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1. Situacijos analizė.
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos
direktorius) 2016 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. AD-998 buvo organizuotas Klaipėdos miesto
suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi (toliau – NSŠTM) poreikių tyrimo atlikimo
ir veiksmų plano projekto parengimo paslaugų pirkimas. 2016 m. gegužės 5 d. buvo pasirašyta
Paslaugų sutartis Nr. J9-868 su VšĮ Klaipėdos valstybine kolegija dėl NSŠTM poreikių tyrimo
atlikimo ir veiksmų plano projekto parengimo paslaugos. 2016 m. rugpjūčio 5 d. pasirašytas
Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas Nr. VS-4316.
2016 m. liepos 29 d. buvo organizuotas Tyrimo rezultatų pristatymas, kuriame dalyvavo
Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos nariai, Savivaldybės administracijos
darbuotojai, NSŠTM programas įgyvendinančių institucijų darbuotojai bei spaudos atstovai ir kiti
suinteresuoti asmenys. Atliktas tyrimas parodė, kad Klaipėdos mieste nepakankamai aktyviai
vykdomas neformalusis suaugusiųjų švietimas, trūksta susistemintos informacijos, mažai vyresniojo
amžiaus gyventojų dalyvauja neformaliajame švietime ir tęstiniuose mokymuose. Dažniausia kliūtis
darbdaviams ir socialiniams partneriams organizuoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą, o
gyventojams jame dalyvauti yra lėšų trūkumas. Gyventojai, darbdaviai ir socialiniai partneriai
pageidauja mokytis psichologijos, savirealizacijos, saviugdos, sveikatos, sveikos gyvensenos,
kompiuterinio raštingumo, verslumo, vadybos, ekonomikos pagrindų ir projektų rengimo srityse,
taip pat dalyvauti grožio procedūrų ir paslaugų, sporto ir šokių, maisto ruošos ir gamybos, meninės
pakraipos, apskaitos, finansų, audito, lietuvių ir kitų kalbų mokymuose. Nustatyta, kad Klaipėdos
mieste yra gyventojų poreikis formalizuoti savarankiškai įgytas žinias ir įgūdžius ir gauti
kompetenciją patvirtinantį dokumentą. Todėl atsižvelgus į tyrimo rezultatus 2016 m. rugsėjo 22 d.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-221 buvo patvirtintas NSŠTM 2016–2019 metų veiksmų
planas (toliau – Veiksmų planas) ir paskirtas šio plano koordinatorius – Klaipėdos miesto pedagogų
švietimo ir kultūros centras (toliau – PŠKC).
PŠKC, vykdydamas Veiksmų plano koordinavimą, sukūrė ir koordinuoja interneto svetainę,
teikiančią gyventojams informaciją apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo pasiūlą Klaipėdos
mieste bei savarankiškai įgytų žinių ir įgūdžių formalizavimo galimybes. PŠKC skatina suaugusiųjų
motyvaciją ir dalyvavimą mokymuose, vykdo neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio
mokymosi stebėseną, organizuoja renginius.

