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Savivaldybių lūkesčiai.
Kokio pokyčio NVŠ srityje tikėjotės?
Daugiau į NVŠ įtrauktų vaikų

NVŠ kokybės didinimas

Efektyvesnis NVŠ administravimas

Didelių lūkesčių neturėjome...
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Daugiau į NVŠ įtrauktų vaikų

 NVŠ sričių plėtra
gamtamokslinis, ekologinis ugdymas, informacinių technologijų,
teatro, techninės kūrybos, mokymas plaukti, pilietiškumo,
etnokultūros, tautinio šokio, verslumo ir pan.
 Galimybės vaikams lankyti NVŠ veiklas arčiau jų
gyvenamosios vietos
 Galimybės vaikams rinktis veiklas, kurių jie patys realiai nori
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NVŠ kokybės didinimas

 NVŠ ugdymo inovacijos - kitaip įgyvendinamos programos
(nei siūlo BUM, netradiciniai laisvalaikio užsiėmimai, “nauji mokytojų
veidai”, kitokie metodai, nauji teikėjai-kitokios veiklos)
 Sudaryti optimalias sąlygas NVŠ veiklai – praturtintos ugdymo
aplinkos ir ugdymo priemonės
(praturtinti programų vykdytojų materialinę bazę, įsigyti priemonių,
reikalingų kokybiškoms veikloms vykdyti)
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Efektyvesnis NVŠ administravimas
 Didesnis dėmesys NVŠ sričiai iš visuomenės, politikų
(didesnio tėvų dėmesio ir atsakomybės dėl vaikų dalyvavimo NVŠ)

 Gauti tikslius duomenis apie savivaldybėje NVŠ lankančius
vaikus
 NVŠ veiklų pasiūlos tolygumas ir tvarumas visoje savivaldybės
teritorijoje
(NVŠ veiklų pasirinkimo galimybės „padengs visą rajono žemėlapį“)

 Mažės tėvams NVŠ užsiėmimų kaina arba užsiėmimai bus
nemokami
 Konkurencijos atsiradimas tarp teikėjų didins pasiūlą ir kokybę
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Kaip vertinate pokyčius?
Savivaldybių ‚laikysenos‘

Nežinom... nežinom...
sunku vertinti, sunku
pasakyti. Laikas
parodys....

Nesitikėjom...
Įvyko geri dalykai.
Tiesą sakėt, po to
projekto... Galėsim ir
kitaip daryti...

Dirbom kryptingai,
žinojom, ko norim,
suprantam, ką turim,
žinom, ką daryti dar
kitaip...
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Kokias priemones vykdėte siekdami pokyčių?
Priklausomai nuo „savivaldybės laikysenos“ buvo imtasi skirtingų
priemonių/ veikimo taktikos...

Nustatyti krepšelio panaudojimo prioritetai (remiantis tyrimais,
strateginiais dokumentais, iš nuojautų/praktikos, „susitarta esant
reikalui“):
 pagal sritis;
 savivaldybės lėšomis finansuojamų veiklų nelankantys vaikai
(išskyrus BUM);
 programos, kurios įgyvendinamos kuo arčiau vaikų gyvenamosios
vietos ar BUM;
 programoms, kurios numato inovatyvius, praktinius gebėjimus,
kūrybiškumą, bendruosius gebėjimus ugdančius ugdančius
metodus;
 lėšas naudoti ugdymo aplinkų ir priemonių praturtinimui, gerinimui;
 Kt.
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Kokias priemones vykdėte siekdami pokyčių?(2)
Priklausomai nuo „savivaldybės laikysenos“ buvo imtasi skirtingų
priemonių/ veikimo taktikos...

Kitos priemonės:





Teikėjų informavimas ir konsultavimas;
Tiksliniai seminarai ir mokymai teikėjams;
Programų viešinimas ir tėvų informavimas;
Su mokyklomis ir vietos bendruomenėmis tartasi dėl
bendradarbiavimo su naujais teikėjais, dėl neatlygintino patalpų
panaudojimo ir pan...
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Kaip vertinate pokyčius? Labiausiai džiugina, kad...
 Vaikų į NVŠ įtraukta tikrai daugiau

 Į veiklas įtraukti kaimo vaikai (kaimus pasiekė kokybiškos NVŠ
veiklos)
 Padidėjo veiklų įvairovė (robotika, skautų veiklos, jodinėjimas žirgais,
akrobatika, tautiniai šokiai, šachmatai, Šaulių sąjungos veiklos ir kt.)
 Išaugo NVŠ veiklų kokybė (atsirado naujų teikėjų dirbančių iš
pašaukimo, „sudėjusių dūšią“ ir sustiprėjo jau esami)
 Sumažėjo mokesčiai už dalyvavimą NVŠ programose, teigiami
tėvų atsiliepimai
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Kokia viso to kaina?
Ką teko išgyventi, kol to pasiekėte?...
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Kas pasiteisino? Ką verta tęsti?


