtakos turi (-ėjo)
XVII Vyriausybės inicijuota struktūrinė švietimo reformą, kuri studijų srityje numato universitetų tinklo
optimizavimą, kokybės gerinimą ir tyrėjų prestižo didinimą, siekiant:
-

sukurti prielaidas aukštojo mokslo ir studijų kokybei;

-

švietimą orientuoti į darbo rinkos poreikius;

-

didinti dėstytojo ir tyrėjo profesijos patrauklumą;

-

pertvarkyti valstybinių universitetų tinklą ir optimizuoti studijų infrastruktūrą.
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Nepaisant ambicingų tikslų, reformos įgyvendinimą ribojo silpnas universitetų tinklų optimizavimo, tarp jų ir
universiteto jungimo proceso koordinavimas, reguliacinių ir administracinių priemonių

įgyvendinti

Universitetų tinklo optimizavimo planą stoka. Šiuo metu galutinai sujungti 3 universitetai: Vytauto Didžiojo,
Lietuvos edukologijos ir Aleksandro Stulginskio universitetai. Po sujungimo VDU gautos investicijos yra skirtos
ne tik studijų infrastruktūros plėtrai ir koncentravimui, bet ir prisideda prie pedagogų rengimo sistemos
pertvarkos, po kurios mokytojus numatoma rengti trijuose pedagogų rengimo centruose.
Nors investicijos į studijų infrastruktūrą turėjo pirmiausiai prisidėti prie studijų infrastruktūros koncentravimo
ir tobulinimo, įgyvendinant Universitetų tinklo pertvarkos planą, šiuo metu valstybės projektų planavimo būdu
atrinkti ir įgyvendinami projektai apima ir kolegijų infrastruktūros tobulinimą. Atkreiptinas dėmesys, kad
planuojamas investicijas gavusių aštuonių aukštųjų mokyklų ir devynių kolegijų švietimo infrastruktūros
pajėgumas viršijo studijavo 40 proc. visų aukštojo mokslo studentų 2019-2020 m.m. Todėl galima teigti, kad
reikšmingos investicijos į studijų aplinkos gerinimą, sudaro sąlygas siekti studijų kokybės tikslų didžiausią
potencialą turinčiose studijų institucijose, kurios pritraukia reikšmingą dalį studijuojančių. Tačiau investicijų į
studijų infrastruktūrą tvarumui rizikų kelia mažėjantis vidurinį išsilavinimą įgyjančių mokinių skaičius ir nuo
2014 m. stebimas nuolatinis studentų skaičiaus universitetuose ir kolegijose mažėjimas.
Siekiant pagerinti studijų kokybę ir atitiktį darbo rinkai projektų metu suplanuoti šie prie pokyčių prisidedantys
ir jiems prielaidas sukuriantys projektų indėliai sisteminiu lygmeniu:
-

parengti ir atnaujinti studijas reglamentuojantys dokumentai: atnaujinta studijų krypčių aprašų
skirtingoms pakopoms kūrimo metodika, parengti ir/arba atnaujinti studijų krypčių ar jų grupių
aprašus;

-

patobulinta aukštųjų mokyklų išorinė kokybės priežiūros sistema: atnaujinta išorinio veiklos
vertinimo metodika; atlikti aukštųjų mokyklų veiklos ir studijų programų/krypčių išoriniai
vertinimai;

-

išplėtota su aukštuoju mokslu susijusių užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo sistema.

Siekiant didinti studijų prieinamumą ir atitiktį darbo rinkai taip pat buvo įgyvendinti valstybiniai ir atskirų
aukštojo mokslo įstaigų projektai skirti:
-

pagerinti studijų prieinamumą socialiai jautrių, socialinės atskirties ir mažai atstovaujamų grupių
studentams skiriant tikslinę išmoką arba socialinę stipendiją;

-

pritaikyti informacinę ir fizinę studijų aplinką specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims;

-

studentų praktikai įmonėse ir organizacijose atlikti;

-

skatinti studentų verslumą;

-

įtraukti aukštojo mokslo įstaigų dėstytojus ir studentus į neformaliojo švietimo programas.

Vertinimasparodė, kad šie projektai, tikėtina, turės teigiamą poveikį individualiu projektų veklose dalyvavusių
asmenų lygmeniu, tačiau intervencijų mastas yra santykinai nedidelis.
Savo ruožtu Siekiant padidinti studijų tarptautiškumą ir Lietuvos aukštojo mokslo patrauklumą užsienio studentams,
surengti 44 Lietuvos aukštojo mokslo pristatymai užsienio valstybėse, o universitetuose ir kolegijose
studijuojančių užsienio studentų dalis sudarė 7,56 proc. ir ženkliai viršijo planuotą pokytį. Taip pat paskatintas
studijų tarptautiškumas: 1588 iš planuotų 3600 studentų bent dalį studijų laikotarpio mokėsi užsienio
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aukštosiose mokyklose. Tačiau vertinimas atskleidė, kad dėl sudėtingo dokumentų deklaravimo, nelanksčių
taisyklių ir sudėtingo ES fondų remiamų veiklų administravimo aukštosios mokyklos dažniau renkasi
deklaruoti išlaidas Europos Komisijai, o ne ESF finansuojamam projektui
Vertinimo metu surinkta informacija rodo, kad siekiant toliau optimizuoti aukštojo mokslo įstaigų tinklą ir
didinti studijų kokybę ir prieinamumą, būtinas:
-

veiksmingas universiteto tinklo pertvarkos įgyvendinimo koordinavimas;

-

neinvesticinio tipo pokyčiai, pavyzdžiui, investicijas gaunančių studijų institucijų įsiparegojimai
padidinti minimalaus stojamojo balo į aukštojo mokslo įstaigas reikšmę;
pokyčiai ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo švietimo lygmeniu, mažinant pasiekimų rezultatų

-

netolygumą ir poveikį mokinių iš socialiai pažeidžiamų grupių ir žemesnio SEK statuso
galimybėms siekti aukštojo mokslo;
inovatyvių, į studentą orientuotų mokymo metodų adaptavimas ir taikymas studijų procese.

-

Viešojo sektoriaus tyrėjų gebėjimų ir pajėgumų stiprinimas
Per 2014–2020 m. investicijų laikotarpį, įgyvendinant švietimo struktūrinę reformą siekiama sustiprinti Lietuvos
mokslo potencialą ES lėšomis ugdant, išlaikant ir pritraukiant talentus aukšto lygio mokslui ir mokslu grįstoms
inovacijoms. Investicijomis į viešojo sektoriaus tyrėjų gebėjimų stiprinimą buvo siekiama atliepti du esminius
iššūkius:


mažas tyrėjų skaičius, aukštas jų amžiaus vidurkis;



mažas tyrėjų aktyvumas, tinklaveikos stoka.

Nors mokslininkų kvalifikacijos kėlimas yra tęstinis procesas, kurio poveikis galimai bus aiškiau jaučiamas
praėjus ilgesniam laikotarpiui po intervencijos, neabejotina, kad pasirinktos priemonės efektyviai prisideda
ugdant ir stiprinant mokslininkų ir tyrėjų kompetencijas. Viešojo sektoriaus tyrėjų gebėjimams sustiprinti skirtų
veiklų svarbiausi įgyvendinimo rezultatai apima:
-

išplėtotas doktorantūros studijos: 513 doktorantai ir 37,8 proc. ESF lėšomis doktorantūros studijas
baigusių dalis;

-

1159 į užsienį tobulinti profesinių žinių išvykę tyrėjai;

-

81 į mokslo ir studijų institucijas pritraukti tyrėjai iš užsienio;

-

23 pagal tarptautines programas pateiktos paraiškos;

-

45 gyvendinti MTEP projektai (iš 150 suplanuotų);

-

1977 kompetencijas sustiprinę tyrėjai;

-

60 sukurtų mokslo populiarinimo produktų.

Taip pat laikotarpio pabaigoje planuojama sukurti MTEPI tarptautinio bendradarbiavimo žemėlapį, padedantį
strategiškai išnaudoti tarptautinio bendradarbiavimo galimybes Lietuvos MTEPI konkurencingumo didinimui,
tyrėjų kompetencijų augimui bei naujų tyrėjų ugdymui.
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Intervencijos atliepia didžiausius Lietuvos tyrėjams ir mokslininkams kylančius iššūkius, susijusius su
kompetencijų ir įgūdžių stygiumi, kurie identifikuojami Lietuvos kontekste. Svarbu atkreipti dėmesį, kad
priemonės gana nuosekliai užtikrina visapusišką mokslinių kompetencijų ugdymą , o vėliau ir stiprinimą visais
karjeros etapais (studentų gebėjimų stiprinimas, doktorantūros studijų plėtra, mokslininkų ir tyrėjų
kompetencijų ugdymas), o tai ypač svarbu atliepiant neigiamą mokslininkų, tyrėjų ir mokslo darbuotojų
mažėjimo aukštojo mokslo sektoriuje tendenciją.
Vertinimo metu atlikta tyrėjų, vykdančių mokslinius tyrimus, kuriems buvo skirta didžioji finansavimo dalis,
apklausa parodė, kad investicijos ženkliai prisideda prie tyrėjų kvalifikacijos gerinimo – 76,2% respondentų
teigė, kad projekto metu buvo patobulinta tyrėjų kvalifikacija49. Dar platesnio masto poveikis matomas Lietuvos
mokslo tarptautiškumo didinimo dimensijoje, nes, apklausos duomenimis, intervencijos nepatyrę tyrėjai daug
mažesne apimtimi dalyvavo tarptautinėje mokslinėje veikloje:


publikuojant straipsnius tarptautiniuose recenzuojamuose moksliniuose leidiniuose;



dalyvaujant mokslinėse stažuotėse į užsienio mokslo centrus ir tarptautinėse mokslinėse
konferencijose;



rengiant paraiškas tarptautiniams mokslo projektams.

Programoje dalyvavę tyrėjai ir mokslininkai aktyviau įsitraukė į kryptingą tarptautinio bendradarbiavimo
krypčių vystymą, mokslinių idėjų mainus bei tinklaveikos užmezgimą ir įveiklinimą, finansuojamas stažuotes,
mokslines išvykas ir kitus mokslo renginius, finansuojamus aukšto lygio projektus, kurių pagrindu rengiami
aukšto lygio straipsniai, tinkami spausdinimui tarptautiniuose recenzuojamuose moksliniuose žurnaluose.
Nepaisant ženklaus ES investicijų poveikio stiprinant viešojo sektoriaus tyrėjų gebėjimus, vertinimas parodė,
kad siekiant efektyviau investuoti į tyrėjų ir mokslininkų kompetencijų ugdymą būtina tobulinti atsižvelgti šiuos
veiksnius:


Žemi tyrėjų atlyginimai ne tik mažina tyrėjų motyvaciją ir pasiryžimą dirbti, bet ir mažina tyrėjo ir
mokslininko profesijos patrauklumą jaunimo tarpe. Neproporcingas atlygis mainais už sukuriamų
žinių mastą neleidžia pritraukti tyrėjų iš užsienio ar parsikviesti išvykusių ir užsienyje studijuojančių
ar dirbančių lietuvių.



Svarbu ne tik užtikrinti kuo didesnę administracinę bei vadybinę pagalbą projektų vykdytojams
mokslo ir studijų institucijose, bet ir tobulinti intervencijas įgyvendinančių institucijų darbuotojų
vadybines kompetencijas, siekti mažinti projektų vykdytojų administravimui skirtą laiką;



Didesnis lankstumas įtraukiant it įgyvendinant paraiškoje nesuplanuotas veiklas suteiktų galimybę
didesniam inovaciniam proveržiui. MTEP srityje mokslininkams svarbu suteikti galimybę rizikuoti
ir eksperimentuoti taip sukuriant naujas žinias, produktus, procesus ir įrenginius.

49

Projektų vykdytojų apklausa, N=63.
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Profesinio mokymo patrauklumas ir atitiktis darbo rinkos poreikiams, mokymosi visa
gyvenimą skatinimas
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu pagrindiniai iššūkiai suaugusiųjų mokymo srityje buvo sukurti tęstines
paskatas šalies gyventojams, ypač nekvalifikuotiems ir žemesnės kvalifikacijos, dalyvauti mokymosi visą
gyvenimą sistemoje, užtikrinant siūlomų studijų (turinio ir formų) įvairovę, jų atitikimą darbo rinkos ir
individualaus asmens poreikiams, plėtojant įgytų kompetencijų pripažinimo galimybes, mokymosi visą
gyvenimą pasiūlos ir paklausos sistemą, kuri sudarytų sąlygas suaugusių asmenų socialinei ir darbinei
įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui ir asmeniniam tobulėjimui.
Kaip ir kitose švietimo srityse, siekiant pokyčių profesinio ir suaugusiųjų mokymo srityje suplanuotų priemonių
rinkinys apėmė investicijas į infrastruktūros atnaujinimą, žmogiškųjų išteklių stiprinimą, profesinio ir suaugusiųjų
mokymo sistemos valdymo tobulinimą. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, kad 2014–2020 m. investicijos į suaugusiųjų
mokymą yra labai fragmentuotos ir ŠMSM intervencijos, kurios yra tiesiogiai skirtos didinti suaugusiųjų
mokymosi apimtis, apėmė tik atskiras tikslines grupes, pvz. socialiai jautrių grupių asmenis, viduriniojo
išsilavinimo neįgijusius asmenis, švietimo įstaigų darbuotojus, pedagogus ir profesijos mokytojus, medikus.
Investicijos į profesinio mokymo infrastruktūrą buvo siekiama padidinti kokybiško profesinio ir suaugusiųjų
mokymo prieinamumą finansuojant 22 sektorinių praktinio mokymo centrų ir 36 profesinio mokymo įstaigų
atnaujinimo projektus. Tačiau būtina atkreipti dėmesį, kad 2014-2019 m. mokinių skaičius profesinio mokymo
įstaigose sumažėjo 27 proc. ir 2019 m. sudarė kiek daugiau nei 34 tūkst. Mažėjant mokinių skaičiui bendrojo
ugdymo įstaigose, tikėtina, kad ateityje profesinio mokymo įstaigų mokinių skaičius mažės dar labiau. Savo
ruožtu bendri profesinio mokymo - sektorinių praktinio mokymo centrų ir profesinių mokyklų infrastruktūros,
gavusios investicijas, pajėgumai viršija 48 tūkst. vietų, todėl egzistuoja perteklinio ir finansiškai netvaraus
investavimo rizika, nes net ir plėtojant tęstinio profesinio mokymo programų vykdymą, šiuo metu amechanizmo
kaip pritraukti daugiau mokinių ir ateityje išnaudoti sukurtus pajėgumus dar nėra sukurta.
ESF investicijomis į profesinio ir suaugusiųjų mokymo patrauklumo ir atitikties darbo rinkos poreikiams
didinimą yra:
-

plėtojama kompetencijų pripažinimo sistemą;

-

parengta ir įteisinta 13 profesinių standartų, taip pat parengta ir/ar atnaujinta modulinio profesinio
mokymo sistema;

-

sukurtos 69 naujos arba atnaujintos modulinės profesinio mokymo programos, įdiegtos 180
interaktyvios elektroninės mokymosi priemonės;

-

2858 mokiniai jau mokėsi pagal parengtas arba atnaujintas modulines profesinio mokymo programas
(iš suplanuotų 17900).

Tačiau nepaisant sustiprintų profesinio ir suaugiųjų mokymo sistemos pajėgumų, neigiamos tendencijos
suaugusiųjų dalyvavimo MVG srityje išlieka, o rodiklis (7 proc. 2019 m.) ženkliai atsilieka nuo ES vidurkio ir
siektinos 12 proc. reikšmės. Tuo tarpu 2014-2020 m. ŠMSM koordinuojamos ESF priemonės mokymosi visą
gyvenimą srityje apima tik tikslines intervencijas, nukreiptas į siauras tikslines grupes.
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ES lėšomis teikiama parama mokiniams iš socialiai jautrių grupių, suteikiant galimybę mokytis profesijos yra
ypač aktuali Lietuvoje, nes, remiantis statistiniais duomenimis pagrindinio ugdymo programą (10 klasių) baigę
žemų pajamų šeimų vaikai dvigubai dažniau nei kiti tęsia mokymąsi profesinio mokymo įstaigose. Tuo pat metu
egzistuoja didelė rizika, kad žemų pajamų šeimų vaikai iškris iš pirminio profesinio mokymosi, nes praėjus
penkeriems metams po 8 klasės baigimo, jie 1,7 karto dažniau būna neįgiję nei profesinės kvalifikacijos, nei
vidurinio išsilavinimo. Todėl įgyvendinamas projektas „Turi profesiją-turi ateitį!“, apimantis 10 profesinio
mokymo įstaigų, ir orientuotas į sąlygų sudarymą, mokytojų kvalifikacijų tobulinimą, paslaugų teikimą (pagalba
mokantis, popamokinio užimtumo grupės, palydėjimas į darbo rinką) yra ypač aktualus. Planuojama, kad
parama bus suteikta 300 mokinių iš socialiai jautrių grupių, 2000 mokytojų ir kitų darbuotojų patobulins
kvalifikaciją. Tokie projekto rezultatai leist sustiprinti ir profesinio mokymo sistemos pajėgumą bei gali
paskatinti teigiamus pokyčius profesinio mokymo įtraukumo srityje. Siekiant sustiprinti tokių intervencijų
poveikį ir didinti profesinio mokymo patrauklumą ir prieinamumą mokiniams iš socialiai pažeidžiamų grupių,
mažinti jų iškritimą iš pirminio profesinio mokymo ateityje svarstytina galimybė sąlygų mokytis sudarymą ir
paslaugų teikimą papildyti už mokymo pasiekimus skiriama stipendija.
Kitos investicijos nukreiptos į suaugusiųjų dalyvavimą formaliajame ir neformaliajame švietime yra skirtos
tobulinti bendrojo ugdymo mokytojų bendrąsias ir dalykines kompetencijas, plėtoti kokybės ir lyderystės
kultūrą bendrajame ugdyme, stiprinti profesijos mokytojų technologines kompetencijas, tobulinti gydytojų
kvalifikaciją. Tačiau ateityje, siekiant valdyti riziką dėl perteklinių profesinio ir suaugusiųjų mokymo
infrastruktūros pajėgumų, būtina ieškoti efektyvių mokymosi visą gyvenimą veiklų paklausos skatinimo
būdų, įskaitant ir suaugusiųjų mokymo finansavimą taikant individualių mokymosi paskyrų modelį.
Didinant suaugusiųjų dalyvavimą MVG siūloma svarstyti galimybę įgyvendinti dviejų tipų ES fondų
finansuojamas intervencijas MVG srityje:
1) plačios apimties iniciatyvas, skirtas populiarinti mokymąsi, pagal kurias skiriama santykinai
nedidelė finansavimo suma galėtų veikti kaip paskata išbandyti mokymosi veiklas;
2) tikslines intervencijas, nukreiptas į profesinį mobilumą į aukštesnę pridetinę vertę kuriančias
profesijas, užtikrinant tokių intervencijų poveikio stebėsenai reikalingų duomenų prieinamumą.
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Įvadas
Kaip pažymima Europos Komisijos stebėsenos dokumentuose, šiandieninių globalių iššūkių – technologinių
pasiekimų formuojamoje greitai besikeičiančioje aplinkoje, taip pat socialinės nelygybės, neapibrėžtumo,
migrantų integracijos kontekste, modernioms visuomenėms vis svarbesnis tampa neformaliojo švietimo vaidmuo.
Jau prieš dešimtmetį priimtame Europos Komisijos komunikate „2020 m. Europa: pažangaus, tvaraus ir
integracinio augimo strategija“ neformalusis švietimas buvo minimas kaip vienas iš svarbiausių įrankių siekiant
gerinti visų lygių švietimo kokybę, skatinti judumą ir gerinti jaunimo užimtumo padėtį, sudaryti sąlygas įgyti
naujų įgūdžių, leidžiančių prisitaikyti prie naujų sąlygų ir ateities darbo poreikių.
ES tarybos rekomendacijose pabrėžiama, kad būtent neformaliojo ugdymo, paprastai aktyviais mokymosi
metodais ir įsitraukimu į procesus grįstas švietimo modelis turi didelę reikšmę pilietiniam aktyvumui ir realiems
darbo įgūdžiams bei kompetencijoms ugdyti.1 Taip pat akcentuojamas formaliojo ir neformaliojo (savanoriško)
švietimo derinimo aspektas, suteikiantis vaikams daugiau mokymosi galimybių ir skirtingų mokymosi aplinkų.2
Kitaip sakant, siektinas esminis pokytis – kokybinis neformaliojo ugdymo veiklų poveikis jaunam žmogui,
formuojantis ilgalaikius įgūdžius, pritaikomus asmeninėje, profesinėje ir visuomeninėje srityse bei įgalinančius
prisitaikyti prie besikeičiančių situacijų, būti dinamiškais ir nuolat mokytis bei aktyviai prisidėti prie pokyčių ir
sprendimų priėmimo įvairiais lygmenimis.
Neformalaus vaikų švietimo (toliau – NVŠ) paskirties apibrėžimas LR švietimo įstatymo 2011 m. redakcijoje buvo
išplėstas akcentuojant ne tik pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, aktyvumą visuomenėje, tačiau ir žinių,
gebėjimų, įgūdžių ir papildomų dalykinių kompetencijų stiprinimą kaip formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir
neformaliojo vaikų švietimo dalį.3 Formalųjį švietimą papildančio ugdymo paskirtis būtų plėsti tam tikros srities
žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius bei suteikti asmeniui papildomų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų, o
neformalusis ugdymas skirtas ugdyti vaiko gyvenimo įgūdžius, asmenines, socialines ir kitas bendrąsias
kompetencijas.4
Švietimo ir mokslo ministerijos (dabar – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija) 2012 m. parengtoje NVŠ
koncepcijoje pasiūlyta neformaliojo vaikų švietimo sąvoką keisti į pasirenkamąjį vaikų ugdymą (PVŠ), o PVŠ programas
skirstyti į 2 grupes: neformaliojo ugdymo ir formalųjį švietimą papildančio vaikų ugdymo programą.5 Buvo
tikimasi, kad toks terminų ir programų skirstymo pokytis atskleis programų specifiką, bus išskirti esminiai
programų rengimo, vykdymo ir kokybės užtikrinimo kriterijai, padidinta programų įvairovė, vaikų galimybė

Official
Journal
of
the
European
Union.
Council
Recommendations,
2012
Retrieved
from:
https://www.cedefop.europa.eu/files/Council_Recommendation_on_the_validation_20_December_2012.pdf; Youth work and
non-formal learning in Europe’s education landscape. 2015, p. 30-33 (from Siurala, 2012, 107-108); European Commission.
Education and Training. Monitor 2018, p. 16. Retrieved from: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/documentlibrary-docs/volume-1-2018-education-and-training-monitor-country-analysis.pdf.
1

2

Youth work and non-formal learning in Europe’s education landscape. 2015, p. 33 (from Siurala, 2012, 107-108).

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas. 2011 m. redakcija; Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija. 2012
m. redakcija.
4 Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija. 2012 m. redakcija.
5 Ten pat.
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dalyvauti pasirenkamojo vaikų ugdymo veiklose.6 Šioje atvejo studijoje neformaliojo švietimo ir neformaliojo
ugdymo sąvokos vartojamos paraleliai.
Nors pokyčiai teisinėje bazėje buvo palankūs neformaliajam vaikų švietimui plėsti (parengta jau minėta
Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija), švietimo dalyviai, tyrėjai ir vertintojai 2012 m. įvardijo šias vis dar
esančias neformaliojo vaikų švietimo kokybės problemas7 Lietuvoje:
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

nepakankamai veiksmingą NVŠ organizavimą;
nepakankamą prieinamumą;
nepakankamą finansavimą;
nepakankamą kokybės užtikrinimą;
NVŠ programų pasiūlos ir paklausos neatitikimą.

Esminių darbo rinkos ir visuomeninių pokyčių neatliepianti situacija, neformaliojo švietimo tendencijos europiniu
lygmeniu ir pamažu besikeitęs ir plėtęsis požiūris į neformalųjį vaikų (ir suaugusiųjų) švietimą lėmė naujų
neformaliojo vaikų švietimo finansavimo modelių ir jų teikiamų galimybių paieškas bei bandymus naujuosius
modelius įgyvendinti.
Pirmosios pasirenkamojo vaikų ugdymo finansavimo modelio gairės pasirodė LR Švietimo ir mokslo ministerijai
ES struktūrinių fondų ir Lietuvos biudžeto lėšomis įgyvendinus projektą „Pasirenkamojo vaikų švietimo
finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse“ (2011–2013 m.), kuriuo buvo siekiama sukurti patį
finansavimo modelį ir jį išbandyti keturiose pasirinktose – Anykščių r., Klaipėdos r., Panevėžio r. ir Panevėžio
miesto – savivaldybėse (projekto Nr. VP1–2.2-ŠMM-10-V-03–001).8 Sukurtas ir išbandytas pilotinis finansavimo
modelis prisidėjo prie pastebėtų teigiamų pokyčių:9
⮚ pagerėjusio NVŠ veiklų prieinamumo bei geografinės aprėpties;
⮚ išaugusio į užsiėmimus įsitraukusių mokinių skaičiaus (per 5 mėn. buvo ugdomi 5200 iki tol
neformaliojo ugdymo programų nelankiusių vaikų, 23 proc. jų buvo iš kaimiškųjų vietovių, o 53 proc.
– iš neformaliajame švietime menkai dalyvavusios 10–15 metų amžiaus grupės);
⮚ sumažėjusio kaštų netolygumo tarp savivaldybių;
⮚ paskatintos NVŠ užsiėmimų įvairovės plėtros (akredituotos 332 naujos programos, vykdytos 90
teikėjų);
⮚ atsiradusių naujų ugdymo krypčių programų (techninė kūryba, medijos);
⮚ platesnio organizacijų įsitraukimo į neformaliojo švietimo teikėjų gretas: dalyvavo ne tik biudžetinės,
švietimo įstaigos, tačiau ir kultūros, sporto, nevyriausybinės organizacijos ir kt.
Anot projekto vykdytojų, daugiau nei du trečdaliai mokinių, tėvų, ugdytojų palankiai įvertino naują finansavimo
modelį ir pastebėjo jo nulemtus pokyčius, susijusius su užsiėmimų įvairove, kokybe, kainos mažėjimu bei

Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija. 2012 m. redakcija.
problemos analizė. Neformaliojo ugdymo aktualijos. 2012, gruodis, Nr. 20 (84). Prieiga internetu:
http://www.smm.lt/uploads/documents/kiti/2012-12_Nr_20_Neformaliojo%20ugdymo%20aktualijos.pdf [žiūrėta 2020 01 30];
Kaip organizuojamas neformalusis mokinių švietimas. Valstybinio audito ataskaita, p. 4; Vaikų kūrybiškumo ugdymas namuose,
mokykloje ir popamokinėje veikloje, p. 21. Prieiga internetu: https://www.lietuva2030.lt/lt/naudinga [žiūrėta 2020 01 31].
6

7Švietimo

8

ES struktūrinė parama 2007–2013. Prieiga internetu: http://www.esparama.lt/projektas?id=30931.