2016 m. lapkričio 14–19 d. buvo organizuota neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų
mugė „Mokymosi spalvos“, o 2017 m. lapkričio 20–26 d. visa Klaipėdos miesto suaugusiųjų
bendruomenė buvo kviečiama įsijungti į Neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi suaugusiųjų
savaitės „Mokymosi galia ir žavesys“ renginius. Minėtų renginių reklaminiai reportažai buvo
transliuojami per Balticum TV, radijo stotį „Lalūna“, taip pat renginiai buvo aprašyti dienraštyje
„Vakarų ekspresas“, socialiniame tinklapyje „Facebook“ ir PŠKC internetinėje svetainėje.
2016 m. gegužės 26 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-141 buvo
patvirtintas NSŠTM, finansuojamų Savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos
aprašas. Vadovaujantis minėtu aprašu 2016 m. gruodžio mėnesį buvo paskelbtas NSŠTM programų,
finansuojamų Savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo konkursas. Paraiškas konkursui pateikė
33 teikėjai. Sudaryta paraiškų NSŠTM programų finansavimui gauti vertintojų grupė
(Administracijos direktoriaus 2017-02-14 įsakymas Nr. AD1-390), kuri atrinko 20 paraiškų
vertinimui ir perdavė jas NSŠTM programų finansavimo komisijai (2017-02-28 Nr. AD1-515) dėl
lėšų paskirstymo. Komisija atlikus vertinimą teikė Administracijos direktoriui išvadas ir rezultatus
dėl programų finansavimo. Administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. AD1-784
buvo patvirtintas savivaldybės lėšų paskirstymas neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio
mokymosi programoms 2017 metais finansuoti (1 lentelė).
1 lentelė. Savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymas neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio mokymosi programoms 2017 metais finansuoti (50 000 Eur).
Eil.
Paraišką teikiančios
Skiriama
Programos pavadinimas
Nr. organizacijos pavadinimas
suma
1. VšĮ Klaipėdos valstybinė
Vyresnių iš aktyvios darbinės veiklos
2100
kolegija
pasitraukusių asmenų kūrybiškumo ugdymas
savirealizacijos ir saviugdos procese
2. VšĮ Socialinių mokslų
Kompiuterinio raštingumo įgūdžių lavinimo
4300
kolegija
programa
3. UAB „LT respublikos
C kategorijos transporto priemonių vairuotojo
2600
vairavimo mokykla“
mokymo programa
4. Klaipėdos turizmo mokykla „Saugus ir sveikas maistas“
4300
5. Klaipėdos karalienės Luizės Pirmieji žingsniai karjeros link: bendrųjų
3100
jaunimo centras
kompetencijų tobulinimas ir verslumo skatinimas
6. Asociacija „Idėjų pakrantė“ Klaipėdos miesto moterys, norinčios pradėti savo
3600
verslą ar plėtoti esamą
7. Klaipėdos suaugusiųjų
Keramikos fantazijos
1000
gimnazija
8. Egidijus Špakauskas
Šokiai moterims „Šokis – sveiko gyvenimo ritmu“
2300
9. VšĮ Meno psichologijos
Bendradarbiavimo su tėvais galimybės ugdymo
1100
centras
įstaigoje
10. VšĮ Žinių vadybos institutas Lyderystės ir vadovavimo psichologija sėkmingai
3700
profesinei ir visuomeninei veiklai
11. Klaipėdos universiteto
Asmeninio įvaizdžio kūrimas
1800
Tęstinių studijų institutas
12. VšĮ „Trečiasis amžius“
Ajurveda – gyvenimui ir sveikatai
2300
13. VšĮ „American English
Komunikacija – langas į pasaulį
2700
School“ Klaipėdos filialas
14. Klaipėdos miesto
Socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės
3200
visuomenės sveikatos biuras kompetencijos tobulinimas
15. VšĮ Lietuvos verslo kolegija Socialinių darbuotojų, patekusių į problemiškų
3300
šeimų teroro aplinką, mokymai

16. Klaipėdos apskrities I.
Simonaitytės viešoji
biblioteka
17. Klaipėdos miesto
savivaldybės Tautinių
kultūrų centras
18. VšĮ „Lekiam“
19. Ernesto Galvanausko
profesinio mokymo centras
20. UAB „Amber Language
Centre“

Suaugusiųjų informacinių gebėjimų ugdymas,
dalyvaujant kultūriniame gyvenime

1100

Moku – gebu – pritaikau

2400

Klaipėdos miesto gyventojų sveikos mitybos
įgūdžių ir fizinio aktyvumo ugdymas
Kompleksinis keleivinio transporto priemonių
vairuotojų įgūdžių tobulinimas
Kalbą mokėsi – susikalbėsi