Pats finansavimo modelis, logika.



NVŠ krepšelio skyrimas tik 1 vaikui.



Galimybė vaikams lankyti veiklas kitoje savivaldybėje.



Skirtingų dydžių krepšelių galimybė.



Optimalus krepšelio dydis - vienam vaikui skirti 15 eurų
(nemažinant).



Galimybė dalyvauti laisviesiems mokytojams.
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Kas pasiteisino? Ką verta tęsti?(2)


•
•
•

Galimybės savivaldybėms:
turėti savas tvarkas-aprašus;
pačioms reglamentuotis krepšelio dydį;
Išsiskirti kelių dydžių krepšelius.

 Konstruktyvus bendradarbiavimas savivaldybėse
tiek tarp administracijos darbuotojų, tiek tarp įstaigų.
 Savivaldybių konstruktyvus konsultavimas ir informavimas.
Palaikant tinklą ir skatinant bendradarbiavimą tarp šalies
savivaldybių.
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Nuo iššūkių link... siūlymų
 Aiškiai reglamentuoti:
• galimą krepšelio dydį (koks galimas mažiausias ir koks galimas
didžiausias). Savivaldybėm paliekant laisvę ir galimybę turėti
skirtingų dydžių krepšelius.
• galimybes vaikams lankyti veiklas ir kitoje savivaldybėje;
• krepšelio administravimo etapus ir terminus.
 Praplėsti ir aiškiai apibrėžti lėšų panaudojimo galimybes.
Svarbu galimybė lėšas skirti: administravimui (galimas aiškus
apribojimas); vaikų pavėžėjimui į programos įgyvendinimo vietą;
patalpų nuomai, kvalifikacijos tobulinimui ir pan.;
 Laikytis vieningos NVŠ programos formos visose
savivaldybėse.
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Nuo iššūkių link... siūlymų
 Teisingai viešai komunikuoti apie realų krepšelio dydį ir
neklaidinti, kad tai “15 € kompensacija tėvams“.
 Tobulinti darbą su švietimo registrais. Parengti patogiai
prieinamas ir lengvai suprantamas instrukcijas dėl darbo su
švietimo registrais.
 Aiškiai ir vieningai suprantamai apibrėžti trukmę - “valandas”,
kiek turi būti įgyvendinama NVŠ programa.
 Kt.
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Kalba teikėjai...
 Neturėtų savivaldybės nustatyti vieningų sutarčių formų tarp
teikėjų ir tėvų/globėjų dėl vaiko dalyvavimo programoje (galimi
privalomi punktai...)
 Reikėtų vengti “protegavimo” švietimo biudžetinių įstaigų ir
“spaudimo” vaikams iš tų įstaigų darbuotojų.

 Tikslinga ir labai svarbu gauti grįžtamąjį ryšį dėl nepatvirtintų
programų. Analogiškų programų turinys skirtingose savivaldybėse
vertinamos skirtingai.
 Gerai būtų vieningai apibrėžti stebėsenos klausimai...
 Kyla įtampų dėl BUM patalpų nuomos...
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NVŠ Krepšeliai

5 savivaldybės turi 2 dydžių krepšelius:
Rokiškis 12-17€
Šilutė 7-10 €
Širvintos 12-15 €
Telšiai 12-15 €
Zarasai 6,5-15 €
Didžiausi krepšeliai:
Neringa – 32.55 €
Jonava – 31 €
Mažiausi krepšeliai:
Zarasai – 6.5 € (turi ir 15 €)
Šilutė – 7.28 € (turi ir 10 €)
Lazdijai - 11.11 €
Birštonas - 11.44 €
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NVŠ programos

Veikime

 40 –yje savivaldybių patvirtinos 100 proc. visos pateiktos
programos;
 10 –yje savivaldybių nepatvirtinta po vieną programą;
 13-oje savivaldybių įgyvendinamos visos patvirtintos
programos;
 Iš patvirtintų programų daugiausiai neįgyvendinamos Kauno
mieste (95), Šilutės raj. (24), Šiaulių m. (17), Šiaulių raj. (13),
Panevėžio raj.(10) ir pan.
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...mes per vieną naktį dideli užaugom...

Dėkoju už dėmesį

