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Klausimyno atsiradimo prielaidos.

2015 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymui (TAR 2014-07-22, i. 
k. 2014-10429) buvo apibrėžta ypač svarbi funkcija, tenkanti 
savivaldybėms koordinuojant, planuojant ir įgyvendinant suaugusiųjų 
neformalųjį švietimą ir tęstinį mokymąsi.

Klausimyno struktūra iš esmės atspindi įstatyme apibrėžtas 
neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi organizavimo 
sritis.



Tikslai ir apimtis.

Apklausa vykdyta 2018-04-16 – 2018-04-31 siunčiant Kvalifikacijų ir 
profesinio mokymo plėtros centro parengtą klausimyną 60 savivaldybių.

Duomenys gauti iš 59 savivaldybių. 

Klausimyno tikslas – neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 
mokymosi įstatymo įgyvendinimas savivaldybėse ir koordinatorių 
vykdomos funkcijos.

Taip pat dėmesys buvo skirtas Koordinatorių teisinio statuso bei 
finansavimo klausimui, bendradarbiavimui su savivaldybės 
institucijomis ir privačiu sektoriumi.



Koordinatorių 
institucinė 
priklausomybė
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Administracija-14

Švietimo centrai - 20

Švietimo pagalbos tarnybos - 11

Suaugusiųjų švietimo (mokymo)
centrai - 4
Švietimo ir sporto paslaugų
centrai - 2
Pedagogų kvalifikacijos centras -
1
Pedagogų kvalifikacijos centras -
1
Pedagoginė psichologinė
tarnyba -1
Meno ir sporto mokykla - 1

Viešoji biblioteka - 1

Gimnazija - 1

Všį Informacijos centras - 1

Nepaskirta - 4



Planavimas (savivaldybių skaičius)
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Ar paskirtojo atsakingo už Neformalųjį švietimą
asmens Neformaliojo švietimo koordinavimas yra

pagrindinė funkcija?

Ar skirtas papildomas finansavimas Neformaliojo
švietimo koordinavimo funkcijoms atlikti?

Taip Ne Nepateikta



• Galima teikti, kad savivaldybėse dėmesys neformaliam suaugusiųjų 
švietimui nėra pakankamas. Tik 10% savivaldybių Koordinatorių 
suaugusiųjų neformalusis švietimas ir tęstinis mokymasis yra pagrindinė 
funkcija, 20% - skirtas finansavimas. Atsakymai rodo, kad tuo atveju, kai 
suformuojama atskira Koordinatoriaus pareigybė, arba skiriamas 
finansavimas, koordinavimo funkcijos atliekamos išsamiau, ypač planavimo 
srityje, atliekant analizę ir nustatant prioritetus bei renkant informaciją iš 
Teikėjų.

• Skirtingas Koordinatoriaus statusas tiesiogiai įtakoja veiklas ir rezultatus. 
Švietimo institucijoms esant Koordinatoriumi, geriau sekasi 
bendradarbiauti su savivaldybės savivaldybių tarybomis ir administracijos 
skyriais, Teikėjais ir verslo subjektais, aiškintis poreikius, rinkti informaciją 
apie apmokomus Dalyvius, Teikėjus ir jų programas.



Planavimas (savivaldybių skaičius) (1)
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Ar buvo atliekama analizė arba tyrimas aiškinantis
Neformaliojo švietimo poreikį?

Ar savivaldybė turi nusistačiusi prioritetines
neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansavimo

kryptis?

Taip Ne Nepateikta



Planavimas (savivaldybių skaičius) (2)

51

45

5

8

4

7

0

10

20

30

40

50

60

Ar Koordinatorius dalyvauja sudarant Planą? Ar sudarant Planą dalyvauja  Teikėjai?

Taip Ne Nepateikta



Planavimas (savivaldybių skaičius) (3)
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Ar Planas rengiamas remiantis realia savivaldybės
Neformaliojo švietimo poreikių analize?

Ar planuojant Neformaliojo švietimo veiklas tiriamas
nevalstybinių įmonių ir organizacijų bei dirbančiųjų

privačiame sektoriuje poreikis?

Taip Ne Nepateikta



Organizavimas. Galimybių išplėtimas ir finansavimo šaltinių paieška. 
(savivaldybių skaičius) (1)
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Ar Koordinatorius informuoja ir konsultuoja Teikėjus
apie finansavimo galimybes, kuriomis gali pasinaudoti

Teikėjai?

Ar savivaldybėje, organizuojant Neformalųjį švietimą,
pasinaudojama įvairiomis finansinės paramos

priemonėmis?

Taip Ne Nepateikta



Organizavimas. Galimybių išplėtimas ir finansavimo šaltinių paieška. 
(savivaldybių skaičius) (2)
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Ar Koordinatorius bendradarbiauja su neformaliojo
suaugusiųjų švietimo teikėjais plėtojant Neformalųjį

švietimą?