9

Pasirenkamasis vaikų ugdymas. Pilotinio projekto svetainė. http://pvu.weebly.com/.
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informacijos apie veiklas pagausėjimu.10 Tačiau atliktas tyrimas11 parodė ir neigiamų aspektų (įvardyti vaikų ir jų
tėvų): padidėjo kai kurių užsiėmimų mokestis, buvo apribotas užsiėmimų skaičius, trukmė, nemažai mokinių
nebuvo gerai informuoti apie finansavimo modelį. Siekiant tobulinti išbandytą finansavimo modelį ir tokiu būdu
išplėsti kokybiškų NVŠ paslaugų įvairovę tematiniu ir geografiniu aspektais, jis nuo 2015 m. imtas taikyti visose
Lietuvos savivaldybėse.12 Iš pradžių projektas buvo finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis – nuo 2015 m. iki
2016 m. antro ketvirčio ir 2017 m., o nuo 2016 m. antro ketvirčio ir nuo 2018 m. iki šiol – ES struktūrinių fondų
lėšomis.13
Valstybinėje švietimo 2013–2022 m. strategijoje14 akcentuoti reikalingi esminiai švietimo, taip pat ir neformaliojo
švietimo pokyčiai. Lietuvos švietimo vizijoje atsispindi poreikis užtikrinti, kad kiekvienas vaikas siektų ir
nesunkiai rastų, kur mokytis, įvairios švietimo įstaigos nuolat tobulėtų ir bendradarbiautų tarpusavyje bei su
partneriais, autoritetingi darbuotojai palaikytų nuolatinę diskusiją dėl pokyčių švietimo srityje bei būtų užtikrinta
darni miesto ir kaimo raida.
Šios VP 9 prioriteto atvejo studijos objektas – „VP priemonės 09.2.2-ESFA-V-729 „Neformaliojo vaikų švietimo
įvairovės ir prieinamumo didinimas“ projekto Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001 „Neformaliojo vaikų švietimo
paslaugų plėtra“ geroji patirtis ir finansavimo modelio panaudojimas mokymosi visą gyvenimą srityje (žr. 1
lentelę). Minėta neformaliojo vaikų švietimo prieinamumo didinimo priemonė buvo skirta padidinti vaikų
dalyvavimą neformaliajame švietime (orientuojantis į vaikų, lankančių NVŠ užsiėmimus, skaičių) didinant
neformaliojo švietimo paslaugų finansinį prieinamumą ir neformaliojo švietimo paslaugų pasiūlą ir įvairovę.

1 LENTELĖ. PROJEKTO „NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTRA“ INFORMACIJA
PROJEKTO PAVADINIMAS

„NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ
PLĖTRA“

Projekto vykdytojas ir partneriai

Projekto vykdytojas – Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centras.
Projekto partneriai – 60 Lietuvos savivaldybių ir Nacionalinė
švietimo agentūra.

Finansavimas

Projektui skirtas finansavimas – 44,468 mln. eurų. Išskyrus
112 800 eurų iš nacionalinių viešųjų lėšų, didžioji dalis yra ES
fondų lėšos.

Įgyvendinimo laikotarpis

2016 m. balandis–2020 m. gruodis

Pasirenkamasis vaikų ugdymas. Pilotinio projekto svetainė. http://pvu.weebly.com/; Pasirenkamojo vaikų ugdymo
prieinamumo tyrimas. 2013 m. Prieiga internetu: http://pvu.weebly.com/tyrimas.html.
10

11

Pasirenkamojo vaikų ugdymo prieinamumo tyrimas. 2013 m. Prieiga internetu: http://pvu.weebly.com/tyrimas.html.

12

Informacija iš interviu su LMNŠC atstovu.

13

Ten pat.

14

Nutarimas dėl valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo. 2013 m.
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Įgyvendintos veiklos15

Neformaliojo

vaikų

švietimo

programų

tikslinis

finansavimas; Edukacinių programų sukūrimas ir vykdymas
įvairiose edukacinėse erdvėse; Neformaliojo vaikų švietimo
programų sukūrimas ir įgyvendinimas neakivaizdinio
mokymo būdu; Mokinių kūno kultūros ir fizinio aktyvumo
ugdymo edukacinių programų įgyvendinimas; Švietimo
portalo www.emokykla.lt pritaikymas NVŠ reikmėms;
Skaitmeninė mokymo priemonė saugaus mokinių eismo
ugdymui; Mokymai NVŠ mokytojams (orientuoti į STEAM
krypties kompetencijų ugdymą).

Šaltinis: www.esinvesticijos.lt, PFSA, interviu su projekto vykdytoju.

Pirmoje studijos dalyje siekiama įvertinti projekte Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001 „Neformaliojo vaikų švietimo
paslaugų plėtra“ taikomą neformaliojo vaikų švietimo krepšelio ir kultūros paso finansavimo modelį, išskirti
privalumus ir silpnybes. Modelio analizė leis pristatyti ir rekomenduoti modelio pritaikymo galimybes
suaugusiųjų mokymuisi siekiant padidinti dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą veiklose (žr. 4 skyrių). Atvejo
studijoje yra siekiama atsakyti į šiuos vertinimo klausimus:
⮚ Kokie yra pagrindiniai taikomo neformaliojo vaikų švietimo krepšelio ir kultūros paso finansavimo
modelio bruožai, jo privalumai ir silpnybės?
⮚ Kaip panašiomis intervencijomis galėtų būti padidintas mokymosi visą gyvenimą veiklose dalyvaujančių
suaugusiųjų skaičius (suaugusiojo mokymosi krepšelis / pasas) ir mokymosi kokybė?
Vertinant NVŠ krepšelio ir kultūros paso finansavimo modelio pritaikomumą didinti suaugusiųjų dalyvavimą
mokymesi visą gyvenimą, bus atsižvelgiama į tikslinės grupės dydį ir charakteristikas, paslaugų finansavimo
krepšelio apimtį, suaugusiųjų mokymo paslaugų rinkos struktūrą, investicijomis sprendžiamų iššūkių priežastis,
tikėtiną poveikį ir šalutinius padarinius, finansavimo paskirstymo būdus. Taikant kaitos teorija grįstą vertinimo
požiūrį bus siekiama vertinti NVŠ ir mokymosi visą gyvenimą tarpusavio suderinamumą ir tinkamumą bei
finansavimo modelių perkeliamumą (angl. transferability) nustatant įvairių veiksnių tarpusavio ryšį ir
priežastingumą.
Rengiant atvejo studiją pasitelkti šie tyrimo metodai: pirminių ir antrinių šaltinių analizė, administracinių ir
stebėsenos duomenų analizė, pusiau struktūruoti interviu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovais,
atsakingais už NVŠ programų ir ES struktūrinių fondų lėšų koordinavimą, analizuojamo projekto vykdytoju,
Vilniaus m., Šilutės r., Kaišiadorių r. ir Lazdijų r. savivaldybių atstovais, NVŠ teikėjais. Taip pat organizuota
fokusuota grupinė diskusija su ŠMSM bei Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro (KPMPC) atstovais.

15Projektas

„Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“. Projekto veiklų suvestinės. Prieiga internetu:
https://www.lmnsc.lt/neformaliojo_vaiku_svietimo_paslaugu_pletra/ [žiūrėta 2020 02 11]; 2017 m. projekto veiklų suvestinė.
Prieiga internetu: https://www.lmnsc.lt/uplfiles/nvsprojektas2017_tinklapiuij_5sfm.pdf [žiūrėta 2020 02 11].
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1. Neformaliojo vaikų švietimo
paslaugų plėtros įgyvendinimo
modeliai 2014–2020 m. laikotarpiu
Laikmečio iššūkiai – technologiniai ir darbo rinkos pokyčiai, naujų kompetencijų poreikis, mokymosi visą
gyvenimą būtinybė, netenkinančios ir netolygios vaikų galimybės ir pasiekimų rezultatai lėmė neformaliojo
ugdymo paslaugų plėtros poreikį.
Pasibaigus įvadiniame skyriuje paminėtam bandomajam „Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio
sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse“ projektui16 ir pastebėjus teigiamus jo rezultatus bei siekiant užtikrinti
tolygų tolesnį neformaliojo ugdymo prieinamumo ir kokybės skatinimą, buvo parengtas tęstinis Neformaliojo
vaikų švietimo finansavimo tobulinimo veiksmų planas 2014–2016 m.,17 kuriame numatytoms priemonėms
įgyvendinti buvo naudojamos valstybės, savivaldybių biudžetų ir ES lėšos. Veiksmų plane buvo numatyti trys
pagrindiniai tikslai:18
⮚ tobulinti neformaliojo vaikų švietimo finansavimo modelį (sudarant prielaidas NVŠ finansavimo
modelio taikymui visose savivaldybėse ir tobulinant kvalifikacijos ir kompetencijų kėlimo sistemą
NVŠ programas vykdančių įstaigų vadovams, mokytojams ir savivaldybių darbuotojams);
⮚ gerinti NVŠ infrastruktūrą ir ugdymo aplinką (atnaujinant NVŠ mokyklų infrastruktūrą ir plečiant
NVŠ programoms įgyvendinti būtinas ugdymo bazes);
⮚ sukurti nacionalinių NVŠ projektų finansavimo sistemą (efektyviau finansuojant nacionalinius NVŠ
projektus).
Svarbu paminėti, kad tikslas remti gabių vaikų akademinį, kūrybinį ir sporto neformalųjį ugdymą sutelkiant
geriausius šalies mokytojus, mokslo, kultūros ir sporto ekspertus, pritraukiant užsienio specialistų ir plėtojant
palankias sąlygas mokymuisi visą gyvenimą yra įtrauktas tarp Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2030“
pažangos darbų.19 Tikėtina, kad neformaliojo ugdymo tikslinio finansavimo modelio efektyvus taikymas gali
prisidėti prie šių strategijos pažangos rodiklių20 įgyvendinimo: mokymosi visą gyvenimą siekio; mokinių
pasiekimų lygio didėjimo; visuomenės narių, linkusių dalyvauti vykdant kultūrinę, meninę veiklą, skaičiaus
augimo; pilietinės galios indekso stiprėjimo. Matyti, kad visi šie rodikliai tampriai susiję ir gali koreliuoti su
neformaliojo vaikų ugdymo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo veiksniais šalyje. Todėl siekiant įvertinti
dabartinės neformaliojo vaikų švietimo situacijos pokyčius ir jų efektyvumą, pirmiausia svarbu susipažinti su

16

Pasirenkamasis vaikų ugdymas. Pilotinio projekto svetainė. http://pvu.weebly.com/.
Neformaliojo vaikų švietimo finansavimo tobulinimo veiksmų planas 2014–2016 m.
18 Ten pat.
17

19Pasirenkamasis

vaikų ugdymas. Pilotinio projekto svetainė. http://pvu.weebly.com/; Lietuvos pažangos strategija „Lietuva
2030“, p. 11–12. Prieiga internetu: https://www.docdroid.net/OHqeBsc/lietuva2030.pdf#page=12.
20

Oficiali „Lietuva 2030“ svetainė. Pažangos rodikliai. https://www.lietuva2030.lt/lt/pazangos-rodikliai/filtras:378-sumanivisuomene.
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esminiais finansavimo modelių – NVŠ krepšelio ir kultūros paso (projektas „Neformaliojo vaikų švietimo
paslaugų plėtra“ – veikimo principais).

1.1.

NVŠ krepšelio modelio bruožai

Siekis sukurti kiekvienam Lietuvos vaikui prieinamą neformaliojo ugdymo užsiėmimų aplinką bei atliepti
asmeninių, visuomeninių ir profesinių kompetencijų ugdymo poreikius, skatino ieškoti naujų finansavimo
modelių ir galimybių. Taip buvo sukurtas ir išplėtotas alternatyvus vaikų ugdymo finansavimo modelis krepšelio
pagrindu 21 (iki tol neformalusis vaikų švietimas finansuotas instituciniu pagrindu).
Vieni svarbiausių iššūkių NVŠ srityje – prieinamumo ir kokybės klausimai. Nagrinėjamo modelio atveju,
prieinamumą didinti siekiama pirmiausia pačia finansavimo tvarka – krepšeliu, kuris skiriamas programos
teikėjui už kiekvieną vaiką, lankantį jo vykdomą neformaliojo ugdymo programą. Neformaliojo vaikų švietimo
lėšos pagal šį projektą yra skiriamos savivaldybėms, kurios savo ruožtu NVŠ finansavimą skiria paslaugų
teikėjams (decentralizuotas modelis), vykdantiems savivaldybės atkredituotas NVŠ programas. Teisę pretenduoti
į NVŠ finansavimą turi vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. NVŠ
lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, kuriai NVŠ lėšas skiria ta savivaldybė,
kurioje vaikas mokosi pagal NVŠ programą, nepriklausomai, kurioje savivaldybėje jis gyvena ir mokosi pagal
bendrojo ugdymo programą.22
Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos apraše rekomenduojama NVŠ programoje
dalyvaujančiam vaikui skirti 15 eurų per mėnesį, tačiau taip pat pažymima, kad savivaldybė galinti pati nustatyti
šią sumą pagal faktinius poreikius (10–20 eurų intervale), atsižvelgdama į prioritetus ir juos pagrįsdama bei
išsaugodama ugdymo kokybę ir užtikrindama NVŠ lėšų efektyvų ir racionalų panaudojimą, o skirdama didesnį
finansavimą privalo aptarti aukštesnius NVŠ programos vykdymo kokybinius, kiekybinius rodiklius.23 Nuo 2019
m. oficialiai įvardijamas STEAM (angl. Science, Technology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics)
krypties prioritetas NVŠ programoms, skatinančioms gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos
tyrimų ir eksperimentines veiklas, ir toms programų kryptims, kurių nevykdo švietimo teikėjai, veikiantys
savivaldybėje.24
Vienam mokiniui mėnesiui skiriama suma apskaičiuojama visą skirtą NVŠ lėšų sumą padalinus iš mokinių, kurie
praėjusių kalendorinių metų rugsėjo 1 d. mokėsi pagal bendrojo ugdymo programas, skaičiaus ir iš finansuojamo
laikotarpio mėnesių skaičiaus. Gautąjį skaičių padauginus iš atitinkamai savivaldybėje besimokiusių vaikų
skaičiaus ir finansuojamo laikotarpio mėnesių skaičiaus, gaunama savivaldybei tenkanti lėšų suma vienam vaikui
per mėnesį.25 Savivaldybė, skirstydama NVŠ lėšas, turi siekti, kad NVŠ dalyvaujančių vaikų skaičius padidėtų
maksimaliai, būtų užtikrinta NVŠ programų įvairovė, kokybė ir prieinamumas.26

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir
panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 2019 m. redakcija.
21

Ten pat.
Ten pat.
24 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir
panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 2019 m. redakcija.
22
23

25

Ten pat.

26

Ten pat.
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Taikant pagal bendrąjį ugdymą besimokančių vaikų skaičiui proporcingą finansavimo paskirstymą visose
Lietuvos savivaldybėse siekiama sudaryti vienodas sąlygas rinktis papildomus, vaikų gebėjimus ugdančius
užsiėmimus nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos ar socialinės padėties. Kaip teigė ŠMSM atstovai, visos
savivaldybės turi vienodą startinę poziciją ir nustatydamos krepšelio dydį reguliuoja NVŠ programas lankančių
vaikų skaičių – mažindamos krepšelio dydį gali pasiekti didesnę įtrauktį.27 Vis dėlto tokiu atveju neturėtų būti
pamirštamas kokybės veiksnys.
Nesant pakankamam lėšų kiekiui, savivaldybės turi atsižvelgti į dalyvaujančių NVŠ programose mokinių
socialinę ir ekonominę padėtį, taip pat nustatyti prioritetus toms NVŠ programų kryptims, kurios nėra
įgyvendinamos valstybinėse ir savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio
ugdymo mokyklose ir kitų švietimo teikėjų.28 Savivaldybės taip pat gali prioritetizuoti NVŠ programų temines
kryptis taip formuodamos naujų krypčių poreikį ir prieinamumą bei skatindamos naujų kompetencijų ugdymą.29
Kai kurios savivaldybės jau tai praktikuoja sudarydamos prioritetinių sričių, pavyzdžiui, IT, gamtos mokslai,
pilietiškumas, asmenybės ugdymas, techninė kūryba ir pan., sąrašą.30 Žinoma, verta pastebėti, kad prieinamumo
didėjimas taip pat priklauso nuo naujų programų teikėjų įsitraukimo, jų siūlomų veiklų įvairovės, rengiamų
programų kokybės, geografinio pasiskirstymo.
Pažymima, kad savivaldybė gali NVŠ programoms nustatyti šiuos prioritetus:
 STEAM krypties;
 orientuotos į vaikus, turinčius specialiųjų poreikių, taip pat į mokinius, gaunančius socialinę paramą;
 nėra įgyvendinamos kitų savivaldybėje veikiančių švietimo teikėjų arba jų santykinai mažai;
 didesnės apimties nei 2 pedagoginio darbo valandos per savaitę; atliepia regionines politikos
nuostatas.31
Savivaldybės turi siekti, kad NVŠ programos būtų įgyvendinamos kuo arčiau vaiko gyvenamosios vietos ar
mokyklos, kurioje jis mokosi: rekomenduojama NVŠ programas įgyvendinti bendrojo ugdymo mokyklų, kultūros
įstaigų ir kitose saugiose ir tam tikslui pritaikytose erdvėse, kuriose NVŠ teikėjai galėtų išsinuomoti patalpas už
minimalią kainą32. Prioritetai NVŠ programoms gali pasireikšti nustatant didesnę NVŠ lėšų sumą prioritetinėje
programoje dalyvaujančiam vaikui; sudarant galimybę programoje dalyvauti didesniam vaikų skaičiui ar vykdyti
programą didesnėje grupėje.33
Kaip jau minėta, tiek registruojant programas, tiek vėliau, jau pradėjus jas įgyvendinti, svarbus yra programų
kokybės elementas. Savivaldybėms labai svarbu pritraukti kuo daugiau į skirtingų kompetencijų ugdymą
orientuotų NVŠ paslaugų teikėjų, kurie siūlytų kokybiškas, rinkos ir visuomenės pokyčius bei tikslinės vaikų
grupės poreikius atitinkančias programas ir bendrai stiprintų neformaliojo ugdymo kokybę Lietuvoje. Todėl iš
projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ lėšų greta tikslinio finansavimo buvo vykdomos ir kitos

27

Interviu su ŠMSM atstovais.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir
panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 2019 m. redakcija.
28

29

Interviu su ŠMSM atstovais.

30

Interviu su savivaldybės atstovu.

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo įgyvendinimo rekomendacijos. Prieiga internetu:
https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NV%C5%A0%20rekomendacijos%202020.pdf [žiūrėta 2020 02 07].
32 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir
panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 2019 m. redakcija.
31

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo įgyvendinimo rekomendacijos. Prieiga internetu:
https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NV%C5%A0%20rekomendacijos%202020.pdf [žiūrėta 2020 02 07].
33
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NVŠ programų kokybę stiprinančios veiklos, tarp kurių NVŠ mokytojų mokymai. 34 Jų metu vykdytos dvi
programos: viena orientuota į STEAM kompetencijas, o kita – įvairiais su NVŠ teikimu susijusiais teisiniais,
metodiniais, psichologiniais ir pedagoginiais klausimais.35
Kaip teigiama Švietimo įstatyme36, už švietimo kokybę atsako švietimo teikėjas, o valstybė neformaliojo švietimo,
taip pat ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo kokybę įsipareigoja užtikrinti iš dalies. NVŠ programų atveju,
jų kokybę užtikrina stebėsena ir vertinimai, atliekami decentralizuotai – savivaldybės atstovų. Kokybei įvertinti
pasitelkiami įvairūs stebėsenos ir tyrimų modeliai, pavyzdžiui, vertinant ir akredituojant programas pirminiame
atrankos etape, taip pat klausiant mokinių bei jų tėvų nuomonės apklausų metu. Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centro (LMNŠC) metodininkai vykdo NVŠ tikslinių grupių (mokinių, tėvų, NVŠ paslaugų teikėjų, už
NVŠ atsakingų savivaldybės darbuotojų) apklausas, sistemina duomenis, teikia metodinę pagalbą NVŠ paslaugų
teikėjams mokinių specialiųjų kompetencijų ugdymo klausimais, bendradarbiauja su savivaldybių specialistais.37
Atliktų tyrimų rezultatai apžvelgiami ir šioje studijoje (žr. 3 skyriuje).
Siekiant užtikrinti NVŠ programų kokybę, dėmesys skiriamas programų atitikties reikalavimų nustatymui,
kuriam savivaldybė sudaro komisiją iš įvairių institucijų atstovų, nepriklausomų vertintojų, turinčių patirties NVŠ
srityje.38 Rekomenduojama programų akreditaciją vykdyti 1–2 kartus per metus39, iš anksto informuojant NVŠ
teikėjus ir nustatant pakankamą laiko intervalą dokumentų pateikimui, o pačioje atitikties reikalavimų vertinimo
formoje įsivertinti, ar kriterijai atitinka nacionalinius ir savivaldybių nustatytus prioritetus.40 Kadangi NVŠ teikėjai
skirtingose savivaldybėse susiduria su skirtingais reikalavimais, ŠMSM atstovai yra svarstę nacionalinės
akreditacijos variantą, tačiau tuomet liktų neaišku, kokių veiksmų imtis dėl stebėsenos proceso – vykdyti jį
centralizuotai ar atskirose savivaldybėse (o tam reikalingos papildomos lėšos).41
NVŠ programas rekomenduojama vertinti pagal NVŠ programos vertinimo kriterijus: NVŠ programos
tikslingumą, ugdymo turinį, NVŠ programos apimtį, informaciją apie vaikus, kuriems bus skiriamas užsiėmimas,
pažangos skatinimą ir vertinimą, kokybę ir atsakomybę.42 Savivaldybių darbuotojai vykdo NVŠ programų
stebėseną pagal savivaldybės patvirtintą NVŠ programų įgyvendinimo kokybės stebėsenos tvarką:43




34Šaltinis:

Pagal sudarytą stebėsenos planą;
Atsitiktinai pasirinkę programas;
Gavus neigiamų atsiliepimų.

www.esinvesticijos.lt, PFSA, interviu su projekto vykdytoju.

35

Interviu su projekto vykdytoju.

36

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas. 2020 m. redakcija.
Šaltinis: www.esinvesticijos.lt, PFSA, interviu su projekto vykdytoju.

37
38

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo įgyvendinimo rekomendacijos. Prieiga internetu:
https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NV%C5%A0%20rekomendacijos%202020.pdf [žiūrėta 2020 02 07]; Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo
patvirtinimo. 2019 m. redakcija.
39

Interviu su savivaldybių atstovais metu paaiškėjo, kad savivaldybės siekdamos supaprastinti procesą linkusios organizuoti
NVŠ programų akreditaciją kas 2 metus, taip pat nekeičiamos programos akreditaciją galima 2 metams pratęsti.
Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo įgyvendinimo rekomendacijos. Prieiga internetu:
https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NV%C5%A0%20rekomendacijos%202020.pdf [žiūrėta 2020 02 07].
41 Interviu su ŠMSM atstovais.
40

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo įgyvendinimo rekomendacijos. Prieiga internetu:
https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NV%C5%A0%20rekomendacijos%202020.pdf [žiūrėta 2020 02 07].
43Ten pat.
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Vykdant stebėseną, gali būti analizuojami šie duomenys:44







Paslaugų teikimo sutartys tarp mokinių tėvų ir NVŠ teikėjo;
Vaikų lankomumas ir lankomumo pokytis;
Mokinių registro duomenys ir jų pokyčiai;
Vaikų lankomumo ir užsiėmimų grafiko dermė;
Viešinama informacija apie programos eigą, pasiektus rezultatus;
Atsiliepimai (apklausos rezultatai) apie programos įgyvendinimo kokybę.

Vis dėlto, išskyrus akreditacijos procesą, kompetencijas ugdančių programų vertinimą organizuoti iki šiol
sudėtinga, jis išlieka labiau formalaus pobūdžio.45 Apie tai liudija ir ką tik aptarti stebėsenos kriterijai.
Kalbant apie NVŠ krepšelio modelio administravimo procesus, svarbu akcentuoti jų svarbą sėkmingam pokyčių ir
proceso užtikrinimui. Administravimo veiksmai, siektina, turi užtikrinti sklandų ir efektyvų NVŠ krepšelio
modelio taikymą. Taip pat svarbu, kad visi administravimo proceso dalyviai būtų įsitraukę, laikytųsi nurodymų
ir įvykdytų jiems priklausančius administracinius veiksmus. Administracinis modelio aparatas skirtas tam, kad
būtų tikslingai paskirstomos lėšos ir užtikrinama stebėsena.46 Taigi, būtent prieinamumo, kokybės, sklandaus
administravimo ir tinkamos stebėsenos bei vertinimo procesų užtikrinimas, tikėtina, sukurs laukiamą rezultatą
(žr. 1 pav.).
Atvejo studijos rengimo metu sukurtas paveikslas (žr. 1 pav.) rodo, kaip įgyvendinant NVŠ krepšelio modelį
veikia pagrindiniai modelio dalyviai (jų grupės):
 savivaldybių darbuotojai, atsakingi už NVŠ programų administravimą;
 programų teikėjai (bendrojo ugdymo mokytojai, laisvieji mokytojai, organizacijos, NVO, bibliotekos ir
kt.);
 mokiniai ir jų tėvai, kurie renkasi lankyti vieną ar kitą neformaliojo ugdymo užsiėmimą.
Visos grupės dalyvaudamos tame pačiame krepšelio finansavimo modelio procese ir atlikdamos atitinkamas
funkcijas prisideda prie aptartųjų veiksnių įgyvendinimo ir užtikrina sėkmingą modelio funkcionavimą (tiesiogiai
juose dalyvaudamos arba juos vertindamos, suteikdamos grįžtamąjį ryšį ir pan.).

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo įgyvendinimo rekomendacijos. Prieiga internetu:
https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NV%C5%A0%20rekomendacijos%202020.pdf [žiūrėta 2020 02 07].
45 Interviu su savivaldybių ir LVJC atstovais; fokusuota grupinė diskusija.
44

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir
panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 2019 m. redakcija.
46
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1 PAVEIKSLAS. NVŠ KREPŠELIO VEIKIMO MODELIS

Savivaldybės
atstovas

Prieinamumas
Kokybė

NVŠ programos
teikėjas

Vaikai ir tėvai

Įvairovė

Šaltinis: sudaryta PPMI.

Krepšelio modelio veikimą iliustruoja ir finansavimo modelio efektyvumą demonstruoja būtent siektini veiksniai:
programų prieinamumas ir įvairovė, efektyvus administracinis procesas, kokybiškas stebėsenos ir vertinimo
procesas, programų kokybė (kompetencijų mokymas). Kaip jau buvo minėta, kiekvieno iš šių veiksnių
įgyvendinimas priklauso praktiškai nuo visų NVŠ krepšelio modelio veikimo modelio dalyvių. Taip pat NVŠ
organizavimas atskirose savivaldybėse skiriasi ir priklauso nuo savivaldybės faktinių poreikių.
NVŠ teikėjai, norėdami gauti tikslinį NVŠ finansavimą privalo užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų
registre (ŠMIR47) kreipdamiesi į ŠMIR‘o tvarkytoją savivaldybės švietimo skyriuje.48 Tik užsiregistravę ŠMIR‘o
sistemoje, jie gali savo programas registruoti Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR 49).50
Į KTPRR programas registruoja pats NVŠ teikėjas pildydamas teikėjo prašymą tapti KTPRR vartotoju ir
pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį, kurie turi būti siunčiami Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA)
Infrastruktūros plėtros departamentui, kuris atsakingas už švietimo registrų valdymą. 51 Užregistruotas teikėjas

47

Švietimo ir mokslo institucijų registras (ŠMIR): https://www.smir.smm.lt/aikos2-smir/.

