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ÐVIETIMO

PROBLEMOS ANALIZË

Lietuvos Respublikos
ðvietimo ir mokslo
ministerija

Pagrindiniai klausimai:

KIEK KAINUOJA IR AR VISIEMS
PRIEINAMAS NEFORMALUSIS VAIKØ
ÐVIETIMAS LIETUVOJE?
Neformalusis ugdymas Europoje yra pripaþinta ðvietimo sritis, kurios paskirtis yra

Kiek mokiniø ir kodël
dalyvauja neformaliajame
ðvietime?

skatinti asmenybës tobulëjimà ir aktyvø pilietiðkumà bei padëti spræsti jaunø þmoniø integravimosi á darbo rinkà problemà.
Panaðûs tikslai yra keliami ir Lietuvos neformaliajam vaikø ðvietimui – per kompetencijø ugdymà formuoti asmená, gebantá tapti aktyviu visuomenës nariu, sëkmingai

Kokie yra mokiniø iðlaikymo
neformaliojo ðvietimo
sistemoje kaðtai?

veikti visuomenëje, padëti tenkinti paþinimo, lavinimosi ir saviraiðkos poreikius.
Vienas ið Valstybinës ðvietimo strategijos 2003–2012 metø nuostatose iðkeltø tikslø
yra sukurti lanksèià ir atvirà ðvietimo struktûrà, sujungianèià formalaus, neformalaus
mokymosi ir saviðvietos formas á bendrà ðvietimo erdvæ. Taip pat numatyta siekti,
kad ði ðvietimo grandis taptø prieinama visiems vaikams, bûtø sudarytos galimybës

Koks yra finansinis tëvø
ánaðas á vaikø ugdymà
neformaliojo ðvietimo
mokykloje?

veiksmingai ugdyti ávairiø gabumø bei poreikiø turinèius vaikus.
Siekiant ávertinti neformaliojo vaikø ðvietimo situacijà Lietuvoje ir iðanalizuoti neformaliojo vaikø ðvietimo krepðelio ávedimo poreiká bei prielaidas, 2006 m. Ðvietimo ir
mokslo ministerijos uþsakymu atliktas tyrimas „Neformaliojo vaikø ðvietimo sànaudos ir prieinamumas“. Ðiame leidinyje pateikiami apibendrinti tyrimo rezultatai.

Kokie veiksniai sàlygoja
neformaliojo vaikø ðvietimo
krepðelio ávedimà?

Pagrindinës iðvados:

• Egzistuoja itin dideli vaikø dalyvavimo neformalaus ðvietimo sistemoje skirtumai: skirtingose savivaldybëse neformaliojo vaikø ðvietimo mokyklø ugdytiniø
dalis svyruoja nuo 3 iki 68 proc. lyginant su visais mokyklinio amþiaus vaikais.

• Savivaldybës skirtingai finansuoja neformaløjá vaikø ðvietimà: ðios iðlaidos svyruoja nuo 1103 Lt iki 4027 Lt vienam neformaliojo vaikø ðvietimo mokyklos
ugdytiniui ir nuo 96 Lt iki 1698 Lt lëðø vienam bendrojo lavinimo mokyklos
mokiniui.

• Savivaldybiø ðvietimo politika yra pagrindinis veiksnys, lemiantis neformaliojo
vaikø ðvietimo finansavimà. Ðiam ðvietimo sektoriui savivaldybëse vidutiniðkai
skiriama 7,2 proc. ðvietimo biudþeto, taèiau finansavimo maksimumas ir minimumas savivaldybëse skiriasi 10 kartø (svyruoja nuo 2,2 iki 23,4 proc.).

• Piniginiai tëvø ánaðai sudaro vidutiniðkai 8 proc. lyginant su savivaldybiø skiriama pinigø suma, tai yra palyginti nedidelæ mokyklø biudþeto dalá. Tik meno
krypties (dailës, muzikos, choreografijos) mokyklas lankanèiø vaikø tëvø ánaðai
gerokai didesni.

• Neformaliojo vaikø ðvietimo mokyklos menkai panaudoja kitus finansavimo ðaltinius (tarptautiniø ir nacionaliniø programø lëðas, socialiniø partneriø ar rëmëjø
lëðas). Jø dalis mokyklø biudþete sudaro apie 1,5 proc.
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KIEK MOKINIØ IR KODËL DALYVAUJA NEFORMALIAJAME VAIKØ ÐVIETIME?
centrø kûrimà bei stiprinimà ir itin gabiø vaikø ugdymà.
Kaip atskiras komponentas iðskiriamas jaunimo mokyklø veiklos papildymas neformaliojo vaikø ðvietimo galimybëmis.