2000

Iš viso

1500
1600
50 000

Iš viso NSŠTM programose, finansuojamose Savivaldybės biudžeto lėšomis, dalyvavo 593
dalyvių. Programas vykdė 88 asmenys, iš jų 52 pedagogai ir 29 kiti vykdytojai.
2. NSŠTM programų vykdymas ir kokybė.
2.1. PŠKC š. m. lapkričio 15 d.–gruodžio 8 d. atliko NSŠTM programų, finansuojamų
Savivaldybės biudžeto lėšomis, įgyvendinimo priežiūrą.
Priežiūros metu buvo įvertintas 11 švietimo teikėjų NSŠTM programų įgyvendinimas (2
lentelė) pagal PŠKC direktoriaus 2017 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.V1-100 patvirtintą patikros
atmintinę. Buvo vertintas programos apibūdinimas (kryptis, pavadinimas, dalyvių skaičius,
programą vykdančių asmenų, iš jų pedagogų, skaičius); programos lėšų naudojimas (kas yra
finansuojama programos lėšomis, ar yra įsigyta ugdymo priemonių, ar šios priemonės tiesiogiai
susijusios su programos vykdymu, ar programos įgyvendinimui naudojamos kitų šaltinių lėšos);
programos įgyvendinimas (patalpos, įranga ir priemonės, dalyviai); teikėjo nuomonė (problemos, su
kuriomis susiduriama, teikiant programą atrankai bei ją vykdant, siūlymai dėl programų atrankos,
finansavimo ar įgyvendinimo priežiūros).
2 lentelė. Vertintas 11 švietimo teikėjų NSŠTM programų įgyvendinimas.
Eil.
Paraišką teikiančios organizacijos
Programos pavadinimas
Nr.
pavadinimas
1.
UAB „LT respublikos vairavimo mokykla“ C kategorijos transporto priemonių
vairuotojo mokymo programa
2.
Asociacija „Idėjų pakrantė“
Klaipėdos miesto moterys, norinčios
pradėti savo verslą ar plėtoti esamą
3.
Klaipėdos suaugusiųjų gimnazija
Keramikos fantazijos
4.
Egidijus Špakauskas
Šokiai moterims „Šokis – sveiko
gyvenimo ritmu“
5.
VšĮ Meno psichologijos centras
Bendradarbiavimo su tėvais
galimybės ugdymo įstaigoje
6.
VšĮ Žinių vadybos institutas
Lyderystės ir vadovavimo
psichologija sėkmingai profesinei ir
visuomeninei veiklai
7.
VšĮ „Trečiasis amžius“
Ajurveda – gyvenimui ir sveikatai
8.
VšĮ „American English School“ Klaipėdos Komunikacija – langas į pasaulį
filialas
9.
Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešoji Suaugusiųjų informacinių gebėjimų
biblioteka
ugdymas, dalyvaujant kultūriniame
gyvenime

Dalyvių
skaičius
23
42
23
20
22
55

17
30
15

10.

VšĮ „Lekiam“

11.

UAB „Amber Language Centre“

Klaipėdos miesto gyventojų sveikos
mitybos įgūdžių ir fizinio aktyvumo
ugdymas
Kalbą mokėsi – susikalbėsi