48

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir
panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 2019 m. redakcija; Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos
aprašo
įgyvendinimo
rekomendacijos.
Prieiga
internetu:
https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NV%C5%A0%20rekomendacijos%202020.pdf [žiūrėta 2020 02 07].
49

Kvalifikacijos tobulinimo, programų ir renginių registras (KTPRR): https://www.ktprr.smm.lt/aikos2-ktprr/.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir
panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 2019 m. redakcija; Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos
aprašo
įgyvendinimo
rekomendacijos.
Prieiga
internetu:
https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NV%C5%A0%20rekomendacijos%202020.pdf [žiūrėta 2020 02 07]; informacija iš interviu su
savivaldybių atstovais.
50

51

Ten pat.
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gauna prisijungimo duomenis prie KTPRR, kur suveda informaciją apie NVŠ programą.52 NVŠ teikėjas turi
užpildyti programos atitikties paraišką savivaldybei (jei programos bus vykdomos keliose savivaldybėse,
programų paraiškos pateikiamos į kiekvieną iš jų), skenuota NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos
forma turi būti prisegta prie programos KTPRR registre.53 Kai programa akredituojama, savivaldybės darbuotojas
tai patvirtina pažymėdamas KTPRR sistemoje ir programa atsiranda Mokinių registre, kur NVŠ teikėjas galės
registruoti mokinius.54
NVŠ teikėjas turi užpildyti ir pasirašyti Mokinių registro naudotojo registravimo duomenų prašymą ir
pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (formas galima rasti portale www.emokykla.lt) , kurie siunčiami
už Mokinių registrą atsakingam savivaldybės darbuotojui arba NŠA Infrastruktūros plėtros departamentui.55 Per
3 darbo dienas nuo sutarties su mokinių tėvais sudarymo turi užregistruoti mokinius Mokinių registre.56
Standartizuotos sutartys pildomos elektroniniu būdu, tačiau pasirašomos paprastai, todėl kai kurios savivaldybės
jas gauna popierines, tikrina ir kelia į KTPRR sistemą.57 NVŠ teikėjas su savivaldybe taip pat pasirašo NVŠ
programų vykdymo ir finansavimo sutartį.58
NVŠ programos veiklos turi būti įgyvendinamos ne rečiau kaip po 2 pedagoginio darbo valandas per savaitę (8
valandas per mėnesį)59. Teikiamų akredituoti programų skaičius neribojamas.60 Užsiėmimų grafikas pildomas
KTPRR sistemoje ir www.emokykla.lt, nesant tokios galimybės informacija siunčiama savivaldybės darbuotojui.61
Taigi, matyti, kad norėdamas pradėti savo veiklą kaip NVŠ krepšelio programos teikėjas, asmuo (fizinis ar
juridinis) turi atlikti administracinius veiksmus elektroniniuose registruose, taip pat bendraudamas tiesiogiai su
savivaldybės atstovu. Būsimas NVŠ programų teikėjas registruojasi trijuose skirtinguose registruose: ŠMIR,
KTPRR, Mokinių registre bei sudaro sutartis su mokinių tėvais ir savivaldybe. Galima daryti prielaidą, kad šio
proceso sėkmingas ir sklandus veikimas gali būti paskata būsimiems programų teikėjams įsijungti į neformaliojo
ugdymo veiklų teikėjų gretas ir taip plėsti patį neformaliojo ugdymo tinklą bei didinti neformaliojo ugdymo
prieinamumą Lietuvos vaikams. Ir priešingai, nesklandžiai veikiančios administracinės procedūros gali atgrasyti
naujus ar NVŠ rinkoje populiarius teikėjus.62

52

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir
panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 2019 m. redakcija; Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos
aprašo
įgyvendinimo
rekomendacijos.
Prieiga
internetu:
https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NV%C5%A0%20rekomendacijos%202020.pdf [žiūrėta 2020 02 07]; informacija iš interviu su
savivaldybių atstovais.
53

Ten pat.

54

Interviu su projekto vykdytoju ir savivaldybių atstovais.

55

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo įgyvendinimo rekomendacijos. Prieiga internetu:
https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NV%C5%A0%20rekomendacijos%202020.pdf [žiūrėta 2020 02 07].
56

Interviu su projekto vykdytoju ir savivaldybių atstovais.

57

Interviu su savivaldybių atstovais.

58

Interviu su projekto vykdytoju ir savivaldybių atstovais.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir
panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 2019 m. redakcija.
59

60

Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, 2012 m.

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo įgyvendinimo rekomendacijos. Prieiga internetu:
https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NV%C5%A0%20rekomendacijos%202020.pdf [žiūrėta 2020 02 07].
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62Interviu

su savivaldybės atstovais.
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Kaip teigiama neformaliojo vaikų švietimo lėšų tvarkos apraše 63, NVŠ lėšomis NVŠ programas įgyvendinti gali
visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai, taip pat ir laisvieji mokytojai, išskyrus mokyklas, teikiančias bendrąjį
ugdymą. Švietimo teikėjai privalo turėti teisę vykdyti švietimo veiklą ir, kaip jau minėta, būti užsiregistravę ŠMIR,
turėti programai įgyvendinti pritaikytas patalpas, priemones, įrangą, užtikrinti saugią ir sveiką ugdymo(si)
aplinką bei turėti asmenis, galinčius dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytojais.64 NVŠ mokytojais gali būti:
 pedagogai;
 asmenys, įgiję aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų)
išsilavinimą ir per vienus metus nuo darbo NVŠ mokytoju pradžios išklausę pedagoginių ir
psichologinių žinių kursą;
 asmenys, baigę profesinio mokymo programą, įgiję vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, turintys 3
metų darbo stažą ir išklausę pedagoginių ir psichologinių žinių kursą;
 asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą ir išklausę pedagoginių ir psichologinių žinių kursą.65
Savivaldybės kaip vieno iš NVŠ krepšelio modelio veikimo schemos dalyvių vaidmuo svarbus pirmiausia skelbiant
informaciją apie NVŠ finansavimą, kuri turi būti aiškiai matoma ir randama internetinėje svetainėje.66 Taip pat
savivaldybės organizuoja susitikimus su NVŠ teikėjais ir pristato programų vertinimo, įgyvendinimo ir
atsiskaitymo tvarką.67 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma NVŠ programų vertinimo
komisija, kuri nustato, ar programa atitinka nustatytus reikalavimus ir gali būti finansuojama NVŠ lėšomis (žr.
NVŠ programos vertinimo kriterijai68).
Atsižvelgdamas į komisijos rekomendaciją, sprendimą dėl akredituojamų NVŠ programų priima administracijos
direktorius ir per tris darbo dienas nuo šio sprendimo administracijos paskirtas atsakingas asmuo pažymi rezultatą
KTPRR sistemoje, informacija taip pat skelbiama savivaldybių interneto svetainėse. 69 Savivaldybės atsakingas
asmuo arba NŠA darbuotojas suteikia identifikavimo kodus prisijungimui prie Mokinių registro.70 Po sutarties su
teikėju pasirašymo savivaldybė savo nustatyta tvarka perveda NVŠ lėšas NVŠ teikėjui pagal vaikų, su kuriais
buvo sudarytos sutartys, skaičių.71
Finansavimą savivaldybė gauna Europos socialinio fondo agentūrai (ESFA) patikrinus visus mokėjimo prašymus,
todėl lėšos savivaldybę pasiekia taip greitai kaip tiksliai buvo sutvarkyti dokumentai.72 Savivaldybė, gavusi
pinigus, stengiasi juos kuo greičiau pervesti NVŠ teikėjams, paprastai per 1–3 darbo dienas.73 Įgyvendinus
patvirtintas programas, NVŠ teikėjai atsiskaito su savivaldybės administracija, o programų įgyvendinimo

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir
panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 2019 m. redakcija.
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Ten pat.

65

Ten pat.
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Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo įgyvendinimo rekomendacijos. Prieiga internetu:
https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NV%C5%A0%20rekomendacijos%202020.pdf [žiūrėta 2020 02 07].
67

Ten pat.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir
panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 2019 m. redakcija.
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69

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo įgyvendinimo rekomendacijos. Prieiga internetu:
https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NV%C5%A0%20rekomendacijos%202020.pdf [žiūrėta 2020 02 07].
70

Ten pat.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir
panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 2019 m. redakcija.
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Interviu su projekto vykdytoju ir savivaldybės atstovais.

73

Interviu su projekto vykdytoju ir savivaldybės atstovu.
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laikotarpiu savivaldybė vykdo stebėseną, užtikrina lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį – lėšos skiriamos
vaiko ugdymo procesui ir su juo susijusioms išlaidoms kompensuoti.74
Taigi, savivaldybė administruoja, vykdo stebėseną ir vertinimą, siekia NVŠ programų kokybės užtikrinimo,
nemažai bendrauja su teikėjais. Pirmasis vertinimo etapas – akreditacija, kurios metu savivaldybėje sudaryta
komisija vertina programų teikėjų paraiškas. Vėliau tikrinama, ar programų teikėjai laikosi numatytų
reikalavimų, pavyzdžiui, ar pildomi lankomumo dokumentai, ar programos vyksta pagal numatytą grafiką
(kartais vykstama į užsiėmimo vietą iš anksto nepranešus) ir pan. Programų kokybę taip pat vertina tėvai ir vaikai,
su kuriais bendraujama tiek telefonu, tiek elektroniniu būdu siunčiant klausimynus.
Savivaldybė įsipareigoja užtikrinti, kad NVŠ teikėjas turėtų reikalingą išsilavinimą ir pedagoginių žinių
(privaloma baigti šiuos kursus). Ypač svarbus savivaldybės vaidmuo siekiant atliepti visų joje gyvenančių vaikų
poreikius ir skirstant lėšas bei siekiant užtikrinti trūkstamą finansavimą iš savivaldybės biudžeto – ne viena
savivaldybė skiria tam lėšų.75 Būtent šis momentas leidžia užtikrinti neformaliojo ugdymo prieinamumą
savivaldybėje.
Mokiniai ir jų tėvai kaip NVŠ paslaugos, teikiamos krepšelio finansavimo lėšomis, gavėjai informacijos apie
krepšelio finansavimo tvarką, dokumentų pavyzdžius, atsakymų į DUK, ieško konkrečios savivaldybės interneto
svetainėje, kur privalo būti pateikiama pilna kiekvienos akredituotos programos informacija.76 NVŠ teikėjai ir
vaikų tėvai (globėjai) sudaro paslaugų teikimo sutartį, visi sutarties laukai pildomi kompiuterio pagalba, išskyrus
NVŠ teikėjo ir tėvų/globėjų parašus bei sutarties nutraukimo informaciją, kai sutartis nutraukiama nepasibaigus
programai.77 Vaikų ir jų tėvų atsiliepimai apie NVŠ programas ypač reikalingi savivaldybėms vykdant stebėsenos
procesus ir siekiant užtikrinti užsiėmimų kokybę. NVŠ paslaugų gavėjai (vaikai ir jų tėvai) mažiausiai susiduria
su administraciniu procesu.

1.2.

Kultūros paso veikimo principai

Kultūros paso koncepcija startavo 2018 m. rugsėjo mėnesį kaip projekto „Neformaliojo vaikų švietimo plėtra“
sudedamoji dalis, tuo metu suteikusi 5 eurų finansavimą kiekvienam Lietuvos pradinių klasių moksleiviui
pasinaudoti bent viena kultūrine ar meno paslauga.78 Kultūros paso tikslas – plėtoti kultūrinį ir meninį mokinių
ugdymą ir jų kultūrines kompetencijas siekiant kultūrą pristatyti kaip patrauklią laisvalaikio praleidimo formą.79
Pasiteisinęs finansavimo modelis nuo 2019 m. tapo priemone visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal
bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems
atitinkamas kultūros ir meno paslaugas. 80 Kultūros pasui įgyvendinti vienam mokiniui šiuo metu skiriama 15
eurų, kurie panaudojami kultūros paso paslaugoms finansuoti, o paslauga galima pasinaudoti dalyvaujant kartu

74Neformaliojo

vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo įgyvendinimo rekomendacijos. Prieiga internetu:
https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NV%C5%A0%20rekomendacijos%202020.pdf [žiūrėta 2020 02 07]; interviu su LMNŠC ir
savivaldybių atstovais.
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Interviu su savivaldybių atstovais.

76

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo įgyvendinimo rekomendacijos. Prieiga internetu:

https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NV%C5%A0%20rekomendacijos%202020.pdf.
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Ten pat.
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Kultūros paso koncepcija. www.emokykla.lt; interviu su projekto vykdytoju.
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Įsakymas dėl kultūros paso koncepcijos patvirtinimo. 2020 m. redakcija.
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Kultūros paso koncepcija. www.emokykla.lt.
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su grupe arba individualiai.81 Šis finansavimo būdas prieinamas visiems Lietuvos mokiniams (finansavimą gali
gauti kiekvienas) taip stiprinant mokinių galimybes naudotis kultūros ir meno paslaugomis.82
Kultūros paso modelis skatina siekti aukštesnės paslaugų kokybės kultūros ir meno įstaigas (ir konkuruoti
tarpusavyje), didina kultūrinių paslaugų vartotojų skaičių ir stiprina kultūros įstaigų vaidmenį mokinių
kultūriniam ugdymui.83 LR kultūros ministerijai patvirtinus kultūrinę-meninę edukaciją, jos vykdytojui
nesuteikiama jokia išankstinė garantija, kuri leistų jam pritraukti vaikų į programą – viską lemia pačios programos
patrauklumas kitų edukacijų kontekste.84
Edukacijų atrankos, turinio ir kokybės procesą užtikrina Kultūros ministerija, o LMNŠC yra pavesta atlikti
administracinius darbus ir užtikrinti finansavimo procesą.85 Kultūros pasas administruojamas naudojantis
www.emokykla.lt platforma, kurioje galima rasti informaciją apie kultūros paso modelį ir mokiniams siūlomas
edukacines programas. Mokyklos, gavusios prisijungimus prie minėto portalo, pačios rezervuoja konkrečias
edukacijas, o edukacijų teikėjas, pasibaigus mėnesiui, atsižvelgdamas į vaikų, kuriems buvo vykdytas
užsiėmimas, skaičių, pateikia sąskaitą LMNŠC.86 ŠMSM pažymi, kad stebimas teatro, kino, operos edukacijų
trūkumas, didžiausią dalį užimant etnografiniams užsiėmimams. 87
Kaip teigia ŠMSM atstovai, kultūros paso modelis vertinamas teigiamai, o esminis skirtumas nuo NVŠ krepšelio
– sistemingumo ir kryptingumo nebuvimas turint vieną konkretų įsipareigojimą finansuoti vienkartinę kultūrinę
ar meninę paslaugą kiekvienam pagal BU programą besimokančiam Lietuvos vaikui.88
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Kultūros paso koncepcija. www.emokykla.lt.
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Ten pat.

83

Kultūros paso koncepcija. www.emokykla.lt.

84

Interviu su ŠMSM atstovais.

85

Interviu su projekto vykdytoju.

86

Dėl Kultūros paso paslaugų finansavimo 2018 metų tvarkos aprašo patvirtinimo.
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Ten pat.
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Interviu su projekto vykdytoju.
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2. NVŠ krepšelio įgyvendinimo
poreikis ir rezultatai
Kaip teigiama projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001)
aprašyme, neformalusis vaikų švietimas yra vienas iš įrankių mažinti anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir
bendrojo ugdymo programų nebaigusių asmenų skaičių bei įgyvendinti sėkmingą vaikų ir jaunimo socializaciją.89
Projekte akcentuojama, kad NVŠ padeda ugdyti sąmoningą, pilietišką ir kūrybingą jauną žmogų, gebantį
sėkmingai integruotis į visuomenę ir dinamišką socialinę bei ekonominę aplinką, veikia kaip žalingų įpročių ir
nusikalstamumo prevencijos priemonė; padeda išlaikyti mokinius formaliojo švietimo sistemoje ir papildo ją.90
Švietimo informacinių technologijų centro (jo veiklas šiuo metu vykdo Nacionalinė švietimo agentūra)
duomenimis, 2012–2013 mokslo metais neformaliojo vaikų švietimo mokyklas po pamokų lankė apie 102 440
vaikų, tai sudarė tik 27,4 procentus visų šalies vaikų.91 Tačiau reikia pažymėti, kad iki 2015 m. duomenys apie
NVŠ dalyvaujančius vaikus nebuvo tikslūs, jų trūko, kadangi nebuvo vykdoma privaloma registracija (privatūs
teikėjai, nefinansuojami valstybės lėšomis ir dabar tokių duomenų neregistruoja).92 ŠMSM atstovai pastebi, kad
NVŠ krepšelio modelis prisidėjo prie to, kad buvo pradėta sistemingai rinkti informaciją apie vaikų dalyvavimą
NVŠ93, todėl nuo 2016 m. Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (ŠVIS)94 esantys duomenys jau tiksliau
atspindi situaciją.
Valstybinėje švietimo 2013–2022 strategijoje buvo atkreiptas dėmesys, kad net gabūs vaikai kartais neranda
priimtinos mokymosi formos, o tokia situacija aktualizuoja įtraukties į švietimą ir alternatyvių mokymosi
galimybių, ypač socializacijos, asmenybinio, kultūrinio ugdymo tikslais, uždavinius.95 Kitaip sakant,
akcentuojamas bendrųjų kompetencijų ugdymo poreikis.
Siekiant įgyvendinti pokyčius bei įtraukti į neformalųjį vaikų švietimą kuo daugiau vaikų, buvo būtina didinti
neformaliojo ugdymo veiklų prieinamumą ir kokybę, taip suteikiant didesnes galimybes tobulėti, siekti aukštojo
mokslo, tinkamai pasirengti, sėkmingai įgyti profesinę kvalifikaciją ir įsidarbinti.96 Tarp laukiamų efektyvaus
neformaliojo ugdymo rezultatų minėtas didesnis piliečių aktyvumas bendruomeniniame ir visuomeniniame
gyvenime, išaugsiantis pilietiškumas ir tautiškumas, o gebant lanksčiai prisitaikyti darbo rinkoje ir mažėjantis
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Kultūros paso koncepcija. www.emokykla.lt.
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Ten pat.

91

Neformaliojo vaikų švietimo finansavimo tobulinimo veiksmų planas 2014–2016 m.
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Interviu su ŠMSM ir savivaldybės atstovais.
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Interviu su ŠMSM atstovais.
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Švietimo valdymo informacinė sistema: https://www.svis.smm.lt/neformalus-vaiku-svietimas/.
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Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija.
Švietimo problemos analizė. Neformaliojo ugdymo aktualijos. 2012, gruodis, Nr. 20 (84). Prieiga internetu:
http://www.smm.lt/uploads/documents/kiti/2012-12_Nr_20_Neformaliojo%20ugdymo%20aktualijos.pdf [žiūrėta 2020 01 30].
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nedarbas šalyje.97 Svarbu pažymėti, kad kokybiškas ir visiems prieinamas NVŠ formuotų mokymosi visą
gyvenimą įgūdžius bei, tikėtina, stiprintų suaugusių žmonių įsitraukimą į įvairias mokymosi veiklas ateityje.
Reikalingų pokyčių poreikį rodė ir šie išskirti faktoriai:





didelis užsiėmimų prieinamumo atotrūkis miesto ir kaimo vietovėse;
nepakankamas skirtingų sričių veiklų užtikrinimas (dominuojančios muzikos, meno ir sporto sritys);
informacijos apie visas neformaliojo ugdymo veiklas vykdančias organizacijas nebuvimas;
neformaliojo vaikų švietimo būdu įgytų kompetencijų pripažinimo nebuvimas (nėra sukurto
kompetencijų pripažinimo mechanizmo, todėl neformaliojo vaikų švietimo rezultatai tėra vaiko
asmeninis reikalas).98

Valstybinėje švietimo 2013–2022 m. strategijoje99 taip pat įvardytos problematiškos ir pokyčių reikalaujančios
neformaliojo švietimo sritys:








nepakankamas kokybės ir jaunų žmonių poreikių užtikrinimas;
lėšų stygius, neleidžiantis daliai jaunimo lankyti neformaliojo švietimo mokyklų (sudėtingas
prieinamumas), ypač kaimo vietovėse;
nepakankamai platus švietimo teikėjų tinklas (siūloma įtraukti bibliotekas, muziejus, kitas kultūros,
meno įstaigas ir pan.);
jaunų mokytojų trūkumas100 neformaliojo ugdymo srityje;
lyčių dermės tarp mokytojų nebuvimas bei mokytojų bendradarbiavimo ir patirčių dalijimosi su
dėstytojais stygius;
tam tikrų švietimo srities duomenų trūkumas, menkas tyrimų išvadų naudojimas priimant praktinius
sprendimus dėl neformaliojo švietimo įstaigų veiklos gerinimo (stebėsenos ir vertinimo poreikis);
neišplėtotos viešosios diskusijos dėl permainų krypčių, neatitinkama mokymosi visą gyvenimą
realijų.101

Jau minėto projekto „Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas
savivaldybėse“ metu sukurtas bandomasis NVŠ krepšelio finansavimo modelis ir teigiami jo rezultatai, galima
sakyti, tapo geru įrankiu spręsti finansavimo stokos problemą ir paskatino toliau vykdyti krepšeliu pagrįstą
finansavimo modelį. NVŠ koncepcijoje, kurios pagrindu buvo sukurtas krepšelio modelis, akcentuota, kad vaikas
įgis kompetencijų, būtinų asmeniniam, visuomeniniam ir profesiniam gyvenimui, o įgyjamos kompetencijos turės
tiesioginės įtakos sėkmingam jo ugdymui(si) formaliojo švietimo sistemoje, padės spręsti savo problemas ir
aktyviai veikti bendruomenėje, visuomenėje bei įsitvirtinti darbo rinkoje. Antra, kalbant apie visuomenę,
prognozuotas visuomenės narių pilietiškumas ir tautiškumas, didesnis aktyvumas bendruomeniniame ir
visuomeniniame (politiniame) gyvenime, o didėjant darbo rinkoje lengvai prisitaikančių visuomenės narių
skaičiui, šalyje mažės nedarbas ir valstybės išlaidos socialinėms išmokoms.102 Vis dėlto pats NVŠ krepšelio

97

Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, 2012 m.

98

Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, 2012 m.; ES struktūrinė parama 2007–2013. Prieiga internetu:
http://www.esparama.lt/projektas?id=30931; Neformaliojo vaikų švietimo finansavimo tobulinimo veiksmų planas 2014–2016 m.
Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija.
LMNŠC atliktoje mokytojų, teikiančių NVŠ paslaugas, apklausoje taip pat dalyvavo daugiau vyresnių nei jaunesnių
mokytojų: 18–40 m. mokytojų buvo 32,74 proc., o tų, kuriems daugiau nei 41 – 66,84 proc.
https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NVS_2019-03-12%20NVS%20M.PDF
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100

101
102

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija.
Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, 2012 m.
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modelis buvo kryptingai orientuotas pirmiausia į vaikų skaičiaus NVŠ programose didinimą ir programų
įvairovę.
Kaip teigiama Švietimo ir mokslo ministerijos (šiuo metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerija) parengtame NVŠ
finansavimo tobulinimo veiksmų plane, NVŠ krepšelio modelio finansavimo projekto, kuriame dalyvavo
Anykščių r., Panevėžio m., Panevėžio r. ir Klaipėdos r. savivaldybės, patirtis parodė, kad itin išsiplėtė
dalyvaujančiųjų neformaliajame vaikų švietime aprėptis, buvo sukurta naujų darbo vietų, sumažinti dalyvavimo
netolygumai, atsirandantys dėl vaiko socialinės padėties ir gyvenamosios vietos.103 Atlikus finansavimo modelio
vertinimo analizę, pats modelis įvertintas kaip optimali alternatyva, nes leido pasiekti tikslus efektyviau,
pastebėta socialinė ir ekonominė nauda vertinamuoju ir ilguoju laikotarpiu.104 Švietimo įstatyme (Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymas, 28 str. 1 ir 6 d.) nustatyta, kad savivaldybės privalo turėti optimalų neformaliojo
švietimo teikėjų tinklą, užtikrinantį asmenų ugdymąsi, visuotinio švietimo prieinamumą ir jo įvairovę.105
Kokybiškai ir kūrybingai organizuojamas NVŠ, didėjantis prieinamumas ir įvairovė (pritraukti nauji teikėjai
programų vykdymui), gerėjantys švietimo sistemos rezultatai, geresnės sąlygos jaunimui patekti į darbo rinką –
projekte buvo keliami šie tikslai.106 Numatyta, kad NVŠ paslaugas gaus apie trečdalis Lietuvos mokinių, o NVŠ
mokytojų dalyvavimas mokymuose pagal kvalifikacijos tobulinimo programas sustiprins jų bendrąsias ir
specialiąsias kompetencijas bei tokiu būdu užtikrins NVŠ turinio kokybę.107 Vis dėlto, situacija labai priklausoma
nuo užsiėmimų, vykdomų įvairiose geografinėse vietovėse, ypač kaimuose, ir jų įvairovės suteikiant galimybę
vaikui rinktis jį dominančią sritį (t. y. ne tik populiariausias sporto, muzikos ar meno kryptis).
Vykdant projektą iki 2019 m. spalio mėnesio neformaliojo švietimo paslaugos (pagal veiksmų programą ESF
lėšomis) buvo suteiktos 152 441 mokiniui, veiklose sudalyvavo 503 švietimo įstaigų darbuotojai, kūrybinėse
partnerystėse – 200 mokyklų, sukurta 40 neakivaizdinių NVŠ programų (874 dalyvavę mokiniai).108 Taip pat viso
projekto metu (2016–2020 m.) buvo numatyta sukurti 2500 kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo
edukacinius užsiėmimus, sukviesti 250 mokytojų dalyvauti mokymų programose (orientuojamasi į STEAM
krypties kompetencijų ugdymą), o atnaujinus kultūros paso sistemos paslaugas per 2019 m. pritraukti 1000
kultūros paso modeliu pasinaudosiančių mokyklų.109
Kalbant konkrečiai apie NVŠ krepšelio veikimo modelio rezultatus ir jų įtaką, pirmiausia reikia pažvelgti į
mokinių, dalyvaujančių įvairiuose neformaliojo ugdymo užsiėmimuose, skaičiaus pokyčius. Remiantis ŠMSM
duomenimis, nuo 2015 m. mokinių dalyvavimas neformaliose NVŠ krepšelio lėšomis finansuojamose veiklose,
padidėjo. 2018 m. vidutiniškai šalyje neformaliojo vaikų švietimo programose mokykloje ir kitur dalyvavo 60,3
proc. mokinių (nors 2015 m. – tik apie 20 proc.)110. Vis dėlto reikia pažymėti, kad duomenys iki 2015 m. nebuvo
tikslūs dėl neprivalomo tokių veiklų registracijos proceso, todėl, tikėtina, vaikų NVŠ užsiėmimuose ir tuomet
galėjo dalyvauti daugiau.

103

Neformaliojo vaikų švietimo finansavimo tobulinimo veiksmų planas 2014–2016 m.

104

Ten pat.

105

Šaltinis: www.esinvesticijos.lt, PFSA, interviu su projekto vykdytoju.

106Ten

pat.

107

Ten pat.

108

Ten pat.

109

Ten pat.