Savivaldybëse organizuojamas neformalusis vaikø ðvietimas ið esmës orientuojasi á ðias pagrindines veiklos sritis: socializacijos ir prevencijos programø vykdymà, papildomojo ir popamokinio mokiniø uþimtumo plëtojimà,

2003 m. Ðvietimo ir mokslo ministerijos uþsakymu Vilniaus pedagoginio universiteto Sociologiniø ðvietimo tyrimø laboratorija atliko „Popamokinës veiklos veiksmingumo“ tyrimà, kurio rezultatai parodë, kad pagrindiniai motyvai, skatinantys
mokinius dalyvauti neformaliajame vaikø ðvietime, yra susijæ su asmeninës kompetencijos ugdymu: saviraiðka, gabumø ir
interesø realizavimu. Dalyvavimà ðioje veikloje mokiniai sieja ir su edukacinës kompetencijos tobulinimu, bet traktuoja jà
kaip tam tikrà alternatyvà, prapleèianèià mokykliniø uþsiëmimø ribas: ádomesnæ, leidþianèià iðbandyti savo gabumus ávairiose srityse. Neformaliajame vaikø ðvietime mokiniai daþniausiai nedalyvauja dël dominanèios veiklos neprieinamumo,
didelio mokymosi krûvio ir laiko stokos. Kaimo mokyklø mokytojai ir mokiniai pabrëþë susisiekimo sunkumus.
Ðiuo metu Lietuvoje neformaliojo vaikø ðvietimo mokyklø tinklà sudaro 260 mokyklø, ið kuriø 224 yra savivaldybiø, 6 valstybinës ir 30 nevalstybiniø mokyklø. Dauguma ið jø atlieka
vaikø meniniø ir sportiniø gebëjimø atskleidimo bei ugdymo
funkcijas. Neformaliojo vaikø ðvietimo aprëptis yra vienas ið
pagrindiniø jo prieinamumo rodikliø. Statistiniai duomenys
rodo, kad vidutiniðkai 18,6 proc. visø bendrojo lavinimo mokyklø mokiniø lanko neformaliojo vaikø ðvietimo mokyklas.
Taèiau skirtingose savivaldybëse ðis procentas svyruoja nuo
3 proc. (Alytaus raj., Pakruojo raj.) iki 68 proc. (Visagino m.).

Neformaløjá vaikø ðvietimà gali teikti neformaliojo vaikø ðvietimo mokyklos, formaliojo ðvietimo mokyklos, laisvieji mokytojai bei kitos organizacijos, turinèios teisæ uþsiimti neformaliuoju vaikø ðvietimu.
Neformaliojo vaikø ðvietimo mokyklos tipui priskiriamos muzikos, dailës, meno, sporto mokyklos, ugdymo centrai, moksleiviø rûmai, kûrybos centrai, klubai, ðeðtadieninës ir sekmadieninës tautiniø maþumø mokyklos ir kitos ðvietimo institucijos.

Neformaliajame vaikø ðvietime dalyvaujanèiø mokiniø dalis savivaldybëse (proc.)
Maþeikiai

Skuodas

Naujoji Akmenë
Joniðkis

Birþai
Pasvalys

Telðiai

Palanga
Kretinga

Pakruojis

Ðiauliai

Plungë

Rokiðkis
Kupiðkis

Radviliðkis
Panevëþys

Rietavas

Klaipëda

Zarasai

Kelmë

Visaginas
Anykðèiai

Ðilalë

Nida

Utena

Raseiniai

Ðilutë

Ignalina

Këdainiai
Tauragë

Ukmergë

Molëtai

Pagëgiai
Jurbarkas

Jonava

Ðakiai

KAUNAS

Ðirvintos

Kaiðiadorys
Elektrënai

Kazlø Rûda

VILNIUS

Vilkaviðkis

9 proc. ir maþiau
10–16 proc.
17–22 proc.
23 proc. ir daugiau

Ðvenèionys

Marijampolë
Kalvarija

Prienai
Birðtonas

Trakai

Alytus
Ðalèininkai
Lazdijai

Varëna

Druskininkai

Duomenø ðaltinis: Tyrimas „Neformaliojo vaikø ðvietimo sànaudos ir prieinamumas“ (2006)