16

20

11-ose vertintose NSŠTM programose dalyvavo 283 dalyviai. Jas vykdė 37 asmenys, iš jų
25 pedagogai ir 12 kiti vykdytojai. Programų turinys įvairus tenkinantis klausytojų meninius,
sportinius, sveikatinimo, švietėjiškus poreikius. Programos lėšomis buvo finansuojamos šios
priemonės: metodinė dalomoji medžiaga, kuras, kanceliarinės prekės, žaliava, patalpų trumpalaikė
nuoma, lektorių, vairavimo instruktorių paslaugos bei foto nuotraukų, pažymėjimų spausdinimo
paslaugos. Įsigyta įvairių ugdymo priemonių, kurios tiesiogiai susijusios su programų vykdymu. Iš
11 analizuojamų švietimo teikėjų programų įgyvendinimui tik UAB „LT Respublikos vairavimo
mokykla“ papildomai naudojo savo lėšas (752,16 Eur).
7 švietimo teikėjai (UAB „LT respublikos vairavimo mokykla“, VšĮ Žinių vadybos
institutas, UAB „Amber Language Centre“, VšĮ „Trečiasis amžius“, VšĮ „American English
School“, I. Simonaitytės viešoji biblioteka, Suaugusiųjų gimnazija) programos įgyvendinimui turi
savo pritaikytas patalpas su reikiama įranga bei priemonėmis užtikrinančiomis saugią ir sveiką
aplinką. 4 švietimo teikėjai (Asociacija „Idėjų pakrantė“, VšĮ Meno psichologijos centras, teikėjas
E. Špakauskas, VšĮ „Lekiam“) patalpas nuomojo su reikiama įranga bei priemonėmis, kurios atitiko
higieninius reikalavimus, buvo saugios ir sveikos.
3 švietimo teikėjai (UAB „LT respublikos vairavimo mokykla“, UAB „Amber Language
Centre“, VšĮ „American English School“) su programos dalyviais sudarė mokymosi sutartis.
Užsiėmimai buvo vykdomi įvairiai: savaitėje 2-3 kartus po 2–3,5val. Visi teikėjai vykdė
dalyvių registraciją. 90% dalyvių veiklas lankė. Dalyvių kaitos nebuvo UAB „Amber Language
Centre“, UAB „LT respublikos vairavimo mokykla“ vykdomose programose. Kitų švietimo teikėjų
vykdomose programose keitėsi dalyviai.
Visi švietimo teikėjai pažymėjo, kad dėl dalinio finansavimo programose negalėjo dalyvauti
visi užsiregistravę asmenys.
Apibendrinant stebėtų švietimo teikėjų veiklą galima teigti, kad ji buvo kryptinga, orientuota
į suaugusiųjų savęs pažinimo, savirealizacijos, saviraiškos bei prasmingo užimtumo poreikių
tenkinimą. Ateityje reikėtų vertinti visų vykdomų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio
mokymosi programų, finansuojamų Savivaldybės lėšomis, kokybę.
Vertinant Savivaldybės skirtų lėšų NSŠTM programų vykdymui panaudojimą ir
analizuojant pateiktas ataskaitas, pastebėta, kad dalis švietimo teikėjų panaudojo lėšas ne pagal
pateiktą sutartyje sąmatą. Todėl buvo keičiamos lėšų panaudojimo sąmatos. Pateiktose programų
vykdymo ataskaitose neatsispindėjo rezultatyvumas ir nauda, nepažymėtos pasiteisinusios ir
tobulintinos veiklos. Ateityje reikėtų švietimo NSŠTM programų teikėjams organizuoti seminarą
Savivaldybės lėšų NŠSTM programų vykdymui panaudojimo ir veiklos atsiskaitymo klausimais.
2.2. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų dalyvių apklausos
apibendrinimas.
Keturių švietimo teikėjų (UAB „LT Respublikos vairavimo mokykla“, VšĮ Meno
psichologijos centras, Suaugusiųjų gimnazija, teikėjas E. Špakauskas) NSŠTM programų dalyviams
(73) buvo pateiktos apklausos anketos, siekiant ištirti respondentų nuomonę apie vykdomų
programų kokybę. Apklausoje dalyvavo 23% vyrų ir 77% moterų.
Respondentų pasiskirstymas pagal amžių pateiktas 1 paveiksle.
Apklausoje dalyvavo 48% 31-50 metų amžiaus respondentų, 30% 51-65 metų, 19% iki 30
metų ir 3% 66-70 apklaustųjų metų amžiaus.