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Švietimo būklės apžvalga, 2019. Prieiga internetu: http://www.nmva.smm.lt/wpcontent/uploads/2019/10/Svietimo-bukles-apzvalga-2019-web.pdf.
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Tiksliau pokyčius būtų galima įvertinti pasitelkiant NVŠ krepšelio modelio dalyvių, vaikų, skaičiaus kitimo
duomenis nuo 2015 m. antrosios pusės. ŠMSM atstovų teigimu, būtent įvedus NVŠ krepšelio modelį, pavyko
pasiekti ir peržengti 30 proc. BU lankančių vaikų skaičiaus, besinaudojančio NVŠ tiksliniu finansavimu, ribą.111
Kaip rodo LMNŠC turima informacija, 2015 m. NVŠ tiksliniu finansavimu naudojosi 15 672 vaikai, 2016 m. (nuo
antro metų ketvirčio krepšelis pradėtas finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų) jau 77 831 vaikų (žr. pav. Nr. 2).
Toks pokytis sietinas su padidėjusiomis finansavimo galimybėmis. Vėliau, 2017–2019 m. duomenys augo –
užregistruoti atitinkamai 80 604, 85 148 ir 89 554 vaikai, gavę NVŠ tikslinį finansavimą (žr. 2 pav.). Pozityvius
statistinius rezultatus atliepia ir teigiamas krepšelio modelio vertinimas.

2 PAVEIKSLAS. MOKINIŲ, GAUNANČIŲ NVŠ TIKSLINIO FINANSAVIMO LĖŠAS, SKAIČIAUS
POKYTIS

Mokiniai, gaunantys NVŠ lėšas
100 000
90 000

77831

Mokinių skaičius

80 000

80 604

85 148

89 554

70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000

15 672

10 000
0
2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Šaltinis: LMNŠC duomenys.

Kalbant apie NVŠ akredituotų programų skaičių, jų padaugėjo – nuo 1699 užsiėmimų 2015 m. iki 2310 programų
2019 m.112 Taigi, tiek programų pasiūla, tiek mokinių, dalyvaujančių NVŠ užsiėmimuose, skaičius įvedus NVŠ
tikslinį finansavimą išaugo, padidėjo NVŠ prieinamumas, vaikų įtrauktis ir programų įvairovė. Vykdyto interviu
metu NVŠ teikėjai taip pat sakė atsiradus NVŠ krepšeliui pradėję organizuoti ne vieną, o kelis būrelius, priimti į
juos daugiau vaikų.113 Be abejo, reikia pastebėti, kad 2016 m. įvykęs spartus vaikų, besinaudojančių NVŠ krepšeliu,
skaičiaus augimas vėliau išliko gana stabilus.114
Atsiradus didesnei programų įvairovei, tematiškai vis dar dominuoja tradiciniai užsiėmimai: sportas, muzika,
choreografija, tačiau mokomasi ir kalbų, pilietiškumo, techninės kūrybos, informacinių technologijų, vis dėlto

111

Interviu su ŠMSM atstovais.

112

Interviu su projekto vykdytoju.

113

Informacija, gauta iš interviu su NVŠ teikėjais.

114

Ten pat.
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gerokai mažiau; dalyvavimo pasiskirstymas pagal lytis taip pat išlieka.115 LMNŠC duomenimis, dvigubai išaugo
techninės kūrybos užsiėmimų (nuo 47 iki 103), tačiau sporto (638), šokio (264), muzikos (153) ir dailės (133)
programų organizuojama daugiausia (žr. 3 pav.) – matomas netolygus vaikų pasiskirstymas tarp NVŠ programų.
Kalbų ir informacinių technologijų bei techninės kūrybos programų skaičius taip pat šiek tiek išaugęs (atitinkamai
109, 126 ir 103 programos), o medijų, gamtos ir ekologijos programų registruojama mažiausiai (žr. 3 pav.). Vis
dėlto, net ir padidėjus kai kurių programų skaičiui, jis vis dar žymiai skiriasi nuo populiariausių NVŠ programų,
todėl ir prieinamumas lankyti rečiau vykdomas programas, tikėtina, nėra pasiekiantis visus vaikus.

3 PAVEIKSLAS. NVŠ AKREDITUOTŲ PROGRAMŲ SKAIČIAUS POKYTIS
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Šaltinis: LMNŠC duomenys.

Žvelgiant į mokinių, dalyvaujančių NVŠ veiklose, pasiskirstymą, ŠMSM duomenimis, jis tapęs tolygesnis,
dauguma savivaldybių viršija bendrą šalies vidurkį – 60,3 proc. vaikų dalyvavimą NVŠ veiklose (ne tik pagal
tikslinį finansavimą).116 Kalbant apie kaimiškų vietovių savivaldybes, įvedus NVŠ krepšelio modelį, daugiau
užsiėmimų imta organizuoti mažose vietovėse, atvykus pas vaikus, taip sprendžiant pavėžėjimo problemą.117 NVŠ
plėtra pasiekė atokiose Lietuvos vietose gyvenančius vaikus.118

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Švietimo būklės apžvalga, 2019. Prieiga internetu: http://www.nmva.smm.lt/wpcontent/uploads/2019/10/Svietimo-bukles-apzvalga-2019-web.pdf.
115

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Švietimo būklės apžvalga, 2019. Prieiga internetu: http://www.nmva.smm.lt/wpcontent/uploads/2019/10/Svietimo-bukles-apzvalga-2019-web.pdf.
116

117

Interviu su savivaldybės atstovu.

118

Interviu su savivaldybės atstovais.
21

„Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ gerosios patirties ir finansavimo modelio panaudojimas mokymosi visą gyvenimą srityje

3. NVŠ krepšelio modelio privalumai
ir trūkumai, išmoktos pamokos
Remiantis Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (LMNŠC), projekto „Neformaliojo vaikų švietimo
paslaugų plėtra“ vykdytojo, duomenimis, apklausus įvairias NVŠ krepšelio modelio veikimo procese
dalyvaujančias grupes – savivaldybių darbuotojus, mokinius ir jų tėvus, taip pat programų teikėjus, visi jie gana
palankiai vertino krepšelio modelį. Pozityviai apie šį finansavimo modelį atsiliepė 89,91 proc. apklausoje
dalyvavusių savivaldybių darbuotojų ir 90,84 proc. mokytojų (norinčių, kad modelis būtų tęsiamas119), 87,43 proc.
mokinių buvo patenkinti NVŠ užsiėmimų metu pasiektais rezultatais, 81,77 proc. apklausos dalyvių tėvų taip pat
atsiliepė teigiamai.120
Šioje atvejo studijos dalyje aptariami esminiai NVŠ krepšelio modelio trūkumai ir privalumai, pastebėti paties
NVŠ krepšelio veikimo modelio dalyvių (žr. 1 pav.). Studijoje remiamasi LMNŠC 2018 m. atliktomis apklausomis
ir jų rezultatais bei tyrimo metu vykdytais interviu su ŠMSM atstovais, projekto „Neformaliojo vaikų švietimo
paslaugų plėtra“ vykdytoju – LMNŠC, savivaldybių darbuotojais ir NVŠ teikėjais.

3.1. Programų įvairovė ir kokybė
Kaip rodo LMNŠC duomenys (2015–2019 m. duomenų apžvalga121), įvedus tikslinio finansavimo mechanizmą, iš
tiesų padaugėjo NVŠ programų teikėjų (nuo 338 – 2015 m. iki 1206 – 2019 m.), išaugo NVŠ tinkle dalyvaujančių
laisvųjų mokytojų ir švietimo organizacijų skaičius, todėl didėjo pats programų skaičius, programų įvairovė.
LMNŠC apklausoje dalyvavę NVŠ teikėjai ir NVŠ užsiėmimus lankę moksleiviai taip pat nurodė pastebėję
atsiradusią užsiėmimų įvairovę.122

119

Studijos rengimo metu kalbinti NVŠ teikėjai – Lietuvos vaikų ir jaunimo centro (LVJC), Vilniaus kolegijos atstovai ir laisvasis
mokytojas – taip pat teigiamai vertino NVŠ krepšelio modelį.
120

Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio finansavimo įgyvendinimo vertinimas: savivaldybių darbuotojų atsakingų už
neformalųjį vaikų švietimą apklausos duomenų apžvalga. Prieiga internetu: https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NVS_2019-0305%20sav.pdf [žiūrėta 2020 02 05]; Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio finansavimo įgyvendinimo vertinimas:
neformaliojo
vaikų
švietimo
mokytojų
apklausos
duomenų
apžvalga.
Prieiga
internetu:
https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NVS_2019-03-12%20NVS%20M.PDF [žiūrėta 2020 02 06]; Neformaliojo vaikų švietimo programų
tikslinio finansavimo įgyvendinimo vertinimas: mokinių apklausos duomenų apžvalga. Prieiga internetu:
https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NVS_2019-03-12.pdf [žiūrėta 2020 02 06]; Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio
finansavimo įgyvendinimo vertinimas: tėvų / globėjų apklausos duomenų apžvalga. Prieiga internetu:
https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NVS_2019-03-12%20t.pdf [žiūrėta 2020 02 09].
121

Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio finansavimo duomenų apžvalga 2015-2019 m. Prieiga internetu:
https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NV%C5%A0%20program%C5%B3%20tikslinis%20finansavimas_(2019%2005%2027).pdf [žiūrėta
2020 02 03]
Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio finansavimo įgyvendinimo vertinimas: neformaliojo vaikų švietimo mokytojų
apklausos duomenų apžvalga. Prieiga internetu: https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NVS_2019-03-12%20NVS%20M.PDF [žiūrėta
2020 02 06]; Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio finansavimo įgyvendinimo vertinimas: mokinių apklausos duomenų
apžvalga. Prieiga internetu: https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NVS_2019-03-12.pdf [žiūrėta 2020 02 06].
122
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Interviu metu kalbinti savivaldybių atstovai taip pat pažymėjo, kad NVŠ programų skaičius kasmet augo, buvo
pritraukti specialistai, jauni žmonės, laisvieji mokytojai, kūrėsi NVŠ mokyklos kaimo vietovėse, atsirado naujų
užsiėmimų – robotika ir virtuali realybė.123 Pažymėtina, kad NVŠ krepšelis paskatino ir jau esamų teikėjų paslaugų
plėtrą.124 Visa tai sąlygojo ir NVŠ programų įvairovės didėjimą.
Kalbant apie kokybę, ji yra reguliuojama savivaldybės lygmeniu tiek akredituojant programas, tiek vykdant jų
stebėseną bei priežiūrą. Savivaldybių darbuotojai stebėdami programas ar vykdami jų pasižiūrėti fiksuoja
skirtingą užsiėmimų kokybę. 125 NVŠ programų kokybės pagerėjimą, remiantis LMNŠC vykdytos apklausos
duomenimis, matė 37,88 proc. apklausoje dalyvavusių savivaldybės darbuotojų.126
Kaip pažymėjo vienos iš savivaldybių atstovai, pirmasis NVŠ programos vertinimo etapas – akreditacija NVŠ
teikėjo vykdomai programai suteikia kokybės ženklą, todėl gali būti patrauklus siekiant pritraukti ar išlaikyti
esamus teikėjus.127 Siekiant plėsti programų įvairovę ir pasiūlą vaikams, dažniausiai programos yra
akredituojamos, paprastai atmetamos vos kelios, tačiau puikūs NVŠ programų aprašymai, pateikti akreditacijai,
ne visuomet atitinka programų kokybę realybėje, dažnai dėl mokytojų psichologinių, pedagoginių žinių
trūkumo.128
Vykdant stebėseną, daugiausia tikrinami programų vykdymo formalumai, vyksta inspekcinio pobūdžio patikros:
vykstama stebėti būrelių, tikrinami tvarkaraščiai, kiti dokumentai, atsižvelgiama į tėvų ir vaikų atsiliepimus,
tikrinamas vaikų lankomumas.129 Kaip pažymėjo savivaldybės atstovai, tikrąją stebėseną vykdo tėvai ir vaikai, į
kurių atsiliepimus visuomet reaguojama. 130 Kitaip sakant, kokybės užtikrinimo procese vienas iš svarbiausių
vertintojų yra patys programų lankytojai ir jų tėvai.
NVŠ mokytojai LMNŠC apklausoje teigė, kad pats krepšelio modelis paskatino mokytojus pažiūrėti kūrybiškiau
į užsiėmimus, kurti įvairesnes programas, konkuruoti (užsitikrinti reikiamą mokinių skaičių grupėje),131 o šis
veiksnys galėjo daryti teigiamą įtaką NVŠ užsiėmimų kokybei. Vis dėlto kalbėdami apie NVŠ krepšelio
privalumus, apklausoje dalyvavę tėvai pagerėjusią kokybę akcentavo mažiausiai,132 kas galimai liudija apie
nežymius jų kokybinius pokyčius atsiradus NVŠ krepšeliui. Nors iki šiol pirmenybė buvo teikiama NVŠ lankančių
vaikų skaičiaus didinimui, vaikų įpročio lankyti užsiėmimus formavimui, o programų kokybė buvo antrame
plane, ŠMSM atstovai pripažįsta, kad įgyvendinus pirminius tikslus kokybė privalo augti.133

123

Interviu su savivaldybių atstovais.

124

Ten pat.

125

Ten pat.

Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio finansavimo įgyvendinimo vertinimas: savivaldybių darbuotojų atsakingų už
neformalųjį vaikų švietimą apklausos duomenų apžvalga. Prieiga internetu: https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NVS_2019-0305%20sav.pdf [žiūrėta 2020 02 05].
126

127

Interviu su savivaldybių atstovais.

128

Ten pat.

129

Ten pat.

130

Ten pat.

Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio finansavimo įgyvendinimo vertinimas: neformaliojo vaikų švietimo mokytojų
apklausos duomenų apžvalga. Prieiga internetu: https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NVS_2019-03-12%20NVS%20M.PDF [žiūrėta
2020 02 06]
131

Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio finansavimo įgyvendinimo vertinimas: tėvų / globėjų apklausos duomenų
apžvalga. Prieiga internetu: https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NVS_2019-03-12%20t.pdf [žiūrėta 2020 02 09].
132

133

Interviu su ŠMSM atstovais.
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Vaikų programų pasirinkimą (pagal jų kokybės kriterijus), LMNŠC apklausos duomenimis, lėmė daugiausia šie
faktoriai: mokytojas yra geras vadovas, įdomi veikla, patogus laikas ir patrauklios patalpos, o tėvai apklausoje
papildomai pažymėjo įstaigos gero vardo svarbą, nemažas procentas nurodė priimtiną užsiėmimų kainą (žr. 4
pav.).

4 PAVEIKSLAS. NVŠ PROGRAMŲ LANKYMO PRIEŽASTYS. TĖVŲ IR VAIKŲ NUOMONIŲ
PALYGINIMAS
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Šaltinis: LMNŠC duomenys.

3.2. Vaikų užimtumas, asmenybės ugdymo ir kiti tikslai
LMNŠC apklausoje dalyvavę mokytojai ir mokiniai akcentavo NVŠ užsiėmimų svarbą aktyvios ir kūrybingos
asmenybės ugdymui, vaikų užimtumo po pamokų didinimui, naujų žinių ir įgūdžių suteikimui, mažesniam
procentui akcentuojant savarankiškumo ir atsakingumo ugdymą, žinių pritaikymo praktikoje skatinimą, pagalbą
renkantis ateities profesiją ar gerinant mokymosi rezultatus (žr. 5 pav.). Matyti, kad vyrauja NVŠ programų
matymas kaip priemonės vaiko užimtumui užtikrinti ir jo asmenybei ugdyti, tačiau vis dar per mažai
orientavimosi į kitų kompetencijų ugdymą. Vis dėlto atkreiptinas dėmesys, kad socialinių, dalykinių ir kitų
bendrųjų kompetencijų plėtojimo svarba pabrėžiama tiek LR Švietimo įstatyme134, tiek Neformaliojo vaikų

134

LR Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas. 2015 m. redakcija.
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švietimo koncepcijoje135, tiek Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos apraše.136 Kaip jau
buvo aptarta, didesnis dėmesys iki šiol skirtas vaikų, lankančių NVŠ užsiėmimus, skaičiui didinti nei lėšų
panaudojimui programų kokybei gerinti.
5 PAVEIKSLAS. NVŠ MOKYMO TIKSLAI IR LŪKESČIAI. MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ LYGINAMOJI
DIAGRAMA
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Šaltinis: LMNŠC duomenys.

Kitų respondentų, vaikų tėvų, paprašius apklausos metu įvertinti, ar jie sutinkantys su pateigtais teiginiais
(pasirinkimai: visiškai nesutinku, ko gero nesutinku, ko gero sutinku, visiškai sutinku ir negaliu atsakyti), visos
išvardytos galimos NVŠ programų naudos sulaukė dėmesio. Gavę galimybę kiekvieną teiginį vertinti atskirai (ne
tik renkantis variantus iš pateiktųjų), tėvai šalia aktyvios bei kūrybingos asmenybės ugdymo, užimtumo
mėgstama veikla, akcentavo būrelių naudą žinių, įgūdžių įgijimui, šiek tiek mažiau, tačiau taip pat vertinę NVŠ
naudą mokymosi rezultatų gerinimui, ateities profesijos pasirinkimui (žr. 6 pav.).

135

Įsakymas dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo. 2012 m. redakcija.

136

Įsakymas dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 2020 m. redakcija.
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6 PAVEIKSLAS. NVŠ PROGRAMŲ TEIKIAMA NAUDA. TĖVŲ VERTINIMAS
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Šaltinis: LMNŠC duomenys.

3.3. Naujų aktualių programų krypčių poreikis
LMNŠC apklausoje dalyvavę savivaldybių darbuotojai kaip svarbų siekį matė naujų, savivaldybėje anksčiau
nevykdytų programų, krypčių atsiradimo (ir programų įvairovės) skatinimą. 137 Kai kurios savivaldybės pačios
nusimatė prioritetines sritis, į kurias siekia orientuotis bei daugiau jų įtraukti į NVŠ užsiėmimų tinklą. 138
Prioritetinėms, paprastai retoms sritims kai kuriose savivaldybėse skiriama didesnė krepšelio suma (pvz. 15 eur.):
IT, gamtamokslinei sričiai, pilietinio ir asmenybės ugdymo, techninės kūrybos ir patriotinės pakraipos
užsiėmimams, o ne prioritetinėms atitinkamai šiek tiek mažesnės išmokos – 10–12 eurų.139
Apžvelgiant NVŠ tikslinio finansavimo modelio programų krypčių pasiūlą ir paklausą, dominuoja sportas ir
šokis, choreografija. Būtent LMNŠC atliktų tyrimų duomenimis (2019), daugiausia NVŠ užsiėmimus lankė ir
krepšelį už juos gavo mokiniai lankę sporto ir šokio programas, o pilietiškumo, kalbų, techninės kūrybos,
muzikos, dailės, informacinių technologijų, medijų, gamtamokslių, medijų ir kitos programos buvo gerokai
mažiau lankomos lyginant juose dalyvavusių vaikų skaičių (žr. 7 pav.). Matyti, kad NVŠ programų įvairovė yra,
tačiau vis dar stebimas netolygus atotrūkis tarp skirtingų programų lyginant programas lankančių vaikų skaičių.
Todėl reikalingas tiek reguliavimas prioritetizuojant mažiau populiarias NVŠ užsiėmimų sritis – informacinių
technologijų, gamtos mokslų, medijų ir pan., tiek investavimas į jas – investicijos galėtų būti papildomos arba gali
būti perskirstoma iš kitų sričių.

Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio finansavimo įgyvendinimo vertinimas: savivaldybių darbuotojų atsakingų už
neformalųjį vaikų švietimą apklausos duomenų apžvalga. Prieiga internetu: https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NVS_2019-0305%20sav.pdf [žiūrėta 2020 02 05].
137

138

Interviu su savivaldybės atstovais.

139

Ten pat.
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7 PAVEIKSLAS. LANKOMIAUSIOS NVŠ UŽSIĖMIMŲ SRITYS (2019)
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Šaltinis: LMNŠC duomenys.

Taip pat pastebimas netolygus krypčių pasirinkimas pagal lytį: sporto, techninės kūrybos ir informacinių
technologijų srityje vyrauja berniukų dalyvavimas, o šokio ir choreografijos, muzikos, dailės, medijų programas
dažniau renkasi mergaitės (žr. 8 pav.).
8 PAVEIKSLAS. NVŠ KREPŠELIO PROGRAMAS LANKANTYS MOKINIAI PAGAL SRITIS IR LYTĮ
(2019)
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Šaltinis: LMNŠC duomenys.
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Matyti, kad dominuoja tradicinės NVŠ užsiėmimų kryptys ir nors didėjant programų įvairovei, naujų sričių
atsiranda, didžiausia paklausa ir pasiūla išlieka tarp tų pačių užsiėmimų. Todėl kalbant apie ateities visuomenių
poreikius, dar didesnę kaitą bei inovacijų ir technologijų plėtrą, asmeninių, visuomeninių ir profesinių įgūdžių
pasikeitimus bei didėjančią NVŠ įtaką šiems įgūdžiams formuoti, atsiranda poreikis skatinti naujų sričių NVŠ
srityje atsiradimą. Kaip pažymėjo ŠMSM atstovai, gilios popamokinių veiklų tradicijos iš ankstesnių kartų
natūraliai perkeliamos į šiandienos pasirinkimus, t. y. tėvai vaikams dažnai siūlo rinktis veiklas, kurias patys yra
lankę.140 Vis dėlto, bent jau tiesioginės įtakos, mokinių apklausos duomenimis, tėvai jų pasirinkimams neturėjo.141
Tikėtina, kad naujų inovatyvių NVŠ užsiėmimų trūkumas daro įtaką ir žemam vyresniųjų klasių mokinių
dalyvavimui užsiėmimuose: dažniausiai tikslinio finansavimo modeliu naudojasi 7–11 metų mokiniai, mažiausiai
– vyresniųjų klasių (17–19 m.).142 LMNŠC duomenimis, NVŠ krepšeliu finansuojamuose užsiėmimuose dalyvauja
56,4 proc. 7–11 metų moksleivių, 34,8 proc. – 12–16 m. mokinių ir tik 8,8 proc. vyresniųjų klasių.143 Projekto metu
kaip atskira veikla vykdytos neakivaizdinės mokyklos, susijusios su profesinių kompetencijų ugdymu, ir jų
teigiamas įvertinimas tarp vyresnių klasių mokinių rodo, kokio pobūdžio programos pritrauktų jų dėmesį ir
paskatintų aktyviau dalyvauti NVŠ veiklose.144
Pagerėjus NVŠ programų prieinamumui ir išplėtus NVŠ teikėjų tinklą, LMNŠC atstovo nuomone, labai svarbu
toliau siekti patenkinti skirtingus vaikų poreikius skatinant mažiau populiarių sričių programų kūrimą, jų didesnę
pasiūlą, NVŠ užsiėmimus siejant ne tik su bendrosiomis, bet ir su profesinėmis kompetencijomis, ugdymu karjerai
– tokiu būdu būtų galima pritraukti ir daugiau vyresnio amžiaus moksleivių. 145 Taip pat akcentuota specialistų,
kurie būtų pasirengę siūlyti naujus modulius, susijusius su išmaniosiomis technologijoms, inovacijomis, rengimo
problema.146
ŠMSM atstovai pažymėjo, kad ateityje neabejotinai reikalinga sudaryti sąlygas formuoti naujus NVŠ programų
pasirinkimo įpročius, pavyzdžiui, skiriant finansavimą konkrečioms sritims, kurios yra svarbios ateities
kompetencijoms ugdyti.147 Vis dėlto, jie taip pat minėjo matomus apribojimus tą daryti: užauginus NVŠ teikėjus
prioritetinėje srityje, būtų reikalinga nacionalinė finansavimo sistema, kuri padėtų išsilaikyti rinkoje ir toliau.148

3.4. Finansavimo poreikis ir proceso privalumai bei trūkumai
Kalbant apie finansavimo procesą, LMNŠC apklausoje dalyvavusių savivaldybės darbuotojų NVŠ krepšelio
privalumais įvardijo padidėjusį vaikų užimtumą, išaugusią programų įvairovę bei sumažėjusią programos kainą
(žr. 9 pav.). Reikia pastebėti būtent šiuos privalumus buvus esminiais krepšelio modelio tikslais. Nemokami
užsiėmimai, geresnė programų materialinė bazė, geresnė organizavimo kokybė taip pat dažnai pasirinkti kaip

140

Interviu su ŠMSM atstovais.

141

Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio finansavimo įgyvendinimo vertinimas: mokinių apklausos duomenų
apžvalga. Prieiga internetu: https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NVS_2019-03-12.pdf [žiūrėta 2020 02 06].
Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio finansavimo duomenų apžvalga 2015-2019 m. Prieiga internetu:
https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NV%C5%A0%20program%C5%B3%20tikslinis%20finansavimas_(2019%2005%2027).pdf [žiūrėta
2020 02 03].
142

143

Interviu su projekto vykdytoju.

144

Interviu su ŠMSM atstovais ir projekto vykdytoju.

145

Interviu su projekto vykdytoju.

146

Ten pat.

147

Interviu su ŠMSM atstovais.

148

Ten pat.
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modelio privalumai, o atsiradusią galimybę dėl finansavimo vaikams lankyti kelis NVŠ būrelius pastebėjo daug
mažiau apklausoje dalyvavusių savivaldybių darbuotojų (žr. 9 pav.).

9 PAVEIKSLAS. NVŠ KREPŠELIO FINANSAVIMO MODELIO PRIVALUMAI. SAVIVALDYBĖS
DARBUOTOJŲ NUOMONĖ
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Šaltinis: LMNŠC duomenys.

71,25 proc. LMNŠC apklausoje149 dalyvavusių tėvų kaip užsiėmimų lankymo priežastį įvardijo priimtiną kainą ir
nors finansavimo krepšelis jiems nėra esminis veiksnys renkantis užsiėmimus, tačiau išlieka svarbus faktorius. Iš
tiesų, finansiškai šis modelis tiesiogiai paliečia būtent tėvus, kuriems mažėja (arba visiškai dengiama) vaiko
būrelio lankymo kaina. Nemokamų užsiėmimų svarbą pabrėžė 47,25 proc. apklausoje dalyvavusių tėvų.150 Vis
dėlto tėvai taip pat pripažino pastebėję, kad kai kurie teikėjai atsiradus krepšelio modeliui pakėlė užsiėmimų
kainas.151 Vertindami patį finansavimo modelį akcentavo sumažėjusią NVŠ programos kainą (31,30 proc.),
atsiradusius nemokamus užsiėmimus (28,21 proc.), kelių NVŠ būrelių lankymo galimybę (21,56 proc.).
Atsiradusią įvairovę ir pagerėjusią užsiėmimų kokybę pastebėjo atitinkamai 20,64 proc. ir 11,20 proc.152
Kaip rodo mokinių apklausos duomenys 153, moksleiviai vidutiniškai lanko po 2 būrelius, nors NVŠ krepšelis
skiriamas tik vienai programai. Kaip jau buvo minėta, tikėtina, kad būtent krepšelis suteikė galimybę vaikams
lankyti kelis užsiėmimus, ypač finansinė nauda jaučiama tėvų, auginančių daugiau vaikų.154 Taigi, NVŠ krepšelio

149

Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio finansavimo įgyvendinimo vertinimas: tėvų / globėjų apklausos duomenų
apžvalga. Prieiga internetu: https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NVS_2019-03-12%20t.pdf [žiūrėta 2020 02 09].
150

Ten pat.

151

Ten pat.

152

Ten pat.