KOKIE YRA MOKINIØ IÐLAIKYMO
NEFORMALIOJO VAIKØ ÐVIETIMO SISTEMOJE KAÐTAI?
Pagrindinis neformaliojo vaikø ðvietimo kaðtø rodiklis yra vidutinës iðlaidos vienam vaikui. Ðá rodiklá galima skaièiuoti dvejopai – vidutinës iðlaidos neformaliojo vaikø ðvietimo mokyklø ugdytiniui ir vidutinës neformaliojo ðvietimo lëðos, tenkanèios vienam bendrojo lavinimo mokyklos mokiniui.
Ðiuo metu vieno bendrojo lavinimo mokyklos mokinio neformaliajam ðvietimui vidutiniðkai tenka 355 Lt. Skirtingose savivaldybëse minimali ir maksimali ðio finansavimo suma svyruoja nuo 96 Lt (Pagëgiø sav.) iki 1698 Lt (Neringos sav.).

Lëðos, vidutiniðkai tenkanèios vienam vaikui neformaliojo
vaikø ðvietimo mokyklose, siekia beveik 2000 litø. Taèiau
iðryðkëja dideli skirtumai tarp atskirø savivaldybiø – lëðø dydis svyruoja nuo 1103 Lt (Pagëgiø sav.) iki 4027 Lt (Birðtono
m.). Ðiuos skirtumus daþniausiai lemia neformaliajam vaikø
ðvietimui skiriamø lëðø santykis su savivaldybës ðvietimo biudþetu ir neformaliojo vaikø ðvietimo mokyklø programø populiarumas.

Lëðos, tenkanèios vieno vaiko ugdymui
neformaliojo vaikø ðvietimo mokyklose (Lt)

Neformaliojo ðvietimo lëðos,
tenkanèios vienam bendrojo lavinimo mokiniui (Lt)
Joniðkis

Naujoji Akmenë

Maþeikiai

Skuodas

Naujoji Akmenë

Maþeikiai

Skuodas
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Joniðkis

Birþai

Birþai
Pasvalys

Palanga

Telðiai

Kretinga

Pakruojis

Ðiauliai

Plungë

Rokiðkis

Kretinga

Anykðèiai

KAUNAS

Jurbarkas

Ðvenèionys

Jonava

Ðakiai

Ukmergë

Ðirvintos

Vilkaviðkis
Marijampolë
Kalvarija

Prienai
Birðtonas

Trakai

iki 1500 Lt
1501–2000 Lt
2001–2500 Lt
2501 Lt ir daugiau

Ðalèininkai
Varëna

Druskininkai

Ðirvintos

Kaiðiadorys
Elektrënai

Kazlø Rûda

VILNIUS

Vilkaviðkis

Alytus

Lazdijai

KAUNAS

Kaiðiadorys

VILNIUS

Ðvenèionys

Jonava

Ðakiai

Elektrënai

Kazlø Rûda

Molëtai

Pagëgiai

Pagëgiai
Jurbarkas

Ignalina

Këdainiai
Tauragë

Molëtai

Utena

Raseiniai

Ðilutë

Nida

Ukmergë

Visaginas

Ðilalë

Ignalina

Këdainiai

Zarasai

Anykðèiai

Utena

Raseiniai
Tauragë

iki 200 Lt
201–320 Lt
321–480 Lt
481 Lt ir daugiau

Rokiðkis
Kupiðkis
Panevëþys

Kelmë

Visaginas

Ðilalë
Ðilutë

Ðiauliai

Plungë

Rietavas

Klaipëda

Zarasai

Panevëþys

Rietavas
Kelmë

Nida

Pakruojis

Radviliðkis
Kupiðkis

Radviliðkis
Klaipëda

Telðiai

Palanga

Pasvalys

Marijampolë
Kalvarija

Prienai
Birðtonas

Trakai

Alytus
Ðalèininkai
Lazdijai

Varëna

Druskininkai

Duomenø ðaltinis: Tyrimas „Neformaliojo vaikø ðvietimo sànaudos ir prieinamumas“ (2006)
Neformaliojo vaikø ðvietimo kaðtø skirtumus sàlygoja ir mokiniø veiklos kryptys. Muzikinis mokiniø ugdymas dël didelio
skaièiaus mokytojø, dirbanèiø su mokiniais individualiai, kai-

nuoja sàlygiðkai brangiausiai. Ði ugdymo kryptis yra teikiama daugumoje (64 proc.) neformaliojo vaikø ðvietimo mokyklø.