66-70
3%

Amžius

51-65
30%

iki 30
19%
31-50
48%

1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių
Apibendrinant galima teigti, kad programose daugiausiai dalyvavo 31-50 metų amžiaus
asmenys, mažiausiai – 66-70 metų.
Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą pateiktas 2 paveiksle. Apklausos duomenys
rodo, kad daugiau kaip pusė apklaustųjų (67%) turi aukštąjį išsilavinimą, 10% – aukštesnįjį, 16% –
vidurinį, 7% – profesinį išsilavinimą.

vidurinis
16%

Išsilavinimas

spec.
vidurinis
7%
aukštesnysis
10%

aukštasis
67%

2 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą
Apibendrinus gautus rezultatus galima teigti, kad daugiausiai programose dalyvavo aukštąjį
išsilavinimą turintys asmenys.
Tiriant apklausos dalyvių užimtumą (3 pav.), nustatyta, kad 92% respondentų yra
dirbančiųjų, 3% – besimokančiųjų ir tik 5% niekur nedirba ir nesimoko. Taigi daugiausiai
programose dalyvavo dirbantys asmenys.
Užimtumas
mokosi
3%

nedirba/ nesimoko
5%

dirba
92%

3 pav. Dalyvių užimtumas
Siekiant nustatyti respondentų nuomonę apie užsiėmimų organizavimo kokybę, buvo
siūlomi 4 atsakymų variantai: „labai gerai“, „gerai“, „patenkinamai“ ir „nepatenkinamai“. 92 %

apklaustųjų pažymėjo, kad užsiėmimai buvo organizuoti labai gerai, likusieji 8 % pažymėjo, kad
gerai (4 pav.).
Užsiėmimų organizavimo vertinimas
gerai
8%

labai gerai
92%

4 pav. Užsiėmimų organizavimo kokybė
Galima teigti, kad programų dalyviai teigiamai įvertino užsiėmimų organizavimą.
Tiriant respondentų nuomonę apie lektorių kompetencijas (5 pav.), buvo nustatyta, kad 84%
apklausos dalyvių lektorių kompetenciją įvertino kaip labai aukštą, 15% – aukštą, 1% –
patenkinamą. Galima teigti, kad programų dalyvius tenkina lektorių kompetencija.
Lektoriaus kompetencijos
aukšta
15%

patenkinama
1%

labai aukšta
84%

5. pav. Lektorių kompetencijos vertinimas
Patalpų pritaikymą užsiėmimams (6 pav.) 77% apklaustųjų įvertino labai gerai, 23% – gerai.
Patalpų pritaikymas užsiėmimams

gerai
23%

labai gerai
77%

6. pav. Patalpų pritaikymas užsiėmimams
Galima teigti, kad programų dalyvius tenkino patalpos, skirtos vykdyti programas.
Tiriant specialiosios įrangos ir priemonių taikymą užsiėmimuose (7 pav.), 81% respondentų
tvirtino, kad ji buvo taikoma ir naudojama nuolat, 15% respondentų – kartais, 4 % respondentų
neatsakė į pateiktą anketos klausimą

Specialios įrangos ir priemonių užsiėmimuose
panaudojimas
neatsakė
4%

naudojama
kartais
15%

naudojama
nuolat
81%

7 pav. Specialiosios įrangos ir priemonių taikymas
Apibendrinant anketų duomenis galima teigti, kad visumoje NSŠTM vertintose programose
buvo taikoma specialioji įranga ir priemonės.
Vertinant užsiėmimų mikroklimatą (8 pav.), 88% respondentai nurodė, kad užsiėmimų metu
mikroklimatas buvo labai geras, 11% – geras. 1% apklaustųjų nuomonės neturėjo.
Užsiėmimų mikroklimatas