153

Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio finansavimo įgyvendinimo vertinimas: mokinių apklausos duomenų
apžvalga. Prieiga internetu: https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NVS_2019-03-12.pdf [žiūrėta 2020 02 06].
154

Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio finansavimo įgyvendinimo vertinimas: tėvų / globėjų apklausos duomenų
apžvalga. Prieiga internetu: https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NVS_2019-03-12%20t.pdf [žiūrėta 2020 02 09].
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modelis, mažindamas finansinę naštą sudaro didesnes galimybes vaikams dalyvauti įvairiose veiklose. Tėvai
pabrėžia būtinybę sudaryti palankias sąlygas NVŠ krepšelį gauti mažas pajamas turinčių šeimų ir daugiavaikių
šeimų vaikams.155 Savivaldybių darbuotojai taip pat akcentavo, kad vienu iš prioritetų turėtų būti siekis sudaryti
palankesnes sąlygas lankyti NVŠ užsiėmimus socialiai pažeidžiamų šeimų vaikams (pvz. kompensuoti visą NVŠ
programos kainą, jei ši kaina yra didesnė nei kompensuojama valstybės / ES lėšomis). 156
Nors LMNŠC apklausoje dalyvavę mokytojai krepšelio modelį vertino teigiamai ir sakė norintys, kad jis būtų
tęsiamas ateityje, tačiau net 44,02 proc. apklausoje dalyvavusių mokytojų toliau vykdytų veiklas ir netaikant
krepšelio modelio, tiesa, galbūt šiek tiek mažesne apimtimi.157 Taigi, finansavimo modelis išplėtė NVŠ mokytojų
tinklą, kuris, tikėtina, natūraliai būtų vystomas toliau, tačiau tokie apklausos rezultatai gali rodyti teikėjų
tendenciją finansinius įsipareigojimus perkelti tėvams, kuriems tektų daugiau mokėti už užsiėmimus. Apklausos
duomenys rodo, kad beveik trečdalis teikėjų iš NVŠ tinklo pasitrauktų – 32,15 proc. apklausos dalyvių teigė, jog
be NVŠ tikslinio finansavimo veiklų nevykdytų. 158
Jeigu krepšelio modelis vis dėlto toliau nebūtų taikomas, 59,13 proc. tėvų apklausoje pažymėjo, kad vis tiek leistų
vaiką į užsiėmimus.159 Kitaip sakant, finansinis modelis yra geras paskatinimas ir pagalbinė priemonė, tačiau nėra
esminis faktorius renkantis NVŠ užsiėmimą. Galima daryti prielaidą, kad nemaža dalis tėvų vis labiau yra linkę
investuoti į neformalųjį vaikų švietimą, o NVŠ krepšelis gali padėti ir toliau skatinti dalyvavimo NVŠ ir mokymosi
visą gyvenimą kultūros formavimąsi.
Taigi, krepšelio modelis iš tiesų suteikia daugiau galimybių organizuoti užsiėmimus, didinti jų įvairovę, pritaikyti
mokiniams nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Ypač toks pokytis, matyt, būtų skausmingas jautrioms
visuomenės grupėms priklausančioms šeimoms, taip pat šeimoms, gyvenančioms atokiose kaimiškose vietovėse.
Verta paminėti, kad apklausos metu tėvai išreiškė norą patys spręsti, kurį užsiėmimą padengti NVŠ krepšelio
lėšomis ir leisti vaiką lankyti tai, ką jis nori, o ne kur gali gauti krepšelį, t. y. kad „krepšelis keliauti paskui vaiką“,
taip pat kad finansavimas būtų skiriamas visiems mokslo metams.160 Vis dėlto, tokiu atveju, būtų reikalingas
žymiai didesnis finansavimas valstybės ir/ar ES lėšomis. Kaip viena iš spręstinų problemų, ypač tarp tėvų,
minimas tikslinio finansavimo trūkumas vasaros laikotarpiu. 161 Toks poreikis, matyt, labiausiai susijęs su tėvų
noru didinti vaikų užimtumą vasaros metu, kai dėl pasibaigusių mokslų metų ženkliai sumažėti jų aktyvumas.

155

Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio finansavimo įgyvendinimo vertinimas: tėvų / globėjų apklausos duomenų
apžvalga. Prieiga internetu: https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NVS_2019-03-12%20t.pdf [žiūrėta 2020 02 09].
156

Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio finansavimo įgyvendinimo vertinimas: savivaldybių darbuotojų atsakingų už
neformalųjį vaikų švietimą apklausos duomenų apžvalga. Prieiga internetu: https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NVS_2019-0305%20sav.pdf [žiūrėta 2020 02 05].
Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio finansavimo įgyvendinimo vertinimas: neformaliojo vaikų švietimo mokytojų
apklausos duomenų apžvalga. Prieiga internetu: https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NVS_2019-03-12%20NVS%20M.PDF [žiūrėta
2020 02 06]; interviu su NVŠ teikėju – laisvuoju mokytoju.
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Ten pat.
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Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio finansavimo įgyvendinimo vertinimas: tėvų / globėjų apklausos duomenų
apžvalga. Prieiga internetu: https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NVS_2019-03-12%20t.pdf [žiūrėta 2020 02 09].
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Ten pat.

161

Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio finansavimo duomenų apžvalga 2015-2019 m. Prieiga internetu:
https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NV%C5%A0%20program%C5%B3%20tikslinis%20finansavimas_(2019%2005%2027).pdf [žiūrėta
2020 02 03]; Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio finansavimo įgyvendinimo vertinimas: tėvų / globėjų apklausos
duomenų apžvalga. Prieiga internetu: https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NVS_2019-03-12%20t.pdf [žiūrėta 2020 02 09].
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Kalbant apie minėtą finansavimo poreikį visiems metams, reikia pastebėti, kad daugelyje savivaldybių NVŠ
finansavimas vyksta su pertraukomis, t. y., pavyzdžiui, sausio mėnesio veiklos nėra finansuojamos.162 Tokiu
atveju, kaip pavyko sužinoti iš savivaldybės darbuotojų, atsiranda neaiškumo, ar užsiėmimai nefinansuojamą
mėnesį vyks ir ar už juos teks mokėti tėvams – tai priklauso nuo NVŠ paslaugų teikėjų sprendimo arba nuo
savivaldybės sprendimo finansuoti trūkstamas lėšas.163
Tėvai pastebi, kad ne visi būreliai ir jų teikėjai yra finansuojami, ne visi teikėjai kreipiasi dėl tikslinio finansavimo
(neretai dėl nemažos administracinės naštos) arba ilgainiui atsisako NVŠ krepšelio modelio finansavimo, todėl
gali būti sunku prisitaikyti taip, kad būtų galimybė pasinaudoti NVŠ krepšeliu. 164 Taip pat ne visi vaikai gali
lankyti norimą būrelį, jeigu jame, pavyzdžiui, jau nelieka vietos.165 Vis dėlto savivaldybės sprendžia šią problemą
ir stengiasi suteikti galimybę lankyti finansuojamą NVŠ užsiėmimą praktiškai visiems vaikams, pavyzdžiui,
skatina populiariuosius teikėjus turėti po 2 grupes, savivaldybės taip pat prisideda prie finansavimo.166 Be to,
vaikas ir pasibaigus priėmimo laikotarpiui gali susirasti NVŠ teikėją, kuris dar turi likusią laisvą vietą.
Kalbėdami apie finansavimo paskirstymą, NVŠ mokytojai atkreipia dėmesį, kad tam tikroms sritims, pavyzdžiui,
technologinėms, reikalingas didesnis finansavimas. 167 Atsižvelgiant į situaciją, kuri rodo, kad programų įvairovė
neužtikrina tolygaus mokinių pasiskirstymo jose (atsiranda naujų programų, bet jas lankančiųjų skaičius vis dar
nepakankamas), mokiniai dažniausiai lanko įprastas programas, trūksta STEAM, IT, kalbų mokymosi paklausos,
todėl būtų vertinga šias sritis prioritetizuoti ir skirti joms didesnį finansavimą, investuoti į mokytojus, kurie galėtų
mokyti minėtų programų (jau vykdyti NVŠ mokytojų mokymai STEAM pagrindu), tai daryti nuosekliai.
Kaip vieną iš problemų savivaldybių darbuotojai ir NVŠ teikėjai mini finansavimo vėlavimą: nuo 2016 m.
pastebėtas lėšų vėlavimas („lėšos pasiekia tik vasario pabaigoje“) 168, išlieka iki šiol.169 Vėluojantis finansavimas
minimas ir LMNŠC vykdytos mokytojų apklausos rezultatuose.170 2016 m. pradėjus įgyvendinti projektą ir
atsiradus nemažai naujos informacijos NVŠ teikėjams, būta daug dokumentų pildymo nesklandumų ir mokėjimo
vėlavimų, o vėliau keičiantis reikalavimams (pereinant nuo finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų prie ES

162

Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio finansavimo įgyvendinimo vertinimas: neformaliojo vaikų švietimo mokytojų
apklausos duomenų apžvalga. Prieiga internetu: https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NVS_2019-03-12%20NVS%20M.PDF [žiūrėta
2020 02 06]; interviu su savivaldybių atstovais.
163

Interviu su savivaldybių atstovais.

164

Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio finansavimo įgyvendinimo vertinimas: tėvų / globėjų apklausos duomenų
apžvalga. Prieiga internetu: https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NVS_2019-03-12%20t.pdf [žiūrėta 2020 02 09].
165

Ten pat.

166

Interviu su savivaldybių atstovais.

167

Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio finansavimo įgyvendinimo vertinimas: neformaliojo vaikų švietimo mokytojų
apklausos duomenų apžvalga. Prieiga internetu: https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NVS_2019-03-12%20NVS%20M.PDF [žiūrėta
2020 02 06].
Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio finansavimo įgyvendinimo vertinimas: savivaldybių darbuotojų atsakingų už
neformalųjį vaikų švietimą apklausos duomenų apžvalga. Prieiga internetu: https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NVS_2019-0305%20sav.pdf [žiūrėta 2020 02 05]; Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio finansavimo įgyvendinimo vertinimas:
neformaliojo
vaikų
švietimo
mokytojų
apklausos
duomenų
apžvalga.
Prieiga
internetu:
https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NVS_2019-03-12%20NVS%20M.PDF [žiūrėta 2020 02 06].
168

169

Interviu su savivaldybių atstovais.

Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio finansavimo įgyvendinimo vertinimas: neformaliojo vaikų švietimo mokytojų
apklausos duomenų apžvalga. Prieiga internetu: https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NVS_2019-03-12%20NVS%20M.PDF [žiūrėta
2020 02 06].
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31

„Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ gerosios patirties ir finansavimo modelio panaudojimas mokymosi visą gyvenimą srityje

struktūrinių fondų lėšų) taip pat reikėjo laiko prisitaikyti.171 Taip pat vėlavimai stebimi kalendorinių metų
pabaigoje.172
2018 m. įvedus standartizuotą sutarties formą, Europos socialinio fondo agentūrai įsigijus programinę įrangą, kuri
automatiniu būdu tikrina sutartis, situacija pagerėjo, tačiau klaidų vis tiek neišvengiama. 173 Kaip pažymi tiek
ŠMSM, tiek LMNŠC atstovai, pagrindinė vėluojančio finansavimo priežastis netvarkingai, ne pagal reikalavimus
pateikiami dokumentai iš savivaldybių, todėl būtina siekti juos pateikti laiku ir teisingai užpildytus norint laiku
sulaukti finansavimo, o esant neaiškumams, konsultuotis dėl neformaliojo vaikų švietimo įgyvendinimo, kad
vėliau būtų išvengta klaidų taisymų. 174

3.5. Administravimo ir dokumentacijos iššūkiai
Nors tyrimai rodo krepšelio modelio svarbą NVŠ prieinamumui ir programų įvairovei, savivaldybių atstovai ir
NVŠ teikėjai pastebi, kad šio modelio administravimo proceso krūvis yra gana didelis: keli registrai, dokumentų
gausa ir tikrinimo krūvis (savivaldybių darbuotojams), reglamentuojančių dokumentų pasikeitimai, didelė darbų
apimtis (ne tik programų registravimo pradžioje, tačiau ir visu programų vykdymo laikotarpiu atliekant
stebėseną, konsultuojant grupėmis ir individualiai), nelengvas ir užtrunkantis sutarčių sudarymo procesas. 175
Todėl NVŠ teikėjai, kurių vykdomos programos yra labai paklausios, gali vengti NVŠ tikslinio finansavimo dėl
didelės biurokratijos ir taip finansavimo naštą perkelti tėvams.176 Kitaip sakant, gali būti sudėtinga pritraukti
naujų, inovatyvių, galbūt privačių teikėjų, kurie būtų labai svarbūs ir reikalingi NVŠ plėtrai ir kokybei.
Savivaldybių darbuotojų siūlymu, reikalinga turėti daugiau žmogiškųjų išteklių, numatyti finansavimą kitiems
specialistams (pvz. informatikos, apskaitos skyriaus), skirti daugiau laiko informavimui prieš keičiant
dokumentus ateityje, organizuoti daugiau mokymų, seminarų, įvesti dokumentų pildymą elektroniniu būdu ir
automatinį duomenų perkėlimą registruose.177 Mokytojai pastebi, kad neretai būna sunku užtikrinti mokinių
lankomumą, o vienoje iš savivaldybių buvo kilusi idėja lankomumą žymėti elektroniniu bilietu.178 Iš tiesų, kai
kurių savivaldybių atstovai pripažįsta, kad gaudami krepšelį ir nemokėdami už NVŠ užsiėmimus vieni vaikai

171

Interviu su projekto vykdytoju.

172

Interviu su savivaldybių atstovais.

173

Interviu su projekto vykdytoju.

174

Interviu su ŠMSM atstovais ir projekto vykdytoju; Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio finansavimo įgyvendinimo
vertinimas: savivaldybių darbuotojų atsakingų už neformalųjį vaikų švietimą apklausos duomenų apžvalga. Prieiga internetu:
https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NVS_2019-03-05%20sav.pdf [žiūrėta 2020 02 05].
175

Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio finansavimo įgyvendinimo vertinimas: savivaldybių darbuotojų atsakingų už
neformalųjį vaikų švietimą apklausos duomenų apžvalga. Prieiga internetu: https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NVS_2019-0305%20sav.pdf [žiūrėta 2020 02 05]; Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio finansavimo įgyvendinimo vertinimas:
neformaliojo
vaikų
švietimo
mokytojų
apklausos
duomenų
apžvalga.
Prieiga
internetu:
https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NVS_2019-03-12%20NVS%20M.PDF [žiūrėta 2020 02 06]; interviu su savivaldybių atstovais.
176

Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio finansavimo įgyvendinimo vertinimas: savivaldybių darbuotojų atsakingų
už neformalųjį vaikų švietimą apklausos duomenų apžvalga. Prieiga internetu: https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NVS_2019-0305%20sav.pdf [žiūrėta 2020 02 05].
177

Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio finansavimo įgyvendinimo vertinimas: savivaldybių darbuotojų atsakingų
už neformalųjį vaikų švietimą apklausos duomenų apžvalga. Prieiga internetu: https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NVS_2019-0305%20sav.pdf [žiūrėta 2020 02 05].
178

Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio finansavimo įgyvendinimo vertinimas: neformaliojo vaikų švietimo mokytojų
apklausos duomenų apžvalga. Prieiga internetu: https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NVS_2019-03-12%20NVS%20M.PDF [žiūrėta
2020 02 06].
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nebūna itin linkę lankyti veiklų, tačiau kiti, priešingai, raginami tėvų siekia išnaudoti gautą krepšelio galimybę
pilnai (taip pat ir dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, įdomių užsiėmimų).179
Atliekant interviu paaiškėjo, kad esama dviejų nuomonių dėl pokyčių registrų srityje: viena vertus, administracinį
procesą palengvinti būtų galima įvedus bendrą nacionalinio lygmens elektroninį duomenų registrą, kita vertus,
didelė sistema, manoma, gali dar labiau strigti.180 Interviu metu minėta, kad, pavyzdžiui, ES fondų investicijų
duomenų mainų svetainė (DMS) nėra pritaikyta dideliam sutarčių skaičiui pateikti kartu su mokėjimo prašymu.181
Svarbu akcentuoti, kad administracinis procesas šiuo metu jau pasikeitęs: 2018 m. buvo pakeistas tvarkos aprašas,
atsirado standartizuota sutarčių forma, beveik visos sutartys jau teikiamos ir tikrinamos elektroniniu būdu, NVŠ
teikėjai ir savivaldybių darbuotojai įgavo praktinės administracinio proceso patirties. 182

3.6. NVŠ modelio poveikis administraciniu lygmeniu
Vienas iš svarbiausių NVŠ krepšelio modelio privalumų – NVŠ prieinamumo ir plėtra visos Lietuvos mastu. Šis
finansavimo būdas, kaip matyti iš interviu su savivaldybėmis, pasiekė ir padarė nemenką pokytį būtent
atokesnėse kaimo vietovėse ir sumažino skirtumus tarp miesto ir kaimo vaikų galimybių lankyti NVŠ
užsiėmimus. LMNŠC duomenimis, kaimo vietovėse gyvenančių vaikų užimtumas iš tiesų padidėjo NVŠ
krepšeliui sudarius galimybę teikėjams vykdyti nemokamus būrelius.183 Nors miestai, žinoma, vis dar turi didesnę
paklausą, tačiau NVŠ krepšelio modelis leido pritraukti naujų NVŠ mokytojų, atsirado naujų programų, jos
išsiplėtė, o kai kuriose kaimiškose vietovėse patys teikėjai atvyksta pas mokinius.184
Mažesnės savivaldybės taip pat pritraukia specialistus iš didžiųjų miestų – teikėjai atvykta iš Kauno, Klaipėdos,
Vilniaus, o sporto ir meno mokyklos turi skyrius seniūnijų teritorijose esančiose mokyklose, kaimo vietovėse
atsiranda naujos NVŠ mokyklos.185 Tačiau vis dar išlieka pavėžėjimo ir mokytojų, kurie patys atvažiuotų pas
vaikus su savo programomis, trūkumas, kurį išsprendus (pavyzdžiui, atsiradus pavėžėjimo paslaugai), manoma,
dar padidėtų NVŠ veiklas norinčių lankyti vaikų skaičius. 186

179

Interviu su Vilniaus m. savivaldybės atstovais.

180

Interviu su ŠMSM, projekto vykdytoju ir savivaldybių atstovais.

181

Interviu su projekto vykdytoju.

182

Interviu su ŠMSM, projekto vykdytoju ir savivaldybių atstovais.

183

Interviu su projekto vykdytoju.

184

Interviu su savivaldybių atstovais.

185

Ten pat.

186

Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio finansavimo įgyvendinimo vertinimas: savivaldybių darbuotojų atsakingų
už neformalųjį vaikų švietimą apklausos duomenų apžvalga. Prieiga internetu: https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NVS_2019-0305%20sav.pdf [žiūrėta 2020 02 05]; interviu su savivaldybės atstovais.
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2 LENTELĖ. NVŠ KREPŠELIO MODELIO PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI
PASTEBĖTI PRIVALUMAI

PASTEBĖTI TRŪKUMAI

Didesnis NVŠ programas lankančių vaikų skaičius

Netolygus NVŠ programas lankančių vaikų
pasiskirstymas tarp tradicinių ir naujų programų
krypčių (pvz., STEAM)

Didesnis NVŠ programų ir teikėjų tinklas

Netolygus

NVŠ

programas

lankančių

vaikų

pasiskirstymas lyties pagrindu (berniukai renkasi
sporto, mergaitės – šokio būrelius)
Didesnė NVŠ programų įvairovė

NVŠ programų kokybės užtikrinimas daugiausia – tik
inspekcinio pobūdžio

Didesnis NVŠ programų prieinamumas, ypač kaimo
vietovėse ir socialiai jautrioms visuomenės grupėms

Nepakankamas
orientavimasis
kompetencijų ugdymą

Sumažėjusi NVŠ užsiėmimų kaina

Administracinė našta

Didesnis NVŠ lankančių vaikų užimtumas

Finansavimo vėlavimas, nepakankamas finansavimas
kai kurioms sritims (pvz., technologinėms)

į

bendrųjų

Šaltinis: Sudaryta PPMI.

4. Suaugusiųjų švietimo finansavimo
galimybės taikant krepšelio modelį
Apie mokymosi visą gyvenimą (MVG) koncepciją kalbama jau gana seniai – dėl strategijų vystymo šia linkme
EBPO šalys susitarė dar 1996-aisiais. Kaip pabrėžiama, neformalusis mokymasis namuose, darbo ar kitose vietose
suaugusiems yra žymiai aktualesnis ir reikšmingesnis nei įprastas formalus mokymosi būdas ir aplinka. 187
Neformalusis suaugusiųjų švietimas yra svarbus sėkmingam asmens konkuravimui darbo rinkoje ir aktyviam

187

Recognition of Non-formal and Informal Learning. OECD. Retrieved from: http://www.oecd.org/education/skills-beyond-

school/recognitionofnon-formalandinformallearning-home.htm [2020 03 17].
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socialiniam bei pilietiniam gyvenimui kurti. Saviraiška, asmeniniai ugdymosi poreikiai turi reikšmingą įtaką
visuomenės ekonominei, socialinei, pilietinei pažangai. 188
Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijoje „Europa 2020“ buvo teigiama, kad mokymasis visą
gyvenimą ir gebėjimų ugdymas yra svarbiausi elementai reaguojant į ekonomikos krizės bei gyventojų senėjimo
(vyresnių darbuotojų integracijos į darbo rinką) procesus ir atsižvelgiant į platesnę Europos Sąjungos ekonominę
ir socialinę strategiją.189 Suaugusiųjų mokymasis gali būti reikšmingas įnašas ekonominio vystymosi srityje
skatinant produktyvumą, konkurencingumą, kūrybingumą, novatoriškumą ir verslumą. 190 Todėl pabrėžta
būtinybė suteikti suaugusiesiems – visų pirma žemos kvalifikacijos ir vyresnio amžiaus darbuotojams – galimybę
stiprinti savo gebėjimą prisitaikyti prie darbo rinkos ir visuomenės pokyčių. 191 Strategijoje taip pat minimas ir
kiekybinis siekis – 75 proc. dirbančių 20–64 m. suaugusiųjų.192
Naujame „Tvarios Europos 2030 link“ dokumente193 akcentuojama, kad švietimas ir mokymasis visą gyvenimą
yra būtini elementai kuriant tvarumo kultūrą ir tvarią ateitį. Švietimas, pabrėžiama, turi tapti esminiu darbo
kūrimo, ekonominio augimo ir socialinio teisingumo vedliu. Todėl dėmesys privalo būti kreipiamas lygioms
galimybėms aukštos kokybės švietimui užtikrinti visą žmogaus gyvenimą – nuo gero išsilavinimo vaikystėje,
aukštojo išsilavinimo įgijimo iki suaugusiųjų švietimo. Prioritetas privalo būti teikiamas skaitmeninėms
kompetencijoms lavinti, orientuojantis į skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės Europos ateitį.
Kalbant apie Valstybinę švietimo 2013–2022 m. strategiją194, jau minėtą ir pirmoje studijos dalyje, joje akcentuojama
svarbi vizija – sukurti tokią švietimo aplinką, kurioje kiekvienas žmogus Lietuvoje, taip pat ir suaugęs, siektų ir
nesunkiai rastų, kur mokytis. Strategijos dokumente pažymima, kad pagrindinius valstybės poreikius įvardija
Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030”, kalbanti apie veiklią, solidarią, nuolat besimokančią Lietuvą, o
kiekvieną asmenį kaip savarankiškai savo sėkmę kuriantį sąmoningą pilietį, įsiliejantį į tokių pat asmenų
nacionalinę ir pasaulinę bendruomenę, pažangią ekonomiką ir savitą nacionalinę kultūrą.195 „Lietuva 2030” iškelia
tikslą iki 2030 m. visiems Lietuvos gyventojams sudaryti palankias sąlygas neformaliam ugdymui ir mokymuisi
visą gyvenimą plėtoti bei padidinti Lietuvos rodiklį ES lygmeniu (iš 21 vietos į 18).196
Nacionalinės pažangos strategijoje197 pabrėžiama, kad mokymosi visą gyvenimą lygis (šis rodiklis atspindi 25–64
metų asmenų mokymąsi) vis dar žemas, o iki šiol naudotos suaugusiųjų mokymosi finansavimo priemonės buvo
nepakankamai susietos su besimokančiojo poreikiais (todėl neskatino mokytis) ir neretai išstumdavo privačias
(verslo ir gyventojų) investicijas į mokymąsi, taip pat nepasiekdavo svarbiausių tikslinių grupių, tai yra tų, kurie
niekada anksčiau nesimokė (žemesnį išsilavinimą turintys, gyvenantys regionuose ir vyresnio amžiaus asmenys).

188

Suaugusiųjų mokymasis: kiek mokosi, ką moka, ar turi galimybių mokytis? Švietimo problemos analizė. Prieiga internetu:

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2016/02/1.pdf [žiūrėta 2020 03 18].
189 Tarybos rezoliucija dėl atnaujintos Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkės. Prieiga internetu: https://eurlex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011G1220(01)&from=EN [žiūrėta 2020 03 21].
190 Ten pat.
191 Ten pat.
192 Europe 2020. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf [2020 03 21].
Towards a sustainable Europe by 2030. Retrieved from: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3b096b37300a-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF [žiūrėta 2020 03 20].
194 Nutarimas dėl valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo. 2013 m.
195 Nutarimas dėl valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo. 2013 m.
193

196

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030”.

197

Nutarimas dėl 2012–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo. 2016 m. redakcija.
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Valstybinėje švietimo strategijoje198 pripažįstama, kad nuolatinis suaugusiųjų mokymasis vis dar nėra populiarus,
tikėtina, dėl šių priežasčių:







trūksta įstaigų, kurios trauktų dėmesį ir kuriose nuolat būtų galima gauti švietimo paslaugas;
trūksta tarpinstitucinio koordinavimo;
neformalusis suaugusiųjų švietimas finansuojamas fragmentiškai;
trūksta lanksčių, vartotojų poreikius atitinkančių programų;
nėra įgytų kompetencijų formalizavimo galimybių;
trūksta suaugusiųjų motyvacijos mokytis.