KAIP FORMUOJAMAS NEFORMALIOJO VAIKØ ÐVIETIMO BIUDÞETAS?
Remiantis ðiuo metu galiojanèiais teisiniais dokumentais, neformaliojo vaikø ðvietimo programø vykdymà finansuoja mokyklos steigëjas, mokiniai (jø atstovai) bei rëmëjai. Vaikø muzikos, dailës, meno ir sporto mokyklos, nevalstybinës mokyklos, neformaliojo vaikø ðvietimo programos yra remiamos
ið valstybës ir savivaldybiø biudþetø.

Ðalyje vidutiniðkai 7,2 proc. savivaldybiø ðvietimo biudþeto
yra skiriama neformaliajam vaikø ðvietimui, taèiau atskirose
savivaldybëse ði dalis svyruoja nuo 2,2 proc. (Pagëgiø sav.)
iki 23,4 proc. (Neringos sav.).

Neformaliajam vaikø ðvietimui skiriamø lëðø dalis savivaldybiø biudþetuose (proc.)
Naujoji Akmenë

Maþeikiai

Skuodas

Joniðkis

Birþai
Pasvalys

Palanga

Telðiai

Kretinga

Pakruojis

Ðiauliai

Plungë

Rokiðkis
Kupiðkis

Radviliðkis

Zarasai

Panevëþys

Rietavas

Klaipëda

Kelmë

Visaginas
Anykðèiai

Ðilalë

Nida

Utena

Raseiniai

Ðilutë

Ignalina

Këdainiai
Tauragë

Ukmergë

Molëtai

Pagëgiai
Jurbarkas

Jonava

Ðakiai

KAUNAS

Ðirvintos

Kaiðiadorys
Elektrënai

Kazlø Rûda

VILNIUS

Vilkaviðkis

iki 5 proc.
5–7 proc.
8–10 proc.
11 proc. ir daugiau

Ðvenèionys

Marijampolë
Kalvarija

Prienai
Birðtonas

Trakai

Alytus
Ðalèininkai
Lazdijai

Varëna

Druskininkai

Duomenø ðaltinis: Tyrimas „Neformaliojo vaikø ðvietimo sànaudos ir prieinamumas“ (2006)
Iðryðkëja miesto ir rajono savivaldybiø mokyklø biudþetø skirtumai: miesto savivaldybëse 82 proc. mokyklø biudþetai virðija
ðalies vidurká, o rajono savivaldybëse – 69 proc. mokyklø
biudþetai yra þemiau negu ðalies vidurkis.

Analizuojant neformaliojo vaikø ðvietimo mokyklø biudþeto
skirtumus priklausomai nuo mokyklos specializacijos, iðryðkëja, kad didþiausias yra specializuotø choreografijos mokyklø biudþetas. Nuo jø maþai atsilieka muzikos mokyklos.

Didþiausià dalá savivaldybiø skiriamø lëðø mokyklos sunaudoja darbo uþmokesèiui ir socialiniam draudimui sumokëti
(apie 90 proc.). Ugdymo procesui organizuoti ir tobulinti (mokymosi aplinkai formuoti, ilgalaikiam turtui ir mokymo priemonëms ásigyti) lieka tik kiek daugiau nei 5 proc. savivaldybës skiriamø lëðø.

Savivaldybës laikosi gana skirtingø nuostatø formuodamos
neformaliojo vaikø ðvietimo mokyklø biudþetà, taèiau pagrindiniais kriterijais daþniausiai laikomi ðias mokyklas lankanèiø
vaikø skaièius, pedagoginiø darbuotojø kvalifikacija ir etatø
skaièius, ekonominës savivaldybës galimybës ir susiformavusi ðvietimo politika, mokiniø poreikiai ir parengtos ugdymo programos, ankstesniø metø biudþeto vidurkis.
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KOKS YRA FINANSINIS TËVØ ÁNAÐAS Á VAIKØ UGDYMÀ
NEFORMALIOJO VAIKØ ÐVIETIMO MOKYKLOJE?
Savivaldybës yra pagrindinës neformaliojo vaikø ðvietimo mokyklø steigëjos ir jø veiklos finansuotojos, taèiau mokyklos
gauna lëðø ir ið kitø ðaltiniø. Vienas ið jø – tëvø ánaðai. Mokesèio dydá uþ mokyklos teikiamà neformaløjá vaikø ðvietimà nustato ugdymo ástaigos steigëjas. Ðis mokestis gali bûti maþinamas atsiþvelgiant á mokiniø gabumus ir socialinæ tëvø (globëjø, rûpintojø) padëtá.
Skirtingose mokyklose tëvø ánaðø suma skiriasi, taèiau, imant
pagrindu savivaldybës skiriamas lëðas, galima paskaièiuoti
lyginamàjá jø svorá. Mokyklø duomenimis, vidutinë tëvø ánaðø
dalis sudaro 8,2 proc. savivaldybës skiriamø lëðø, t. y. mokyklø biudþete funkcionuoja santykiu 1:12.