neturi
nuomonės
1%

geras
11%

labai geras
88%

8 pav. Mikroklimato vertinimas
Tiriant apklausos dalyvių nuomonę apie lūkesčių tenkinimą (9 pav.), nustatyta, kad 99%
respondentų programos atitiko pilnai lūkesčius ir tik 1% respondentų nurodė, kad jų lūkesčius
programos atitiko tik iš dalies.
Lūkesčių tenkinimas
iš dalies atitiko
1%

pilnai atitiko
99%

9 pav. Dalyvių lūkesčių tenkinimas

Išvada. Apibendrinus atliktą anketinę apklausą galima konstatuoti, kad dauguma vykdytų
programų dalyvių yra vidutinio amžiaus, su aukštuoju išsilavinimu ir dirbantys. Programų dalyviai
iš esmės teigiamai įvertino užsiėmimų organizavimą, lektorių kompetenciją, patalpų pritaikymą.
Didžioji dauguma apklaustųjų pažymėjo, kad užsiėmimuose nuolat buvo taikoma specialioji įranga
ir priemonės. Tyrimo metu nustatyta, kad užsiėmimuose vyravo labai geras mikroklimatas ir
klausytojų lūkesčiai buvo pilnai patenkinti. Taigi galima teigti, kad NSŠTM programų vykdymas
pasiteisino.
Š. m. lapkričio 20–26 d. Neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi suaugusiųjų savaitės
„Mokymosi galia ir žavesys“ metu susirinkusiai Klaipėdos miesto bendruomenei ir NSŠTM
programų vertinimo komisijai programų teikėjai pateikė ataskaitas apie vykdytas programas, jų
eigą, dalyvius, vykdomas veiklas, finansavimą bei aptarė iškilusias problemas, susijusias su
programų vykdymu.
4. IŠVADOS.
4.1. NSŠTM Klaipėdos mieste skiriamas pakankamas dėmesys. Ištirti Klaipėdos miesto
gyventojų NSŠTM poreikiai.
4.2. Patvirtintas ir įgyvendinamas Savivaldybės NSŠTM 2016–2019 metų veiksmų planas.
4.3. 2017 m. vykdytos 20 NSŠTM programos, finansuojamos Savivaldybės biudžeto
lėšomis.
4.4. Sukurta ir PŠKC koordinuojama informacinė sistema, teikianti gyventojams informaciją
apie NSŠTM galimybes Klaipėdos mieste.
4.5. Organizuojama NSŠTM gerosios patirties sklaida.
4.6. Vykdoma NSŠTM stebėsena. Analizuojama vykdomų NSŠTM programų finansuojamų
Savivaldybės biudžeto lėšomis kokybė. Vertinamas lėšų panaudojimo tikslingumas.
4.7. PŠKC atsitiktinės atrankos būdu vertintose NSŠTM programose dalyvavo dauguma
vidutinio amžiaus dirbančių klausytojų su aukštuoju išsilavinimu. Anketinės apklausos rezultatai
parodė, kad vertintos NSŠTM programos, finansuojamos Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto
lėšomis, pilnai tenkino dalyvių poreikius.
5. REKOMENDACIJOS.
5.1. PŠKC kasmet vertinti visų vykdomų NSŠTM programų, finansuojamų Klaipėdos
miesto savivaldybės biudžeto lėšomis kokybę.
5.2. NSŠTM programų vykdytojams rengti daugiau programų senyvo amžiaus gyventojams.
5.3. PŠKC organizuoti NSŠMT programų teikėjams pasitarimus Klaipėdos miesto
savivaldybės skiriamų lėšų planavimo, panaudojimo ir veiklos ataskaitų rengimo klausimais.
5.4. Klaipėdos miesto savivaldybės Viešųjų ryšių skyriui teikti informaciją apie NSŠTM
programų, finansuojamų Klaipėdos miesto savivaldybės lėšomis, vykdymą ir skelbti Klaipėdos
miesto savivaldybės internetiniame tinklapyje.
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