„Europa 2020” strategijoje (taip pat ir Valstybinėje švietimo 2013–2022 strategijoje) buvo numatyta, kad
suaugusiųjų mokymesi turėtų būti pereita prie mokymosi rezultatais grindžiamos politikos, kurioje pagrindinis
vaidmuo tektų savarankiškai besimokančiam asmeniui, nepaisant to, kur jis (ji) mokosi – darbe, namuose, vietos
bendruomenėje, vykdydamas savanorišką veiklą arba švietimo ir mokymo įstaigose, ir sukurti tam reikalingą
daugialypį valdysenos modelį.199 Sudaryti sąlygas asmenims savarankiškai valdyti karjerą, teikiant
individualizuotą įvairių formų pagalbą realioje ir virtualioje aplinkoje, plečiant tam reikalingus gebėjimus ir
galimybes, ugdant svarbias kompetencijas, formuojant gyvenimo kelio (karjeros) rinkimosi sąmoningumą ir
ugdymosi tęstinumą.200 Siekiama sukurti bendrą suaugusiųjų mokymosi sistemą (iki šiol buvo fragmentiška):






didinant mokymosi paklausą, numatoma susieti lėšas su besimokančiojo poreikiais (o ne paslaugų
teikėjais ar darbovietėmis);
ypač daug dėmesio skirti dirbantiesiems ir toms grupėms, kurios iki šiol nesimokė (socialinę atskirtį
patiriantys asmenys, vyresnio amžiaus žmonės, kaimo vietovių gyventojai);
būtina diegti neformaliojo švietimo kokybės užtikrinimo sistemą (pavyzdžiui, ex ante sertifikuojant
visus paslaugų teikėjus, bet ex post tikrinant jų suteiktų paslaugų kokybę ir panaikinant teisę teikti
tokias paslaugas nekokybiškų paslaugų teikėjams);
sukurti lanksčias ir prieinamas neformalaus mokymosi priemones, skirtas kūrybiniams gebėjimams ir
asmenybei visapusiškai tobulinti.201

Remiantis ŠMSM 2015 m. atliktoje suaugusiųjų švietimo analizėje pateiktais ES ir Lietuvos įsipareigojimais 202
suaugusiųjų švietimui, galima būtų išskirti šiuos aktualius tikslus:





198

kurti darnias mokymosi visą gyvenimą sistemas (šiuo atveju sukurti jau ne vienoje šalyje taikomas
individualias mokymosi paskyras203 – angl. individual learning accounts);
didinti suaugusiųjų mokymosi prieinamumą ir galimybių mokytis įvairovę;
gerinti suaugusiųjų švietimo kokybę;
skatinti visuomenės pilietiškumą;

Nutarimas dėl valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo. 2013 m.

199Nutarimas

dėl valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo. 2013 m.; Tarybos rezoliucija dėl atnaujintos

Europos

suaugusiųjų

mokymosi

darbotvarkės.

Prieiga

internetu:

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011G1220(01)&from=EN [žiūrėta 2020 03 21].
200 Nutarimas dėl valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo. 2013 m.
201

Nutarimas dėl 2012–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo. 2016 m. redakcija.

202

Suaugusiųjų mokymasis: kiek mokosi, ką moka, ar turi galimybių mokytis? Švietimo problemos analizė. Prieiga internetu:

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2016/02/1.pdf [žiūrėta 2020 03 18]; Valstybinė švietimo 2013–2022 strategija.
203 Atvejo studijos autorių komentaras.
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formuoti suaugusiųjų mokymosi kultūrą;
suteikti oficialų įgytų kompetencijų pripažinimą.

Kaip teigiama jau minėjote strategijoje „Europa 2020”, suaugusiųjų mokymasis yra vienas iš būdų darbo
netekusiems, dėl restruktūrizavimo nukentėjusiems ar profesinę veiklą keičiantiems asmenims kelti kvalifikaciją
arba persikvalifikuoti; taip pat juo reikšmingai prisidedama prie socialinės įtraukties, aktyvaus pilietiškumo ir
asmeninio tobulėjimo.204 Sistemingai veikianti suaugusiųjų mokymosi terpė gali sudaryti sąlygas (ateities) darbo
rinkos užpildymui kvalifikuota darbo jėga ir šalies ekonomikos klestėjimui. Užsienio šalių pavydžiai (žr. 3, 4 ir 8
lentelę), taip pat EBPO teikiama informacija205 rodo, kad vienas iš galimų variantų tokiam modeliui įgyvendinti
galėtų būti individualios mokymosi paskyros (angl. individual learning accounts).
Tikėtina, kad individualaus mokymosi paskyros, siūlančios mokymus tiek fiziniu, tiek nuotoliniu būdu, stiprintų
Valstybinėje švietimo 2013–2022 m. strategijoje akcentuojamą motyvacijos mokytis būtinybę susiejant mokymąsi
visą gyvenimą su besimokančiųjų pasirinkimais bei sukuriant ilgalaikę ir lanksčią finansinės paramos sistemą.206
XVII Vyriausybės programos įgyvendinimo plane taip pat numatoma mokymosi visą gyvenimą procesų
stebėseną ir valdymą perkelti į elektroninę terpę. 207 Dabartiniame pasaulinės pandemijos kontekste vis dažniau
kalbant apie galimus visuomenių pokyčius ir ekonominę krizę, suaugusiųjų mokymasis visą gyvenimą tampa dar
aktualesnis, didesnę vertę įgyja nuotoliniu būdu pasiekiamos mokymosi platformos.

4.1. Sprendžiama problema – žemas suaugusiųjų dalyvavimo MVG
lygis
Eurostat duomenimis, 2019 m. Lietuvoje įvairiose suaugusiųjų mokymosi veiklose, įskaitant ir mokymąsi visą
gyvenimą, dalyvavo tik 7 proc. suaugusiųjų (25–64 m. amžiaus), kai Europos Sąjungos (ES) vidurkis siekė 11,3
proc. (žr. 10 pav.). ES valstybėms bendradarbiaujant, buvo tikimasi iki 2020 m. pasiekti 15 proc. suaugusiųjų
dalyvavimo mokymesi rezultatą.208 Verta pastebėti, kad 2019 m. kai kurios valstybės buvo peržengusios ir
viršijusios šį siekį – tai Švedija, Suomija, Danija (pastarosios per metus pademonstravo didelį suaugusiųjų
įsitraukimo į MVG šuolį), Estija, Prancūzija, Nyderlandai ir Liuksemburgas (žr. 10 pav.). Atkreiptinas dėmesys,
kad tarp lyderių minima Lietuvos kaimynė Estija, dėl istorinių aplinkybių turėjusi panašias galimybes skatinti
suaugusiųjų mokymosi kultūrą ir aktyvų suaugusiųjų dalyvavimą neformaliojo švietimo veiklose.

Tarybos rezoliucija dėl atnaujintos Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkės. Prieiga internetu: https://eurlex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011G1220(01)&from=EN [žiūrėta 2020 03 21].
204

205

Individual learning accounts: Panacea ar Pandora‘s box? Retrieved from: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/203b21a8-

en/index.html?itemId=/content/publication/203b21a8-en [2020 03 05].
206 Nutarimas dėl valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo. 2013 m.
207

XVII Vyriausybės programos įgyvendinimo planas.

208

Adult learning statistics. Participation rate in education and training (last 4 weeks - 2019). Eurostat.
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10 PAVEIKSLAS. SUAUGUSIŲJŲ DALYVAVIMAS ĮVAIRIOSE ŠVIETIMO VEIKLOSE 2016 IR 2019 M.

Dalyvavimo švietimo ir mokymosi veiklose rodikliai
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Šaltinis: Eurostat.

Taip pat svarbu akcentuoti, kad lyginant 2016-ųjų ir 2019-ųjų metų statistikos duomenis, didelių pokyčių
suaugusiųjų švietimo srityje Lietuvoje nepastebėta – 25–64 m. amžiaus žmonių įsitraukimas į mokymosi veiklas
padidėjo 1 proc. – nuo 6 iki 7 proc.209 Šie duomenys leidžia teigti, jog vykdytose neformaliojo suaugusiųjų švietimo
veiklose dalyvavo pastovus motyvuotų ir mokymosi kultūros svarbą suprantančių suaugusiųjų skaičius. Vis dėlto
ŠMSM atstovai pažymi, jog kiti, ekonominiai, dinamiškos valstybės rodikliai, liudija apie, tikėtina, geresnę
situaciją negu ji atspindima statistiniais duomenimis.210
Eurostat duomenimis, didžioji dalis suaugusiųjų dalyvauja neformaliojo švietimo veiklose norėdami sustiprinti
savo darbinius įgūdžius, o ne siekdami asmeninės saviraiškos – dažniausiai tai aukštesnį išsilavinimą turinčių ir
aukštesnes pareigas einančių žmonių pasirinkimas. 211 Lietuvos statistikos departamento duomenys rodo, kad
maža dalis gyventojų mokosi tam, kad gautų geresnį darbą – tik 8,7 proc. (2016 m.), o 54 proc. mokydamiesi siekia
savo darbą geriau atlikti.212 Taigi, darbuotojai linkę investuoti į profesinių įgūdžių lavinimą siekdami plėsti
profesines kompetencijas ir tobulinti kvalifikaciją. Būtent tokia tendencija galėtų paskatinti ir darbdavius aktyviau
įsitraukti į suaugusiųjų mokymosi programų tinklą (plačiau žr. 4.3).

209

Adult learning statistics. Participation rate in education and training (last 4 weeks - 2019). Eurostat.

210

Informacija gauta fokusuotos grupinės diskusijos metu.

Formal and non-formal adult education and training. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Adult_learning_statistics_-_characteristics_of_education_and_training#Formal_and_nonformal_adult_education_and_training [2020 04 01].
211

212

Lietuvos statistikos departamento duomenys.
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Atsižvelgiant į ES, EBPO rekomendacijas ir pačios Lietuvos įsipareigojimus skatinti mokymąsi visą gyvenimą,
būtina imtis realių veiksmų siekiant didesnio suaugusiųjų įtraukimo į mokymosi veiklas. Taip pat pripažįstama,
kad pernelyg silpnai išplėtota kokybės kultūra visais švietimo lygiais, o bendruomenės nėra aktyviai įsitraukusios
į kokybės, įsivertinimo ir įrodymais grįstos vadybos kūrimo procesus kaip sprendimų siūlytojai ir priėmėjai. 213
Kita svarbi problema – pačios mokymosi visą gyvenimą kultūros trūkumas. Kaip pažymi ŠMSM atstovai,
mokymosi kultūros koncepcija šiuo metu labiau siejama su mokymusi mokykloje ir pasibaigia studijomis
universitete, o ją keisti formuojant MVG tradiciją yra dešimtmečių darbas.214 Ateityje mokymosi visą gyvenimą
kultūrai formuotis prielaidas gali sudaryti jau aptarto NVŠ krepšelio įgyvendinimas, kadangi neformalusis
švietimas (taip pat ir vaikų) yra integrali mokymosi visą gyvenimą dalis.215 Neformalusis vaikų ir jaunimo
švietimas yra vienas iš elementų, kuris stiprina MVG procesą.216
ES taryba 2018 m. išleido rekomendacijas dėl pagrindinių kompetencijų, svarbių mokymuisi visą gyvenimą, tarp
kurių buvo ir pilietiškumo kompetencija (angl. citizenship competence).217 Įgydami tokių pilietiškumo įgūdžių kaip
kritinis mąstymas (žinių paieška, analizė), socialinė atsakomybė, bendradarbiavimas su kitais visuomenės nariais
(tobulinant ir asmenines savybes), demokratinių principų išmanymas218, vaikai ir jaunimas, tikėtina, bus aktyvūs
visuomenės nariai bei patys sieks tobulinti savo įgūdžius bei mokytis įvairiomis formomis visą gyvenimą. Minėtų
įgūdžių tobulinimui labai tinkama yra nefomaliojo vaikų švietimo forma, kuri yra daug lankstesnė nei formalusis
švietimas siekiant aktyviai įtraukti vaikus į diskusijas ir interaktyvų mokymąsi.
Visuomeninio aktyvumo stiprinimas gali prisidėti prie mokymosi visą gyvenimą koncepto įsitvirtinimo
visuomenėje – nuolatinį mokymąsi laikant natūralia ir svarbia asmens gyvenimo dalimi. Galima teigti, kad
efektyvus NVŠ, ugdančio kokybiškas bendrąsias kompetencijas, organizavimas gali padėti formuoti motyvacinį
pasirinkimą mokytis visą gyvenimą bei natūraliai skatinti mokymosi paslaugų suaugusiems paklausą. Be to,
kuriant kritišką ir savarankišką bei pasitikinčią visuomenę jau nuo vaikystės, pavyzdžiui, per neformaliojo vaikų
švietimo užsiėmimus, ateityje tokie piliečiai labiau bus linkę investuoti į išsilavinimą, nes tikėsis aukštesnės
grąžos.219
Žinoma, reikia nepamiršti, kad ne tik efektyviai veikiantis NVŠ tinklas, tačiau ir pati suaugusiųjų švietimo
ekosistema – įvairių ir kokybiškų programų pasiūla, didesnis verslų ir darbdavių įsitraukimas į darbuotojų

213

Nutarimas dėl valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo. 2013 m.

214

Informacija gauta fokusuotos grupinės diskusijos metu.

215

ES Tarybos dokumentas. Prieiga internetu: http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-XrefViewHTML.asp?FileID=8807&lang=en.
216

The impact of Non Formal Education on young people and society, p. 16. Retrieved from: https://site.aegee.org/wpcontent/uploads/publications/NFE_book.pdf.
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mokymosi procesą, patogi ir į individualų suaugusįjį orientuota finansavimo ir administravimo sistema,
užtikrintas prieinamumas, daro didelę įtaką suaugusiųjų švietimo paklausos formavimuisi.
Žemas suaugusiųjų įsitraukimo į neformaliojo švietimo veiklas procentas liudija apie nepakankamą neformaliojo
švietimo rezultatų įvertinimą ir jų matomumą. Kaip rodo EBPO informacija, neformalaus suaugusiųjų mokymosi
svarba ne visada suprantama, matoma, įvertinama, todėl būtent neformalaus mokymosi rezultatų matomumui –
tiek mokymesi visą gyvenimą, tiek darbo rinkoje ar pilietiniame gyvenime – skiriama daug mažiau dėmesio.220
Neformaliose švietimo institucijose vykstantis mokymasis yra turtingas žmogiškojo kapitalo šaltinis, kurį
atpažįstant padidėja jo matomumas ir nauda visai visuomenei. 221 Todėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo
rezultatai turėtų būti labiau viešinami, apie juos daugiau kalbama tiek darbdaviams, tiek visuomenei taip
plėtojant suaugusiųjų mokymosi kultūrą:







daugiau informacijos visuomenei - tikslinei auditorijai, žmonėms, siekiantiems keisti karjeros kryptį,
tobulintis;
konsultavimo paslaugos;
kvalifikacijų krypčių įvardijimas, jų įgijimas ir jų pripažinimas;
kompetencijų įvairovės išplėtojimas (kurios gali būti įvertinamos);
kvalifikacijos standartai ir struktūros, per kuriuos būtų galima pripažinti tam tikras kompetencijas;
pripažinimo proceso kokybės užtikrinimas - įvairios vertinimo technikos, testavimas; kompetentingi
ir tam pasiruošę vertintojai.222

2008 m. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl suaugusiųjų mokymosi valstybės narės raginamos skatinti žinių
įgijimą ir kurti mokymosi visą gyvenimą kultūrą įgyvendinant politiką, kuria užtikrinama lyčių lygybė ir
siekiama, kad suaugusiųjų švietimas taptų patrauklesnis, lengviau prieinamas ir veiksmingesnis. 223 Taigi, labai
svarbu identifikuoti suaugusiųjų nedalyvavimo neformaliojo mokymosi veikloje priežastis, kurios gali būti
susijusios tiek su motyvacijos, informacijos stoka, tiek su realiomis struktūrinėmis, finansavimo nebuvimo
kliūtimis, kurias sušvelninus ar pašalinus, būtų galima tikėtis ir didesnio suaugusiųjų įsitraukimo. Pagrindinės
pastebimos priežastys:






220

tradiciškai nesusiformavusi mokymosi kultūra (silpna darbuotojų motyvacija, darbdavių palaikymo
stygius);
stabilaus finansavimo mechanizmo trūkumas (neretai per aukšta mokymosi kaina);
stabilių ir kryptingų mokymosi galimybių stoka ir jų viešinimo problema (turiniu ir forma tinkamų
programų trūkumas, mokymosi galimybių prieinamumo stoka, mokymosi programų keliamų
reikalavimų neatitikimas);
priežiūros paslaugų, leidžiančių moterims ir vyrams suderinti šeiminio gyvenimo ir darbo pareigas su
mokymusi, stoka.224

Recognition of Non-formal and Informal Learning. OECD. Retrieved from: http://www.oecd.org/education/skills-beyond-

school/recognitionofnon-formalandinformallearning-home.htm [2020 03 17].
221Recognising

Non-formal
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Informal

Learning
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for

policy

development.

OECD.

Retrieved

from:

http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/45138863.pdf [2020 03 20].
222

Recognising Non-formal and Informal Learning Pointers for policy development. OECD. Retrieved from:

http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/45138863.pdf [2020 03 20].
223 Nutarimas dėl valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo. 2013 m.
224

Tarybos rezoliucija dėl atnaujintos Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkės. Prieiga internetu: https://eurlex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011G1220(01)&from=EN [žiūrėta 2020 03 21]; Kas suaugusiesiems
40

„Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ gerosios patirties ir finansavimo modelio panaudojimas mokymosi visą gyvenimą srityje

Remiantis Lietuvos statistikos departamento 2016 m. duomenimis (žr. 11 pav.), kaip pagrindinė suaugusiųjų
nesimokymo priežastis įvardijamas poreikio mokytis nebuvimas, kurį būtų galima sieti su mokymosi kultūros
stoka. Šie duomenys taip pat rodo, kad finansavimas nėra esminė žemo suaugusiųjų įsitraukimo į MVG veiklas
priežastis, todėl kuriant kryptingą suaugusiųjų mokymosi sistemą būtina ne tik užtikrinti finansavimą, tačiau
pažvelgti į problemos sprendimą kompleksiškai - skirti daugiau dėmesio MVG galimybių viešinimui, mokymų
teikėjų tinklo plėtimui ir kursų kokybės užtikrinimui, sėkmingų mokymosi rezultatų ir jų teikiamos naudos
viešinimui. Darant prielaidą finansavimą esant svarbia, bet ne pagrindine priežastimi suaugusiems aktyviai
įsitraukti į MVG veiklas, pagrindžiama kofinansavimo principo taikymo perspektyva. Pagal šį principą
besimokantysis arba jo darbdavys tam tikru procentu prisidėtų prie mokymų kainos finansavimo (plačiau žr. 4.2).

11 PAVEIKSLAS. SUAUGUSIŲJŲ NESIMOKYMO PRIEŽASTYS (2016 M.)
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

4.2. Tikslinės grupės dydis
Kalbant apie galimą tikslinę grupę, kuriai būtų skiriamas ar iš dalies finansuojamas neformalusis mokymasis,
svarbu aptarti duomenis, rodančius iki šiol neformaliajame suaugusiųjų švietime dalyvavusius asmenis. Be jau
minėtų 2019 m. duomenų, Eurostat 2016 m. vykdė ilgesnę, 12 mėnesių trukusią apklausą, kurioje buvo išskirtas
suaugusiųjų dalyvavimas MVG veiklose pagal lytį, amžiaus grupę, išsilavinimą. 225
2016 m. apklausos duomenimis, Lietuvoje įvairiose švietimo ir mokymosi veiklose 2016 m. dalyvavo 27,9 proc.
suaugusiųjų.226 Eurostat šaltinis pabrėžia, kad ilgesnis apklausos periodas apėmė daugiau mokymosi veiklų ir

trukdo dalyvauti mokymosi visą gyvenimą veiklose? Prieiga internetu: https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wpcontent/uploads/2016/02/4.pdf [žiūrėta 2020 03 17]; informacija, gauta fokusuotos grupinės diskusijos metu.
225

Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Adult_learning_statistics#Participation_rate_of_adults_in_learning_in_the_last_four_weeks.
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todėl visų šalių rezultatai pasižymėjo aukštesniais suaugusiųjų įsitraukimo rodikliais. 227 Tačiau lyginant su
kitomis ES šalimis abu tyrimai pateikė gana panašius Lietuvos rezultatus – 2016 m., ilgiau trukusios apklausos
metu, Lietuva buvo 24 vietoje iš 28 tuomet buvusių ES valstybių narių (įskaitant ir Jungtinę Karalystę), o 2019 m.
tyrimo duomenimis šiek tiek aukščiau – 20 vietoje.228
2016 m. Eurostat duomenys rodo, kad 25–34 amžiaus suaugusieji aktyviau dalyvauja mokymosi visą gyvenimą
veiklose nei 55–64 m. grupei priklausantieji: Lietuvoje skirtumas tarp šių grupių taip pat didelis – 36,1 proc. 25–
34 amžiaus grupėje ir 19,2 proc. 55–64 m. amžiaus grupėje (žr. 12 pav.). Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvoje
net ir tarp jaunesnio amžiaus suaugusiųjų dalyvavimas yra žemas lyginant su kitų ES šalių statistika (žr. 12 pav.).

12 PAVEIKSLAS. SUAUGUSIEJI, DALYVAUJANTYS MVG VEIKLOSE. SKIRTINGŲ AMŽIAUS GRUPIŲ
LYGINIMAS (2016 M.)
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Šaltinis: Eurostat.

Svarbu paminėti, kad aukštesnį išsilavinimą turintys asmenys yra aktyvesni neformaliojo švietimo dalyviai –
Lietuvoje 2016 m. MVG veiklose dalyvavo 46,4 proc. aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų, tačiau ir šios grupės
dalyvavimas taip pat nesiekė ES vidurkio (žr. 13 pav.).

227

Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Adult_learning_statistics#Participation_rate_of_adults_in_learning_in_the_last_four_weeks.
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13 PAVEIKSLAS. SUAUGUSIŲJŲ DALYVAVIMAS MVG VEIKLOSE PAGAL IŠSILAVINIMĄ (2016 M.)
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Šaltinis: Eurostat.

Lietuvoje aktyviau į mokymąsi visa gyvenimą įsitraukia moterys – 8,3 proc., kai aktyviai minėtose veiklose
dalyvaujančių vyrų – 4,9 proc., o bendrai ES abiejų lyčių įsitraukimas yra maždaug apylygis.229 Estija, Suomija,
Švedija, Latvija ir Lietuva yra tos šalys, kuriose būtent moterys yra aktyvesnės mokymosi dalyvės.230 Reikia
prisiminti, kad lyčių tema neformaliojo švietimo srityje buvo aktuali ir kalbant apie NVŠ krepšelio modelį
pastebėjus, kad mergaitės ir berniukai neproporcingai pasiskirsto tam tikrų sričių NVŠ programose, nors bendrai
NVŠ veiklose dalyvauja daugiau berniukų – atitinkamai 54 ir 46 proc.231 Kitaip sakant, aktyviai dalyvavę
neformaliajame švietime vaikystėje ir paauglystėje, suaugę vyrai retai įsitraukia į mokymąsi – jų dalyvavimo
neformaliojo švietimo veiklose skaičius mažesnis beveik pusantro karto nei moterų.
Kalbant apie suaugusiųjų mokymosi paslaugų modelį, tikslinės grupės dydis turi atitikti finansavimo galimybes
ir drauge užtikrinti gerą mokymosi kokybę. ES lygmeniu 2018 m. nustatytos siūlomos finansavimo dydžio normos
– vieno dirbančiojo vienos valandos mokymų kaina Lietuvai yra 7,43 eur.232 Esant poreikiui, ši norma galėtų būti
pritaikoma dabartiniam šalies kainų lygiui ir naudojama kuriant individualių mokymosi paskyrų finansavimo
modelį.
Esant ribotoms finansinėms galimybėms, pravartu būtų pagalvoti apie tikslinės grupės siaurinimą įvedant tam
tikrus apribojimus suaugusiųjų dalyvavimui mokymuose. Pavyzdžiui, galėtų būti atsižvelgiama į suaugusiojo
gaunamą uždarbį (žr. Škotijos pavyzdį 8 lentelėje) arba skiriant tikslinį finansavimą aukštesnių skaitmeninių

229

Adult learning statistics. Eurostat. Retrieved from:
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Adult_learning_statistics [2020 03 18].
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Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio finansavimo duomenų apžvalga 2015-2019 m. Prieiga internetu:
https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NV%C5%A0%20program%C5%B3%20tikslinis%20finansavimas_(2019%2005%2027).pdf [žiūrėta
2020 02 18].
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232

PPMI, Developing ‘Off-the-Shelf’ Simplified Cost Options (SCOs) under Article 14.1 of the European Social Fund (ESF)
regulation. Final report, 2018. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7f89afb-c782-11e8-942401aa75ed71a1/language-en
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įgūdžių formavimo mokymams – šiems įgūdžiams didelis dėmesys skirtas ir Airijos individualių mokymosi
paskyrų kūrimo atveju (žr. 3 lentelę). Taip pat investuoti kryptingai į tam tikras kitas tikslines grupes – vyresnio
amžiaus darbingus gyventojus; asmenis, turinčius tik privalomą pagrindinį išsilavinimą; tėvus, grįžtančius iš
tėvystės atostogų; suaugusiuosius, kurie daug laiko praleidžia prižiūrėdami sergančius artimuosius; darbuotojus
regionuose; laisvai samdomus darbuotojus ir pan.233
Siektina į bendrą suaugusiųjų švietimo sistemos finansavimą įtraukti ne tik skirtingas ministerijas (ŠMSM, EIM,
SADM), tačiau ir verslą (suaugusiųjų švietimo kofinansavimo galimybė) bei pačius suaugusiuosius, kurie gautų
finansavimą pasirinktoms mokymosi programoms, tačiau tam tikrą dalį įsipareigotų finansuoti patys – panašiai
buvo elgiamasi kuriant individualaus mokymosi platformas Airijoje ir Prancūzijoje (žr. 3 ir 4 lentelę).234 Vis dėlto,
kai kurioms socialiai pažeidžiamoms grupėms toks dalinio finansavimo modelis galėtų būti išimtinai
netaikomas.235
Būtent toks būdas, kai į mokymosi sistemos finansavimą įtraukiami patys besimokantieji ir/arba darbdaviai,
tikėtina, prisidėtų prie geresnės švietimo programų kokybės, kadangi paslaugos vartotojai – darbuotojai ir jų
darbdaviai, būtų labiau suinteresuoti gauti kokybišką produktą, atidžiai vertintų įgytas kompetencijas ir
mokymosi naudą.236

3 LENTELĖ. AIRIJOS INDIVIDUALIOS MOKYMOSI PLATFORMOS PAVYZDYS
AIRIJA

MOKYMOSI PLATFORMOS APRAŠYMAS

Springboard+

Springboard+ yra valstybės ir Europos socialinio fondo
(ESF) finansuojama švietimo ir mokymų sistema. Nuo
2011 m. veikianti individualaus mokymosi platforma,
skirta norintiems persikvalifikuoti arba sustiprinti
kvalifikaciją
(tiek
dirbantiems,
tiek
darbo
neturintiems), paruošti kvalifikuotus specialistus
labiausiai augsiantiems ekonomikos sektoriams
ateityje.
Baigus kursus suteikiami sertifikatai, o didžioji dalis
kursų vyksta vienus metus arba trumpiau ir užima tik
dalį darbo dienos.
Kasmet vis daugėja mokymų nuotoliniu būdu – 2016
m. tokių mokymosi galimybių buvo apie 15 proc. iš
visų siūlytų kursų.

233

Individual learning accounts: Panacea ar Pandora‘s box? Retrieved from: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/203b21a8-

en/index.html?itemId=/content/publication/203b21a8-en [2020 04 25].
234 Informacija gauta fokusuotos grupinės diskusijos metu.
235

Individual learning accounts: Panacea ar Pandora‘s box? Retrieved from: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/203b21a8-

en/index.html?itemId=/content/publication/203b21a8-en [2020 04 25].
236 Informacija gauta fokusuotos grupinės diskusijos metu.
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2011–2016 m. kursus baigė 36 786 asmenys (63 proc.
dalyvių buvo 30–49 m.), iš viso jiems buvo pateikti
1349 kursų pasiūlymai, kuriuos teikė 51 teikėjas.
2011–2014 m. 72 proc. visų kursuose dalyvavusių
suaugusiųjų juos baigė sėkmingai. Daugiausia
baigusiųjų iš verslo, vadybos ir finansinių paslaugų
sektoriaus.
Prioritetinės kryptys ateities darbo rinkai

Bendradarbiaujant su verslo ir aukštojo mokslo
sektoriumi susitarta dėl mokymosi programų kūrimo
ir įgyvendinimo (atsižvelgta į kvalifikuotų darbuotojų
paklausą ateities darbo rinkoje). Sukurta Nacionalinė
įgūdžių strategija, pateikianti darbo rinkos poreikius
atitinkančių įgūdžių profilį.
Išskirtos reikalingų įgūdžių kryptys: informacijos ir
komunikacijos technologijos, aukšto lygio gamyba
(biofarmacijos ir medicinos prietaisų technologijų),
tarptautinės
finansinės
paslaugos,
tarptautinė
prekyba, verslumas, maistas ir agrikultūra, statybos
sektorius.