Vidutinis tëvø ánaðø dydis maþai priklauso nuo vietovës, kurioje yra mokykla. Didesni skirtumai yra susijæ su specifiniais
mokyklø ypatumais. Tëvø mokestis uþ vaiko mokymàsi meno
krypties mokyklose svyruoja nuo 96 Lt iki 286 Lt. Kitø specializacijø mokyklose mokiniø tëvai uþ vaikø mokymàsi visai nemoka arba moka maþiau kaip 65 Lt.
Kitos gaunamos lëðos sudaro nedidelæ mokyklø biudþeto dalá. Jø santykis su savivaldybiø skiriamomis lëðomis yra tik 1,5
proc. Daþniausiai tai yra lëðos tarptautinëms, nacionalinëms
ir kitoms programoms ágyvendinti, uþ sutartinius darbus gautos lëðos, socialiniø partneriø ir rëmëjø lëðos.

TRUMPAI APIE TYRIMÀ, KURIUO REMTASI ÐIAME LEIDINYJE
Ðvietimo ir mokslo ministerijos uþsakymu 2006 m. atliktas tyrimas „Neformaliojo vaikø ðvietimo sànaudos ir prieinamumas“.
Tyrimà atliko Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinës komunikacijos instituto mokslininkø grupë: doc. dr. Giedrë Kvieskienë (vadovë), Ona Petronienë, prof. habil. dr. Bronislovas
Bitinas, dr. Romas Prakapas, Daiva Mockevièienë. Atliekant
tyrimà buvo gauti duomenys ið 60 savivaldybiø ðvietimo skyriø ir ið 173 ið savivaldybiø biudþeto iðlaikomø neformaliojo

vaikø ðvietimo mokyklø. Klausimams, susijusiems su ðvietimo
politika ir ðvietimo sistemos finansavimu, vertinti buvo apklausta
13 ekspertø (Ðvietimo ir mokslo, Socialinio aprûpinimo ir darbo ministerijø, aukðtøjø mokyklø, Vaiko teisiø gynimo institucijø, didþiausiø neformaliøjø vaikø ðvietimo institucijø ir asociacijø vadovø ir kitø organizacijø atstovø). Iðsami tyrimo ataskaita skelbiama Ðvietimo ir mokslo ministerijos tinklalapyje
(http://www.smm.lt/svietimo_bukle/tyrimai_sb.htm).

ÐVIETIMO PROBLEMOS ANALIZË – Ðvietimo ir mokslo ministerijos leidiniø serija, skirta politikams, savivaldybiø ir apskrièiø ðvietimo
padaliniø specialistams bei plaèiajai visuomenei, nuðvieèianti kylanèias ir sprendþiamas ðvietimo problemas. Serijoje „Ðvietimo
problemos analizë“ pateikiama glausta, konkreti ir aktuali ðvietimo sistemos funkcionavimo problemø analizë. Gali bûti analizuojamos
ávairios ðvietimo problemos – ávardijama ir apraðoma pati problema; aptariami klausimai, susijæ su svarbiø problemø sprendimu;
siûlomi ir aptariami nauji iððûkiai ðvietimui; trumpai apraðomi konkretûs ðvietimo tyrimø rezultatai ir atradimai.
Pasiûlymus, pastabas ar komentarus praðome siøsti Ðvietimo ir mokslo ministerijos Strateginio planavimo ir analizës skyriaus vedëjui
Rièardui Aliðauskui (ricardas.alisauskas@smm.lt).
Analizæ parengë dr. Rima Zablackë, Ðvietimo plëtotës centro Politikos analizës skyriaus vyriausioji specialistë.
Konsultavo Auðra Birietienë, Ðvietimo ir mokslo ministerijos Vaikø ir jaunimo socializacijos skyriaus vyresnioji specialistë.
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