Ar Koordinatorius bendradarbiauja su verslo
subjektais plėtojant Neformalųjį švietimą?

Taip Ne Nepateikta



Kokybė. Stebėjimas ir vertinimas (savivaldybių skaičius) (1)
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Ar renkama informacija, kiek Dalyvių mokosi visoje
savivaldybės teritorijoje?

Ar renkama informacija, kokios Neformaliojo
švietimo programos siūlomos įvairių savivaldybėje

veikiančių Teikėjų?

Taip Ne Nepateikta



Kokybė. Stebėjimas ir vertinimas (savivaldybių skaičius) (2)
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Ar Koordinatorius renka iš Teikėjų
informaciją pagal kokias programas

ir kiek Dalyvių apmokoma, jeigu
Neformalusis švietimas yra
finansuojamas iš valstybės,

savivaldybės biudžeto lėšų ar
privačių lėšų?

Ar Koordinatorius atlieka
Neformaliojo švietimo

įgyvendinimo stebėseną ir
vertinimą?

Ar atliekamas Teikėjų teikiamų
paslaugų kokybės vertinimas?

Taip Ne Nepateikta



Informavimas ir konsultavimas. (savivaldybių skaičius) (1)
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Ar Koordinatorius renka iš Teikėjų ir viešina
informaciją apie vykdomas Neformaliojo

švietimo programas, finansuojamas iš valstybės
ir (arba) savivaldybių biudžetų lėšų?

Ar Koordinatorius renka iš Teikėjų ir viešina
informaciją apie vykdomas Neformaliojo

švietimo programas, vykdomas pasinaudojant
kitais finansavimo šaltiniais?

Taip Ne Nepateikta



Informavimas ir konsultavimas. (savivaldybių skaičius) (2)
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Ar vyksta informacijos sklaida ne tik per savivaldybės
pavaldumo organizacijas, bet ir per įvairias pilietines

asociacijas ir visuomenines ir profesines
organizacijas?

Ar Koordinatorius renka informaciją apie
Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu asmenų

įgytų kompetencijų pripažinimą?

Taip Ne Nepateikta



• Nors Koordinatoriai ir Teikėjai dalyvauja Plano sudaryme, tik 22 
savivaldybės teigė planuojant atsižvelgiančios į verslo sektoriaus 
dirbančiųjų poreikius.  O nustatant prioritetus pakankamai menkai 
akcentuojamos konkrečios kompetencijos, dažniau nulemia kiti veiksniai: 
savivaldybės institucijų poreikiai, Teikėjų paraiškos ir aktyvumas.

• 34 savivaldybės pažymėjo, kad buvo atliekama analizė arba tyrimas 
aiškinantis Neformaliojo švietimo poreikį ir net  du trečdaliai savivaldybių 
Koordinatorių pažymėjo, kad savivaldybė yra nusistačiusi prioritetines 
neformaliojo suaugusiųjų švietimo kryptis, tačiau Planas dažnai remiasi ne 
realia poreikių analize ar tyrimu, bet atskirų grupių ir Teikėjų interesų 
suderinimu ir savivaldybės biudžeto galimybėmis.



• Nors daugiau nei pusė koordinatorių pažymėjo, kad renka informaciją 
apie Teikėjus, jų siūlomas programas, mažiau dėmesio susilaukia 
įgyvendinimo stebėsena ir vertinimas. Daugiau nei pusė pažymėjo 
neatliekantys teikiamų paslaugų kokybės vertinimo.

• Dauguma savivaldybių nerenka informacijos ir neviešina Teikėjų 
įgyvendinamų programų, ypač jei jos įgyvendinamos pasinaudojant 
ne valstybės ir savivaldybių finansavimo šaltiniais.



• Mažiau nei pusė Koordinatorių renka informaciją apie Teikėjus ir jų 
siūlomas programas, informaciją apie dalyvius, bendradarbiauja su 
Teikėjais ypač verslo sektoriumi. 

• Dauguma savivaldybių pažymėjo, kad informacijos sklaida vyksta per 
įvairias asociacijas,  visuomenines organizacijas, tačiau dažniausiai tai 
daro patys Tekėjai, koordinuojanti institucija neretai apsiriboja gautos 
informacijos įkėlimu į savo arba savivaldybės tinklapį.



• Iš esmės Koordinatoriai nerenka informacijos apie Neformaliojo 
švietimo ir savišvietos būdu asmenų įgytų kompetencijų pripažinimą. 
Tai daro maža dalis koordinatorių, tai tie kurie vykdo švietimo veiklas 
ir kompetencijų pripažinimas domina įgyvendinant institucijai 
pavestas funkcijas.

• Didžioji dalis (48) apklausos dalyvių pažymėjo, kad informuoja ir 
konsultuoja teikėjus apie finansavimo galimybes kuriomis galima
pasinaudoti įgyvendinat programas.*