Finansavimas

Dengiama 90 proc. suaugusiųjų mokymosi kursų
sumos, 10 proc. prisideda patys kursų dalyviai.

Mokymosi platformos rezultatai

Sumažėjęs nedarbas – nuo 15 proc. 2011 m. iki 5,3 proc.
2018 m.
2016 m. duomenimis, 53 proc. (5459) baigusiųjų kursus
įsidarbino, 19 proc. (2009) mokėsi toliau (iš 76 proc. –
10 381 apie darbinę situaciją informavusiųjų).
80 proc. 2011–2016 m. mokymosi platformos dalyvių
tyrimo metu (2016 m.) jau nebuvo registruoti, 7 proc.
baigusiųjų programas dirbo savarankiškai.

Šaltinis: Springboard+ informacija.

4 LENTELĖ. PRANCŪZIJOS INDIVIDUALAUS MOKYMOSI PLATFORMA COMPTE PERSONNEL DE
FORMATION
VALSTYBĖ

MOKYMOSI PLATFORMOS APRAŠYMAS

Prancūzija

Individualaus mokymosi platforma Compte Personnel
de Formation (liet. Asmeninė mokymosi sąskaita). Joje
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gali registruotis ir dalyvauti visi darbingo amžiaus
asmenys.
Finansavimas: dirbantys savarankiškai mokymų
fondui skiria 0,2 proc. savo apyvartos; dalyvaujantys
darbdaviai moka 0,2 proc. bruto darbo užmokesčio; iki
2018 m. finansuota iš CPF fondo dirbantiesiems; taip
pat prancūzų vyriausybinės agentūros Pôle Emploi ir
regionai skyrė finansavimą darbo ieškantiems.
Asmenys, turintys ISCED 3 lygio ir aukštesnį
išsilavinimą nuo 2019 m. gauna 500–5000 eurų sumą
metams. Asmenys, turintys 1 arba 2 ISCED lygio
išsilavinimą gauna nuo 800 iki maksimaliai 8000 eurų.
Suteikiami atitinkami sertifikatai.
2018 m. šia finansavimo galimybe pasinaudojo 627 205
arba 2,1 proc. galinčių dirbti asmenų.
Šaltinis: EBPO informacija.

Kaip rodo Airijos individualios mokymosi platformos pavyzdys 237, siekiant palaikyti platformos teikiamų
paslaugų kokybę, svarbu įvesti reguliarią dalyvių apklausų sistemą (ir atsiliepimų skiltį) taip fiksuojant tiek
platformoje skelbiamų paslaugų kokybę, tiek baigtų kursų įtaką suaugusiojo ateities karjerai. 2019 m. Springboard+
teikėjams, norintiems pretenduoti į finansuojamus mokymus, kelti reikalavimai būti susipažinusiems su
vyriausybės išskirtomis kritiškai svarbiomis kryptimis ir jų trūkumu įvairiose profesinėse srityse: skaitmeniniais,
lyderystės ir vadybos įgūdžiais bei ateities darbo vietomis – visos aplikacijos turėjo būti nukreiptos į vieną arba
daugiau minėtų sričių bei paremtos argumentais ir modernios darbo rinkos situacijos išmanymu.238 Taigi ir
Lietuvoje atveju svarbu kuo tiksliau suformuluoti atrankos gaires būsimų teikėjų atrankai orientuojantis į
konkrečias ateities darbo rinkai svarbias sritis.
Tikėtina, kad bendra kryptinga suaugusiųjų mokymosi sistema, atpažįstanti kiekvieną individualų žmogų bei
orientuota į jo mokymosi poreikius ir veiksminga šios elektroninės mokymosi sistemos komunikacija galėtų
suvienodinti abiejų lyčių ir įvairaus amžiaus suaugusiųjų įsitraukimą į neformaliojo švietimo veiklas, t. y.
paskatintų mokymusi visą gyvenimą domėtis naujus, iki šiol apie tai negalvojusius žmones. 239 Reikia pažymėti,
kad iki šiol finansavimas iš ES fondų daugiausia buvo skiriamas bedarbiams arba įmonių darbuotojams, tačiau
nebuvo finansavimo schemų, orientuotų į asmenį (t. y., nepriklausomai nuo užimtumo statuso).

4.3. Suaugusiųjų mokymosi paslaugų pasiūla ir prieinamumas
Neformaliosios suaugusiųjų mokymosi programos Lietuvoje nėra naujiena. Jau 2014 m. jų, skirtų bendriesiems ir
profesinės veiklos gebėjimams tobulinti, Lietuvoje veikė apie 12 tūkst., buvo skelbiami finansavimo konkursai
programoms.240 Buvo orientuojamasi į bendrųjų kompetencijų ugdymą, teigiamų mokymosi nuostatų

237

Springboard+. Retrieved from: https://springboardcourses.ie/pdfs/An-Evaluation-of-Springboard+-2011-16.pdf.

238

Springboard+. Retrieved from: https://hea.ie/assets/uploads/2019/01/Springboard-2019-Call-for-Proposals.pdf.

239

Informacija gauta fokusuotos grupinės diskusijos metu.

Ar Lietuvos suaugusieji turi pakankamai galimybių mokytis? KPMPC. Prieiga internetu: https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wpcontent/uploads/2016/02/7.pdf [žiūrėta 2020 03 18].
240
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formavimąsi, galimybių mokymuisi profesinėse ir aukštosiose mokyklose plėtrą, finansinės ir organizacinės
paskatų sistemos kūrimą išskiriant atitinkamus prioritetus:






suaugusiųjų mokymosi plėtra regionuose;
darbo rinkai aktualių bendrųjų kompetencijų ugdymas;
Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) mokymosi poreikiai;
andragogų kompetencijų tobulinimas;
neformaliojo švietimo paslaugų plėtotė formaliose švietimo įstaigose.241

Remiantis KPMPC teikiamais duomenimis, šiuo metu Lietuvoje darbingo amžiaus suaugusieji gali naudotis
mokymosi galimybėmis šiose platformose ir institucijose (plačiau žr. 5 lentelę):






suaugusiųjų mokymosi informacinėje sistemoje (SMIS);
universaliuosiuose daugiafunkciniuose centruose (UDC);
bibliotekose, archyvuose, kultūrinėse įstaigose;
profesinio mokymo įstaigose;
aukštosiose mokyklose.242

5 LENTELĖ. SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI GALIMYBĖS LIETUVOJE
SUAUGUSIŲJŲ GALIMYBĖS

GALIMYBIŲ APRAŠYMAI

MOKYTIS VISĄ
GYVENIMĄ243
Suaugusiųjų mokymosi
informacinė sistema (SMIS)

Interaktyvi elektroninio mokymosi paslauga, sudaranti sąlygas elektroniniu
būdu gauti neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugas. Šioje
platformoje siūlomos 9 kompetencijų tobulinimo programos: užsienio kalbos,
gimtosios ir valstybinės kalbos, kompiuterinio ir skaitmeninio raštingumo,
verslumo, teisinio raštingumo, pilietinio ir politinio raštingumo, tarpasmeninės
ir tarpkultūrinės komunikacijos, sveikatingumo, meninės saviraiškos.

Universalieji daugiafunkciai
centrai (UDC)

Švietimo, kultūros, socialines, sveikatos, sporto, užimtumo paslaugas vaikams
ir vietos bendruomenei teikiančios įstaigos. Siekiama spręsti nepakankamo
paslaugų prieinamumo vietos gyventojams problemą, todėl viena iš veiklų ir
neformalusis suaugusiųjų švietimas. UDC tikslinės grupės ir funkcijos
nustatomos vietos savivaldos atsižvelgiant į bendruomenės poreikius.

Suaugusiųjų mokymasis: kiek mokosi, ką moka, ar turi galimybių mokytis? Švietimo problemos analizė. Prieiga internetu:
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2016/02/1.pdf [žiūrėta 2020 03 18]; Ar Lietuvos suaugusieji turi pakankamai
galimybių mokytis? KPMPC. Prieiga internetu: https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2016/02/7.pdf [žiūrėta 2020 03
18].
241
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Ar Lietuvos suaugusieji turi pakankamai galimybių mokytis? KPMPC. Prieiga internetu: https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-

content/uploads/2016/02/7.pdf [žiūrėta 2020 03 18].
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Bibliotekos, archyvai, kultūros

Bibliotekų veiklos kryptys tiesiogiai arba netiesiogiai skatina gyventojų

įstaigos

įsitraukimą į mokymąsi visą gyvenimą. Jos sudaro daugiau galimybių aktyviai
dalyvauti kultūrinėje ir meninėje veikloje įvairaus amžiaus ir jautrių socialinių
grupių žmonėms.

Profesinio mokymo įstaigos

Sudaromos sąlygos mokytis visą gyvenimą – siekti naujų kompetencijų ir
kvalifikacijų, reikalingų profesinei karjerai. Sudaromos galimybės į mokymosi
veiklas įsitraukti darbo neturintiems, nekvalifikuotiems ar turintiems darbo
rinkoje neperspektyvią kvalifikaciją.

Aukštosios mokyklos

Siūlomos tikslinės mokymosi programos asmenims, siekiantiems tobulinti
profesines kompetencijas ir kvalifikaciją, darbo įgūdžius. Organizuojami
mokymai bendrosioms kompetencijoms ugdyti (pvz., užsienio kalbų kursai).

Šaltinis: KPMPC, https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2016/02/7.pdf.

Kaip rodo lentelėje aprašytos ir atidžiau paanalizuotos suaugusiųjų mokymosi galimybės Lietuvoje, dažniausiai
suaugusiųjų švietimas orientuojamas į bendrąsias, o ne profesines kompetencijas. Vietos bendruomenių centrai,
organizuojantys neformalųjį suaugusiųjų švietimą, iš pirmo žvilgsnio sprendžia prieinamumo problemą, gana
lanksčiai gali prisitaikyti prie vietos poreikių, tačiau žinant egzistuojantį atotrūkį tarp miesto ir kaimo, sudėtinga
tikėtis vienodai kokybiškai teikiamų švietimo paslaugų visoje Lietuvoje. Neformalusis suaugusiųjų švietimas iki
šiol veikė fragmentiškai, nebuvo bendros kryptingos suaugusiųjų mokymosi sistemos, jos kokybės užtikrinimo
(kompetencijų įgijimo pagrindu), todėl ir galimybės ją geriau iškomunikuoti. 244 Neskirta pakankamai dėmesio ir
lėšų bendrųjų kompetencijų ateities darbo rinkai viešinimui (žr. 14 pav.).

14 PAVEIKSLAS. SUOMIJOS DIRBTINIO INTELEKTO KURSAI „ELEMENTS OF AI“

Suomijos dirbtinio intelekto kursai – mokymosi platformos pavyzdys
Įmonės „Reaktor“ ir Helsinkio universiteto sukurti nuotolinio mokymosi kursai „Dirbtinio intelekto elementai“ (angl.
Elements of AI) yra dalis Suomijos dirbtinio intelekto centro švietimo programos. Šių mokymų tikslas – suteikti pagrindus
įvairių profesinių krypčių atstovams dirbtinio intelekto srityje siekiant suteikti bazines žinias apie dirbtinį intelektą kaip
bendrąją kompetenciją - skatinant kiekvieną europietį pasinaudoti dirbtinio intelekto teikiamomis galimybėmis.
Iki šiol nuotoliniai kursai sulaukė 220 000 registruotų vartotojų, o reitingavimo sisteme „Class Center“ juos įvertino kaip
vienus iš aukščiausios kokybės kursų. Suomijai pirmininkaujant ES Tarybai buvo nutarta investuoti į ES piliečių ateities
įgūdžių ugdymo stiprinimą bei iki 2021 m. pritaikyti kursus visoms oficialiosioms ES kalboms.
Šaltinis: Elements of Al, https://www.elementsofai.com/.

Remiantis Eurostat duomenimis, daugiausia neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų Lietuvoje teikia
neformaliojo ir formaliojo švietimo institucijos – atitinkamai 24,3 proc. ir 20,1 proc., darbdavių organizacijos – 15,2

244

Informacija gauta iš fokusuotos grupinės diskusijos dalyvių.
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proc.245 Minėtinas žemas duomenų patikimumas kalbant apie nekomercinių institucijų, pavyzdžiui, bibliotekų
įsitraukimą.246 Kaip galimi suaugusiųjų mokymosi programų teikėjai apklausoje be jau paminėtųjų įvardijamos
komercinės institucijos, kurioms įprastai švietimo ar mokymų veiklos yra šalutinės, ne pelno siekiančios
organizacijos, individualūs mokymų teikėjai ir kt.247
Kalbant apie MVG paslaugų teikėjus, kuriančius pasiūlą, būtent darbdaviai ES minimi kaip pagrindiniai
mokymosi veiklų teikėjai, tačiau Lietuvoje jie nėra labai įsitraukę – teikia tik 12,6 proc. visų šalyje vykdomų
mokymosi veiklų suaugusiems.248 Taigi, jie yra ta teikėjų grupė, kuri galėtų būti labiau įtraukiama didinant
suaugusiųjų dalyvavimą mokymesi visą gyvenimą. Darbdaviai turėtų būti tiesiogiai suinteresuoti darbuotojų
kvalifikacijų ir kompetencijų kėlimu, suaugusiųjų mokymosi galimybėmis, kokybe ir prieinamumu.
Daroma prielaida, kad darbdaviai tiek mokymosi turinio kūrimu ir jo sklaida, tiek finansiniais ištekliais galėtų
prisidėti prie spartesnio suaugusiųjų mokymosi kultūros formavimo(si) Lietuvoje. Remiantis Lietuvos statistikos
departamento duomenimis, įmonių išlaidos darbuotojų profesiniams mokymams palaipsniui didėja (taip pat ir
dėl ES investicijų teikiamos finansinės paramos) – 2015 m. darbdaviai vienam dalyviui skyrę didesnį finansavimą
nei 2010 m. (žr. 15 pav.). Tai rodo didėjantį darbdavių suinteresuotumą darbuotojų mokymais ir mokymų
teikiamos naudos pripažinimą bei leidžia daryti prielaidą, kad darbdaviai yra pasiruošę jungtis prie kryptingos
MVG kūrimo sistemos.

15 PAVEIKSLAS. ĮMONIŲ IŠLAIDŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMAMS DIDĖJIMAS. 2010 IR 2015 M.
PALYGINIMAS
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Adult learning statistics. Participation rate in education and training (last 4 weeks - 2018). Eurostat. Retrieved from:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Adult_learning_statistics [2020 03 18].
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Ten pat.
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Ten pat.
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Toliau pateikiamoje lentelėje išskiriamos priemonės, kurios galėtų sudaryti geresnes sąlygas šalies darbdaviams
aktyviau įsitraukti į individualių mokymosi paskyrų kūrimą (žr. 6 lentelę).
6 LENTELĖ. SIŪLOMOS PRIEMONĖS AKTYVESNIAM DARBDAVIŲ ĮSITRAUKIMUI Į MVG
SKATINIMĄ
GALIMI DARBDAVIŲ PRITRAUKIMO BŪDAI
Darbdaviai –

svarbūs partneriai

kuriant individualią

mokymosi platformą.
Aiški komunikacija darbdaviams apie kuriamos platformos
naudą (vėliau perkeliama ir į elektroninę platformos erdvę).
Darbdaviai aktyviai dalyvauja formuojant darbo rinkai
svarbių įgūdžių ir kompetencijų sąrašą kaip reikalavimus
programoms, drauge su teikėjais formuoja programų turinį.
Darbdaviai gauna galimybę registruotis svetainėje su
galimybe tiesiogiai pasiekti kvalifikuotus, kursus baigusius
darbuotojus.
Bendras aukštus kokybės standartus ir darbo rinkai
reikalingas

kompetencijas

užtikrinantis

suaugusiųjų

mokymosi kvalifikacijos pripažinimas.
Papildoma galimybė verslams gauti bonusų sėkmingai
įdarbinus metus ir daugiau nedirbusius asmenius.249
Šaltinis: sudaryta PPMI.

Pirmiausia svarbu užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą su darbdaviais, kurie jaustųsi aktyviais proceso –
individualaus mokymosi paskyros kūrimo – dalyviais. Darbdaviai, atstovaujantys skirtingus sektorius,
bendradarbiaudami su vyriausybės, ministerijų atstovais, turi tapti svarbiais partneriais ir būti aiškiai informuoti
apie būsimos mokymosi platformos naudą jų verslams (elektroninėje platformoje taip pat). Pavyzdžiui, remiantis
Airijos mokymosi platformos250 pavyzdžiu, darbdavius būtų naudinga įtraukti formuojant prioritetinių įgūdžių
ateities darbo rinkai sąrašą kaip reikalavimus mokymų programoms (žr. 3 lentelę) bei suteikiant galimybę tapti
registruotais platformos vartotojais (tai leistų tiesiogiai pasiekti kursus baigusius kvalifikuotus darbuotojus).
Mokymosi programų teikėjai turėtų aktyviai konsultuotis su darbdaviais kurdami ir tobulindami programas taip
užtikrindami mokymų turinio paklausą ir ir vėlesnį pritaikomumą darbo rinkoje. Darbdaviai taip pat galėtų būti
skatinami kurti mokymosi programas. Bendras neformalaus suaugusiųjų mokymosi pripažinimo mechanizmas
taip pat galėtų padėti sujungti darbdavius ir darbuotojus.251
Apžvelgus Lietuvos suaugusiųjų švietimo situaciją: poreikį mokytis visą gyvenimą, siekį stiprinti MVG veiklų
plėtrą lygiuojantis į europinį lygmenį ir kitų šalių pavyzdžius, taip pat jau iki šiol buvusias (ir esančias) mokymosi
galimybes bei kylančias problemas, sudaryta apibendrinanti duomenų ir pastebėjimų lentelė (žr. 7 lentelę).

249

Springboard+. Retrieved from: https://springboardcourses.ie/EmployerInfo.

250

Ten pat.

251

Nutarimas dėl valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo. 2013 m.
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7 LENTELĖ. SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROBLEMOS IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ GALIMYBĖS
Mokymosi visą gyvenimą ES vidurkis 2018 m. – 11,1 proc., Lietuvos siektinas tikslas 2020 m. buvo 15 proc.,
tačiau nuo 2013 iki 2018 m. praktiškai nebuvo pasiekta pažangos skatinant mokymąsi visą gyvenimą. 2018
m. duomenimis, tik 6,6 proc. suaugusiųjų dalyvauja mokymosi veiklose. Tarp veiksnių, lemiančių žemą
bendrą MVG rodiklį, išskiriami šie:
SPRENDŽIAMA

- mokymosi kultūros ir paskatų jai formuotis stoka;

PROBLEMA

- kryptingos ir patrauklios mokymosi galimybių sistemos stoka;
- bendros komunikacijos apie MVG programas nebuvimas;
- MVG programų kokybės užtikrinimo trūkumas;
- finansinio prieinamumo trūkumas;
- institucinės struktūros aukštesnių lygmenų kvalifikacijų pripažinimui trūkumas.

TIKSLINĖS GRUPĖS
DYDIS

25–64 m. amžiaus suaugusieji, kurie kreipdamiesi dėl neformaliojo mokymosi yra dirbantys. Lietuvos
statistikos departamento duomenimis, 2020 m. pradžioje Lietuvoje 25-64 m. amžiaus gyventojų skaičius
siekė 1,53 mln. iš jų – 1,235 mln. sudaro užimtieji.
-

Jau 2014 m. buvo siūloma apie 12 tūkst. suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų. Daugiausia
skatinta mokytis bendrųjų kompetencijų.

MVG PASLAUGŲ
PASIŪLA IR

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų Lietuvoje teikia neformaliojo ir formaliojo švietimo
institucijos – atitinkamai 24,3 proc. ir 20,1 proc., o darbdaviai tik 12,6 proc. visų teikiamų paslaugų.

-

PRIEINAMUMAS

Suaugusiųjų mokymosi galimybės: SMIS sistemos, universalieji daugiafunkciai centrai, profesinės
mokyklos, aukštosios mokyklos, kultūros įstaigos ir bibliotekos, privatūs mokymų teikėjai.

-

Siūloma į neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų tinklą labiau įtraukti darbdavius ir profesinio
mokymo įstaigas, taip pat kitus teikėjus, kurie anksčiau nėra dalyvavę neformaliajame
suaugusiųjų švietime.

Šaltinis: sudaryta PPMI.

Siūlomų individualių mokymosi platformų kūrimo atveju, kaip viena iš opcijų galėtų būti nuotolinio mokymosi
galimybė, naudinga pirmiausia sprendžiant prieinamumo problemą – suaugusiųjų mokymosi programoms
tampant prieinamoms nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, suteikiant galimybę mokytis patogiu laiku
sėkmingai derinant kitus įsipareigojimus. Naujų teikėjų įtraukimas į MVG programų ar finansinės pagalbos
teikėjų tinklą taip pat siektinas.
Kaip rodo NVŠ modelio įgyvendinimo patirtis, dėl pernelyg apkrauto administracinio proceso buvo sunku
pritraukti ir ypač išlaikyti privačius teikėjus,252 todėl suaugusiųjų švietimo finansavimo modelio kūrimo atveju,
atkreiptinas dėmesys į administracinio proceso ir jo sklandaus veikimo svarbą siekiant modelio veikimo sėkmės
ir MVG prieinamumo bei pasiūlos didinimo. Prancūzijos individualių mokymosi paskyrų Compte Personnel de
Formation atveju taip pat buvo atkreiptas dėmesys į administracinę naštą ir nuspręsta pereiti prie vienos aplikacijos
ir vienos svetainės formato, Ženevos regione ir Aukštutinėje Austrijoje aplikacijos imtos pildyti nuotoliniu būdu,
o prašymų priėmimo procesas tapęs daug spartesnis, Singapūras ir Škotija pasitelkė patrauklaus dizaino ir
vartotojui draugiškas svetaines (Škotijos pavyzdį išsamiau žr. 8 lentelėje).253

252

Interviu su NVŠ teikėjais.

253

Individual learning accounts: Panacea ar Pandora‘s box? Retrieved from: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/203b21a8en/index.html?itemId=/content/publication/203b21a8-en.
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8 LENTELĖ. ŠKOTIJOS INDIVIDUALIŲ MOKYMOSI PASKYRŲ APRAŠYMAS254
ŠKOTIJA, UK

MOKYMOSI PLATFORMOS APRAŠYMAS

My World of Work (liet. Mano darbo pasaulis)

Škotijos informacijos ir konsultavimo svetainė karjeros
klausimais koordinuojama Škotijos nacionalinių
įgūdžių agentūros.
Skirta kiekvienam, siekiančiam tobulinti karjeros
valdymo įgūdžius bet kuriame profesinių pasiekimų
raidos etape – šiuo pagrindu sukurta interneto
svetainė. Naudojami įrankiai, kurie teikia profesinius
patarimus atsižvelgiant į individualaus
įgūdžius, stiprybes ir asmenybės tipą.

asmens

Platforma visiems galintiems dirbti asmenims: tiek
aktyviai ieškantiems darbo, tiek dirbantiems, kurių
pajamos per metus neviršija 22 000 svarų.
Finansuojama Škotijos vyriausybės. Skiriama iki 200
svarų per metus.
Teikiami sertifikatai.
Karjeros konsultantai taip pat teikia konsultacijas
fiziškai – mokyklose ir karjeros centruose.
2017–2018 m. dalyvavo 20 222 asmenys arba 0,8 proc.
galinčiųjų dirbti.

Šaltinis: EBPO; oficiali Škotijos mokymosi paskyrų svetainė https://www.myworldofwork.co.uk/learn-and-train/sds-individual-trainingaccounts-ita.

Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) pristatytoje 2019 m. stebėsenos ataskaitoje pabrėžiama, kad
MVG sėkmei itin svarbus profesinis mokymas, suteikiantis galimybę prisitaikyti prie technologijų kaitos,
integruotis į darbo rinką po pertraukos, profesinis mokymas svarbus tiek suteikiant kvalifikaciją, tiek vėliau
siekiant užtikrinti gebėjimų atnaujinimą ir naujų įgijimą.255 Kaip primenama ataskaitoje, Lietuvoje profesiniu

254

SDS Individual Training Accounts (ITA). Retrieved from: https://www.myworldofwork.co.uk/learn-and-train/sds-individual-

training-accounts-ita; Individual learning accounts: Panacea ar Pandora‘s box? Retrieved from: https://www.oecdilibrary.org/sites/203b21a8-en/index.html?itemId=/content/publication/203b21a8-en [2020 03 05].
255 Profesinis mokymas Lietuvoje 2019. STRATA. Prieiga internetu: https://strata.gov.lt/images/tyrimai/2020-metai/svietimopolitika/20200316-profesinis-mokymas-lietuvoje-2019.pdf [žiūrėta 2020 03 30].
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mokymu siekiama sudaryti sąlygas įvairių poreikių ir gebėjimų asmeniui įgyti kvalifikaciją ir kompetencijas,
bendruosius gebėjimus, kurie padėtų įsitvirtinti kintančioje darbo rinkoje ir mokytis visą gyvenimą (LRS, 2017).
Kuriant bendrą suaugusiųjų MVG sistemą ir ją plėtojant, profesinio mokymo įstaigos matomos kaip galimi
paslaugų teikėjai. Jie tampa ypač svarbūs siekiant suteikti ir plėsti ne tik bendrąsias, bet ir profesines suaugusiųjų
kompetencijas. Taigi, ŠMSM investuodama į profesinio mokymo sistemą, profesines mokyklas planuoja
sėkmingai integruoti ir į MVG paslaugų plėtrą. Šiuo metu KPMPC įgyvendina projektą pagal 2014–2020 m. ES
fondų investicijų veiksmų programą „Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas“,
kurio metu kuriamos itin svarbios profesinio mokymo institucijų veiklos ir programų kokybės užtikrinimo
sistemos per stebėsenos, išorinio vertinimo instrumentus, stiprinami institucijų ekspertiniai gebėjimai. 256
Pradėjus veikti šiuo metu kuriamoms individualioms suaugusiųjų mokymosi paskyroms, profesinio mokymo
kokybę padės užtikrinti minėto projekto metu sukurtos veiksmingos vidinės kokybės užtikrinimo sistemos
profesinėse mokyklose – periodiškai vykdomas mokymo (tiek įstaigų, tiek pačių programų) išorinis vertinimas,
nuolatinis mokymo įstaigų veiklos rezultatų gerinimas, mokymų atitikimo darbo rinkos poreikiams skatinimas ir
įsidarbinamumo didinimas.257 Sėkmingai įdiegti ir įgyvendinti pokyčiai, tikėtina, leis užtikrinti suaugusiųjų
profesinio mokymosi kokybę ir sudarys tinkamas sąlygas konkurencingumui bei paskatins didesnį darbdavių
susidomėjimą mokymosi nauda, prisidės prie spartesnio mokymosi kultūros formavimosi šalyje.
Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkėje programų kokybės užtikrinimas buvo įvardytas kaip esminis
klausimas suaugusiųjų mokymosi srityje rengiant suaugusiųjų mokymosi srities specialistų profesinių
reikalavimų aprašus bei organizuojant mokymą, kuriant suaugusiųjų mokymosi paslaugų teikėjų akreditavimo
sistemą ir tobulinant suaugusiesiems skirtas orientavimo paslaugas. 258
Atsižvelgiant į NVŠ krepšelio modelio patirtį, kokybės užtikrinimui (kompetencijų ugdymo prasme) nebuvo
skiriama pakankamai dėmesio. Kaip pažymėjo ir fokusuotos grupinės diskusijos dalyviai, išskyrus NVŠ
programų akreditacijos procesą, vėliau sekę kokybės užtikrinimo veiksmai iš savivaldybių vykdyti inspekciniu
būdu (tikrinta dokumentacija), tačiau neparodę, kokias kompetencijas mokiniai įgydavę.259 Todėl būtina siekti
kokybės užtikrinimo kryptingai organizuojant MVG veiklas.
Į MVG kuriamą sistemą planuojamos įtraukti aukštosios mokyklos, taip pat profesinio mokymo įstaigos,
turėdamos savo kokybės užtikrinimo sistemas, leis užtikrinti ir kokybišką MVG kursų turinį. Privatiems teikėjams
būtina įvesti esminius kokybės vertinimo elementus, pavyzdžiui, siūlomoms mokymosi programoms nustatant
prioritetus, orientuotus į darbo rinkos pokyčius.260 Tokiu kokybės aprašu turėtų būti vadovaujamasi akredituojant
programas ir atliekant kitus stebėsenos ir vertinimo darbus (pavyzdžiui, apklausų metu). Finansinis paties
besimokančio suaugusiojo (ar jo darbdavio) indėlis į mokymo programą taip pat galėtų sustiprinti programų ir
įgytų kompetencijų naudos vertinimą. Taip pat siektina sukurti vieningą kokybės saugiklį: kaip teigta fokusuotos
grupinės diskusijos metu, juo galėtų tapti bendra reitingavimo, atsiliepimų sistema elektroninėje mokymosi

256

Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas. 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos
projektas.
257

Vyriausybės starteginės analizės centras (STRATA).

Tarybos rezoliucija dėl atnaujintos Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkės. Prieiga internetu: https://eurlex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011G1220(01)&from=EN [žiūrėta 2020 03 21].
259
Informacija gauta iš fokusuotos grupinės diskusijos dalyvių.
258

260

Ten pat.
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platformoje.261 Kokybei užtikrinti taip pat svarbu įpareigoti MVG programų teikėjus suteikti išsamią informaciją
apie programas, jų įvertinimus, potencialius rezultatus.262

261

Informacija gauta iš fokusuotos grupinės diskusijos dalyvių.

262

Individual learning accounts: Panacea ar Pandora‘s box? Retrieved from: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/203b21a8en/index.html?itemId=/content/publication/203b21a8-en.
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Išvados ir rekomendacijos
Atsižvelgiant į esminį atvejo studijos siekį įvertinti NVŠ tikslinio finansavimo modelio pritaikymo galimybes
suaugusiųjų švietimo plėtros modeliui kurti, svarbu akcentuoti abiejų modelių bendrą tikslą – vaikų ir
suaugusiųjų dalyvavimo švietimo procese didinimą. Šios dvi mokymosi sistemos yra tampriai viena su kita
susijusios. Sėkmingas NVŠ krepšelio modelio įgyvendinimas gali prisidėti prie mokymosi kultūros formavimo(si)
ir aktyvesnio suaugusiųjų įsitraukimo į MVG veiklas bei šių paslaugų paklausos augimo ateityje.
Patrauklus, kokybiškas ir kiekvienam Lietuvos gyventojui prieinamas suaugusiųjų mokymosi modelis yra ypač
svarbus veiksnys siekiant į mokymosi veiklas pritraukti ir tuos suaugusius, kurie iki šiol nebuvo linkę mokytis.
Tokio modelio kūrimas atliepia ir EK rekomendacijas Lietuvai dėl 2021–2027 m. ES fondų investicijų 4 prioriteto
„Socialiai atsakingesnė Lietuva“ rėmuose.263
Kalbant apie NVŠ krepšelio modelio privalumus ir trūkumus, reikia pabrėžti, kad modelis vertinamas teigiamai.
Jį įgyvendinat padidėjo NVŠ programų prieinamumas, vaikų užimtumas visoje Lietuvoje, sumažėjo programų
kaina tėvams, taip pat išsiplėtė NVŠ teikėjų ir programų tinklas, atsirado naujų sričių programų. Tačiau vaikų
pasiskirstymas tarp naujų ir tradicinių užsiėmimų (sporto, šokio) vis dar netolygus, tradicinės programos surenka
didžiausią vaikų skaičių, todėl ateityje labai svarbu investuoti į prioritetines sritis ir siekti užtikrinti skirtingų
vaikų poreikių tenkinimą (ir vyresniųjų klasių moksleivių), skatinti rinktis naujų sričių užsiėmimus bei mažinti
netolygų pasiskirstymą programose tarp lyčių (dabar berniukai renkasi sportą, mergaitės šokį, menus). Taip pat
siektina, kad NVŠ programose būtų ugdomos kompetencijos, užtikrinama programų kokybė, kuri iki šiol buvo
labiau inspekcinio pobūdžio. Svarbus administracinės naštos aspektas, dėl kurio NVŠ tinklas, tikėtina, prarado
kai kuriuos privačius teikėjus, sukūrė didelę administracinę naštą savivaldybėms ir teikėjams, sudarė sąlygas
finansavimo vėlavimui.
Nors tiek NVŠ krepšelio, tiek suaugusiųjų mokymosi modeliai yra nukreipti į dalyvavimo neformaliajame
švietime didinimą, suaugusiųjų mokymosi finansavimo modelis numatomas kitoks, pirmiausia įgyvendinamas
centralizuotai, taip pat orientuotas į žymiai didesnę tikslinę grupę. Šiuo metu ŠMSM ir KPMPC kuriamas modelis
– intervencija, skirta, visų pirma, dirbantiems asmenims, norintiems tobulinti savo bendrąsias ir profesines
kompetencijas, keisti kvalifikaciją, prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių. MVG programas planuojama finansuoti
individualių mokymosi paskyrų (angl. individual learning accounts) kiekvienam dirbančiam Lietuvos gyventojui
principu. Kryptingos ir į individualų asmenį bei jo poreikius orientuotos mokymosi galimybės bus prieinamos
elektroninėje mokymosi paskyrų platformoje. Planuojama, kad siūlomos MVG programos apims ir nuotoliniu
būdu organizuojamus mokymus, bus lanksčios ir suteiks galimybę mokymąsi derinti su darbu ir šeimos
įsipareigojimais.
Atsižvelgiant į šioje atvejo studijoje išanalizuotą NVŠ finansavimo modelio įgyvendinimo patirtį, jo privalumus
ir trūkumus bei esamą situaciją MVG srityje, žemiau esančioje lentelėje išskiriami galimi suaugusiųjų neformaliojo
švietimo modelio įgyvendinimo iššūkiai ir teikiamos rekomendacijos dėl NVŠ krepšelio finansavimo modelio ir
jo įgyvendinimo patirties pritaikymo plėtojant suaugusiųjų mokymosi modelį (žr. 8 lentelę).

263 Europos Komisija skelbia Lietuvos ekonomikos iššūkių analizę. Prieiga: https://ec.europa.eu/lithuania/Country%20Report%20Lithuania_lt

[žiūrėta 2020 03 15].
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9 LENTELĖ. IDENTIFIKUOTI IŠŠŪKIAI IR REKOMENDACIJOS DĖL SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI
FINANSAVIMO MODELIO

ANALIZĖS IDENTIFIKUOTI
IŠŠŪKIAI

REKOMENDACIJOS DĖL SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI
FINANSAVIMO MODELIO

Santykinai
didelė
NVŠ
krepšelio
modelio
įgyvendinimo administracinė
našta paslaugų teikėjams,
savivaldybių ir už projekto
įgyvendinimą
atsakingo
LMNŠC darbuotojams

NVŠ finansavimo modelio atveju pastebėtas didelis administravimo krūvis ir
administravimo praktikų skirtumai, rodo poreikį:
-

sukurti vieningą elektroniniu būdu prieinamą mokymosi paskyrų
sistemą;

-

testuoti parengtą suaugusiųjų mokymosi finansavimo ir administravimo
modelį pradedant nuo mažesnių pilotinių intervencijų, skirtų vienai arba
ribotam skaičiui tikslinių grupių arba mokymo programų kryptims;

-

kurti suaugusiųjų mokymosi finansavimo modelio valdymą, numatant
modelio plėtros ateityje galimybes, tiek tikslinių grupių (pvz., bedarbių,
žemos kvalifikacijos, vyresnio amžiaus darbuotojų), tiek finansavimo
šaltinių (tikslinis nacionalinis finansavimas, darbdavių skiriamas
finansavimas) atžvilgiu;

-

numatyti laiko sklandžiam procesui vykdyti būtinoms dokumentų
formoms parengti ir informacinėms sistemoms (tarp jų ir duomenų
mainų sistemai – DMS) pritaikyti dideliems duomenų (pvz., kartu su
mokėjimo prašymu teikiamų mokymosi sutarčių) apimtims.

Aiškus ir sklandžiai veikiantis administravimo modelis yra patrauklesnis
paslaugų vartotojui bei sudaro prielaidas pritraukti daugiau, taip pat ir
privačių mokymo paslaugų teikėjų, plėsti mokymo programų pasiūlos
įvairovę, taip pat mažina finansavimo vėlavimo rizikas.
Suaugusiųjų
mokymosi
modelio tikslinės grupės
dydis ir ribotos finansavimo
galimybės.

Nors ES struktūrinių fondų ir/ar nacionalinis finansavimas sudaro prielaidas
didinti suaugusiųjų mokymosi paslaugų prieinamumą ir įsitraukimą į MVG
veiklas, atsižvelgiant į tikslinės grupės dydį (apie 1,2 mln. 25-64 m. amžiaus
dirbančiųjų), vienai individualiai mokymosi paskyrai skiriama lėšų suma bus
santykinai nedidelė. Todėl siūloma įgyvendinti dviejų tipų ES fondų
finansuojamas intervencijas MVG srityje:
1)

2)

plačios apimties iniciatyvas, skirtas populiarinti mokymąsi, pagal
kurias skiriama santykinai nedidelė finansavimo suma galėtų
veikti kaip paskata išbandyti mokymosi veiklas;
tikslines intervencijas, nukreiptas į atskiras tikslines grupes arba
po mokymų įgyjamas profesines kompetencijas (taikant tiek
reguliavimą, t.y. sričių prioritetizavimą, tiek papildomas arba iš
kitų sričių perskirstomas investicijas).

Siekiant padidinti suaugusiųjų modelio įgyvendinimui prieinamo
finansavimo apimtis ir užtikrinti modelio tvarumą ateityje, svarbu numatyti:
-

verslo ir darbdavių investicijų į darbuotojų mokymąsi pritraukimo
mechanizmą;

-

numatyti aiškius kriterijus, kada besimokantysis turėtų dalinai finansuoti
pasirinktų mokymų kainą, taip skatinant renkantis atidžiau vertinti ir
MVG programų kokybę.
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Mokymosi
programų
įvairovės ir jų įgyvendinimo
kokybės užtikrinimo spragos,
NVŠ krepšelio modelyje
orientuojantis į paskesniąją /
įgyvendinimo
proceso
kontrolę
ir
subjektyvų
vertinimą

Patrauklios komunikacijos
apie MVG galimybes
poreikis

Mokymosi visą
kultūros stoka

gyvenimą

Mokymosi sričių
pasirinkimas lyties pagrindu
(NVŠ) ir žemas vyrų
įsitraukimas į MVG veiklas

Įgyvendinant individualių suaugusiųjų mokymosi paskyrų finansavimo
modelį kokybei užtikrinti ir palaikyti siūloma:
-

įtraukti daugiau aukštųjų ir profesinių mokyklų programų;

-

numatyti į kokybę orientuotus MVG programų atrankos kriterijus
privatiems teikėjams;

-

sukurti ir plėtoti programų reitingavimo sistemą, naudoti elektronines
programų vertinimo anketas mokymų pabaigoje;

-

plėsti kompetencijų pripažinimo mechanizmą, kurti institucinę struktūrą
aukštesnių lygmenų kvalifikacijų pripažinimui;

-

skatinti besimokančiuosius pačius dalinai finansuoti mokymus ir tokiu
būdu labiau įsitraukti į programų vertinimo sistemą (kainos- ir mokymo
paslaugų kokybės santykio principu);

-

dalį skiriamo finansavimo nukreipti konkretiems prioritetams ir/ar
konkrečiai tikslinei grupei, numatant tokių intervencijų rezultatyvumo
stebėseną;

-

svarstyti galimybę tikslinėms intervencijoms taikyti rezultatais grįstus
apmokėjimo už suteiktas mokymo paslaugas būdus.

-

didinti mokymosi programų atitikimą darbo rinkos poreikiams
konsultuojantis su darbdaviais bei aukštosiomis ir profesinėmis
mokyklomis.

Norint didinti suaugusiųjų dalyvavimą MVG, svarbu užtikrinti efektyvią
komunikaciją apie suaugusiųjų švietimo galimybes, populiarinti mokymosi
kultūrą:
-

sukurti bendrą, vartotojui patrauklią MVG elektroninę mokymosi
paskyrų platformą, orientuotą į individualius mokymosi poreikius;

-

viešinti neformaliojo mokymosi metu kompetencijas įgijusių ir jas darbo
rinkoje pritaikiusių suaugusiųjų istorijas;

-

sudaryti galimybes individualių mokymosi paskyrų vartotojams
konsultuotis įvairiais informavimo kanalais (konsultacijos internetu,
telefonu, elektroniniu paštu).

Mokymosi kultūros tarp suaugusiųjų trūkumas paprastai pasireiškia silpna
motyvacija mokytis paprastai mokymosi pabaigą siejant su aukštosios
mokyklos baigimu. Vis dėlto, mokymosi kultūrą galima formuoti siekiant:
-

didinti mokymosi prieinamumą ir galimybių įvairovę skleidžiant
informaciją apie mokymosi iniciatyvas tarp vis daugiau suaugusiųjų;

-

skatinti darbdavių ir darbuotojų bendradarbiavimą (darbdaviams
įsitraukiant ir palaikant MVG veiklas);

-

sėkmingai organizuoti NVŠ finansavimo modelį, formuojant mokymosi
visą gyvenimą kultūrą tarp vaikų ir jaunimo.

Skatinti vyrus labiau įsitraukti į MVG veiklas bei mažinti lyčių pagrindu
suformuotus mokymosi programų pasirinkimų stereotipus:
-

viešinant suaugusiųjų persikvalifikavimo pavyzdžius, nesiremiančius
lyčių stereotipais ir skatinančius lavinti įvairius įgūdžius ir kompetencijas
nepriklausomai nuo lyties;

-

skatinant rinktis profesines kompetencijas nesiremiant lyčių stereotipais.
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Tikimasi, kad suaugusiųjų neformaliojo švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir įgyvendinimas prisidės prie
MVG kultūros Lietuvoje plėtros ir paskatins didesnį besimokančiųjų, darbdavių ir programų teikėjų
bendradarbiavimą bei suteiks aiškesnį mokymo(si) vertės suvokimą.
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Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra” gerosios patirties ir
finansavimo modelio panaudojimas mokymosi visą gyvenimą srityje
SANTRAUKA
Atvejo studijoje buvo siekiama įvertinti projekte „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ taikomą
neformaliojo vaikų švietimo krepšelio (NVŠ) ir kultūros paso finansavimo modelį, išskirti privalumus ir
trūkumus. Modelio analizė leido pristatyti ir rekomenduoti modelio pritaikymo galimybes suaugusiųjų
mokymuisi siekiant padidinti dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą veiklose. Rengiant atvejo studiją
pasitelkti šie tyrimo metodai: pirminių ir antrinių šaltinių analizė, administracinių ir stebėsenos duomenų
analizė, pusiau struktūruoti interviu, organizuota fokusuota grupinė diskusija.
Nors tiek NVŠ krepšelio, tiek suaugusiųjų mokymosi modeliai yra nukreipti į dalyvavimo neformaliajame
švietime didinimą, atlikus analizę paaiškėjo, kad suaugusiųjų mokymosi finansavimo modelis numatomas
kitoks, pirmiausia įgyvendinamas centralizuotai, taip pat orientuotas į žymiai didesnę tikslinę grupę,
skirtas pirmiausia dirbantiems asmenims, norintiems tobulinti savo bendrąsias ir profesines
kompetencijas, keisti kvalifikaciją, prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių.
MVG programas planuojama finansuoti individualių mokymosi paskyrų (angl. individual learning accounts)
kiekvienam dirbančiam Lietuvos gyventojui principu. Kryptingos ir į individualų asmenį bei jo poreikius
orientuotos mokymosi galimybės bus prieinamos elektroninėje mokymosi paskyrų platformoje.
Planuojama, kad siūlomos MVG programos apims ir nuotoliniu būdu organizuojamus mokymus, bus
lanksčios ir suteiks galimybę mokymąsi derinti su darbu ir šeimos įsipareigojimais. Žemiau esančioje
lentelėje išskiriami galimi suaugusiųjų mokymosi finansavimo iššūkiai ir teikiamos rekomendacijos.

IDENTIFIKUOTI IŠŠŪKIAI IR REKOMENDACIJOS DĖL SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI FINANSAVIMO
MODELIO
ANALIZĖS IDENTIFIKUOTI
IŠŠŪKIAI

REKOMENDACIJOS DĖL SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI
FINANSAVIMO MODELIO

Santykinai
didelė
NVŠ
krepšelio
modelio
įgyvendinimo administracinė
našta paslaugų teikėjams,
savivaldybių ir už projekto
įgyvendinimą
atsakingo
LMNŠC darbuotojams

NVŠ finansavimo modelio atveju pastebėtas didelis administravimo krūvis ir
administravimo praktikų skirtumai rodo poreikį:

Suaugusiųjų
mokymosi
modelio tikslinės grupės

-

sukurti vieningą elektroniniu būdu prieinamą mokymosi paskyrų
sistemą;

-

testuoti parengtą suaugusiųjų mokymosi finansavimo ir administravimo
modelį pradedant nuo mažesnių pilotinių intervencijų;

-

kurti suaugusiųjų mokymosi finansavimo modelio valdymą, numatant
modelio plėtros ateityje galimybes, tiek tikslinių grupių (pvz., bedarbių,
žemos kvalifikacijos, vyresnio amžiaus darbuotojų), tiek finansavimo
šaltinių (tikslinis nacionalinis finansavimas, darbdavių skiriamas
finansavimas) atžvilgiu;

-

numatyti laiko sklandžiam procesui vykdyti būtinoms dokumentų
formoms parengti ir informacinėms sistemoms (tarp jų ir duomenų
mainų sistemai – DMS) pritaikyti didelėms duomenų apimtims.

Vienai individualiai mokymosi paskyrai skiriama lėšų suma bus santykinai
nedidelė, todėl siūloma įgyvendinti dviejų tipų ES fondų finansuojamas
intervencijas:

dydis ir ribotos finansavimo
galimybės.

1)

2)
3)
4)

Mokymosi
programų
įvairovės ir jų įgyvendinimo
kokybės užtikrinimo spragos,
NVŠ krepšelio modelyje
orientuojantis į paskesniąją /
įgyvendinimo
proceso
kontrolę
ir
subjektyvų
vertinimą

Patrauklios komunikacijos
apie MVG galimybes
poreikis

Mokymosi visą
kultūros stoka

gyvenimą

Mokymosi sričių
pasirinkimas lyties pagrindu
(NVŠ) ir žemas vyrų
įsitraukimas į MVG veiklas

plačios apimties iniciatyvas, skirtas populiarinti mokymąsi, pagal
kurias skiriama santykinai nedidelė finansavimo suma galėtų
veikti kaip paskata išbandyti mokymosi veiklas;
tikslines intervencijas, nukreiptas į atskiras tikslines grupes arba
po mokymų įgyjamas profesines kompetencijas.

Siekiant padidinti suaugusiųjų modelio įgyvendinimui prieinamo
finansavimo apimtis ir užtikrinti modelio tvarumą ateityje, svarbu
numatyti:
-

verslo ir darbdavių investicijų į darbuotojų mokymąsi pritraukimo
mechanizmą;

-

numatyti aiškius kriterijus, kada besimokantysis turėtų dalinai finansuoti
pasirinktų mokymų kainą, taip skatinant renkantis atidžiau vertinti ir
MVG programų kokybę.

Įgyvendinant individualių suaugusiųjų mokymosi paskyrų finansavimo
modelį kokybei užtikrinti ir palaikyti siūloma:
-

įtraukti daugiau aukštųjų ir profesinių mokyklų programų;

-

numatyti į kokybę orientuotus programų atrankos kriterijus privatiems
teikėjams;

-

sukurti ir plėtoti programų reitingavimo sistemą, naudoti elektronines
programų vertinimo anketas mokymų pabaigoje;

-

plėsti kompetencijų pripažinimo mechanizmą;

-

dalį skiriamo finansavimo nukreipti konkretiems prioritetams ir/ar
konkrečiai tikslinei grupei, numatant tokių intervencijų rezultatyvumo
stebėseną;

-

svarstyti galimybę tikslinėms intervencijoms taikyti rezultatais grįstus
apmokėjimo už suteiktas mokymo paslaugas būdus;

-

didinti mokymosi programų atitikimą darbo rinkos poreikiams
konsultuojantis su darbdaviais bei aukštosiomis ir profesinėmis
mokyklomis.

Norint didinti suaugusiųjų dalyvavimą MVG, svarbu užtikrinti efektyvią
komunikaciją:
-

viešinti neformaliojo mokymosi metu kompetencijas įgijusių ir jas darbo
rinkoje pritaikiusių suaugusiųjų istorijas;

-

sudaryti galimybes individualių mokymosi
konsultuotis įvairiais informavimo kanalais.

paskyrų

vartotojams

Mokymosi kultūrą galima formuoti siekiant:
-

didinti mokymosi prieinamumą ir galimybių įvairovę skleidžiant
informaciją apie mokymosi iniciatyvas tarp vis daugiau suaugusiųjų;

-

skatinti darbdavių ir darbuotojų bendradarbiavimą;

-

sėkmingai organizuoti NVŠ finansavimo modelį, formuojant mokymosi
visą gyvenimą kultūrą tarp vaikų ir jaunimo.

Skatinti vyrus labiau įsitraukti į MVG veiklas bei mažinti lyčių pagrindu
suformuotus mokymosi programų pasirinkimų stereotipus:
-

viešinant suaugusiųjų persikvalifikavimo pavyzdžius, nesiremiančius
lyčių stereotipais ir skatinančius lavinti kompetencijas nepriklausomai
nuo lyties;

-

skatinant rinktis profesines kompetencijas nesiremiant lyčių stereotipais.

Good practices of project „Development of non-formal education services for
children“ and transferability of financing model of non-formal education basket for
children in the area of adult learning
SUMMARY
This case study aimed to present good practices of financing model of non-formal education basket for
children and identify the main advantages and disadvantages of the model. An analysis led into an
explanation how similar interventions might be transferred to the area of adult learning in order to increase
the number of adults participating in the of lifelong learning activities and improve the quality of learning.
Methods used for research included analysis of primary and secondary sources, analysis of administrative
and monitoring data, semi-structured interviews and focus group.
Although both non-formal education basket for children and model of adult learning pursue to increase
participation in non-formal education, financing model of adult learning is supposed to be different:
centrally organized, having significantly larger target group, addressing people in employment who are
willing to improve their general and professional competences, to gain the qualification and to easier adjust
to changes in the labour market.
Individual learning accounts will be taken as a prototype for creating a system of lifelong learning
opportunities in Lithuania. Purposeful and individual-oriented system of learning opportunities will be
reachable remotely and in person, be flexible and help to ensure work-life balance. Main potential
challenges and recommendations on financing model for non-formal adult learning are listed in the table
below.

MAIN POTENTIAL CHALLENGES AND RECOMMENDATIONS ON FINANCING MODEL FOR NONFORMAL ADULT LEARNING
MAIN POTENTIAL
CHALLENGES
The
relatively
heavy
administrative burden for
providers
of
non-formal
education
for
children,
municipalities and Lithuanian
centre of non-formal youth
education

The large target group for
model of adult learning and
limited
financing
opportunities

RECOMMENDATIONS ON FINANCING MODEL
FOR NON-FORMAL ADULTS LEARNING
In the case of developing adult learning, it is recommended to:
-

launch centrally organized, electronic and appealing system of
individual learning accounts based on users’ individual learning needs;

-

start with pilot funding interventions;

-

design management of financing model for adult learning and
anticipate opportunities for its development in the future (for target
groups such as unemployed people, people with low qualification,
elderly employees and financing sources such as targeted national
funding or funding from employers);

-

allocate a sufficient period of time for the administrative process (create
documents‘ forms and adapt IT systems to a big amount of data);

In the area of lifelong learning it‘s proposed to implement 2 different EU
funded interventions:
1.

wide range initiatives to promote adult learning. In this case
amount of funding could be relatively small and proceed as an
incentive to put to the test adult learning services;

2.

1)

targeted interventions, reachable to specific target groups or
intended for professional competences acquired in adult learning
activities.

To extend financing scope of adult learning and to ensure the
sustainability of model in the future, it‘s proposed to:
-

create a mechanism of how to attract business support (both financial
and psychological) and entail employers to a non-formal adult learning;

-

specify criteria for adults groups who must partially cover the price of
learning services. Financial involvement of employee usually leads
towards a better assessment of the quality of learning activities;

Deficiency in a variety of
adult learning programmes
and a gap in the quality of
these programmes. In the case
of non-formal education for
children, monitoring process
usually involved subjective
assessment
and
ex-post
control of programs execution
and official requirements,
documents, etc.

The need for appealing
communication on lifelong
learning opportunities

Lack of a culture of lifelong
learning

Gender-based choice of
different areas in non-formal
education for children and
low men‘s involvement in
lifelong learning

It is recommended to:
-

attract more learning programmes from vocational schools, colleges and
universities;

-

specify quality-oriented criteria for lifelong learning programmes
offered by private sector companies;

-

design and develop the system of programme ranking and use
electronic programme assessment survey at the end of the course;

-

develop a mechanism for competence recognition (recognition of higher
level qualifications);

-

anticipate monitoring of the performance of targeted interventions;

-

in case of targeted interventions, consider the possibility of results-based
funding for learning services;

-

increase labour market relevance to adults learning programmes by
cooperating with employers and representatives of vocational schools,
colleges and universities.

It is recommended to:
-

promote success stories of adults who achieved new competences (in nonformal adults learning) and successfully applied them in a labour market;

-

create a system of constantly providing information and consulting users
of individual learning accounts.

It is proposed to:
-

increase availability of adults learning and variety of learning
possibilities by spreading information on learning initiatives to the
society;

-

encourage cooperative culture between employers and employees in the
area of lifelong learning;

-

successfully organize, maintain and develop financing model of nonformal education activities for children and shape the culture of lifelong
learning starting from a very young age.

It is recommended to:
-

promote stories of retraining adults who chose non-gendered learning
activities;

-

encourage enhancement of professional competences which are not
gender-based.

