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ĮVADAS 

 

2010 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija įpareigojo Švietimo mainų 

paramos fondą (toliau - Fondas) 2010-2012 m. administruoti ESF projektą „Neformaliojo švietimo 

paslaugų r÷mimo sistemos sukūrimas savivaldyb÷se“ (TAPK). Vienas iš projekto tikslų – ugdyti 

kokybiškų neformaliojo švietimo paslaugų teikimui reikalingus geb÷jimus. Projekto uždaviniai: 

užtikrinti mokinių socializacijos ir užimtumo formų pl÷trą, įgyvendinant neformaliojo švietimo 

programas; pl÷toti pilietinį ir tautinį švietimą savivaldyb÷se įgyvendinant neformaliojo švietimo 

programas; ugdyti kokybiškų neformaliojo švietimo paslaugų teikimui reikalingus mokymosi visą 

gyvenimą sistemos administratorių geb÷jimus. Vertinamos projekto veiklos: neformaliojo švietimo 

paslaugų teik÷jų (mokytojų) mokymai ir mokymosi visą gyvenimą švietimo sistemos administratorių 

mokymai (,mokymų dalyvių tikslinių grupių aprašymai pateikti 3 dalyje). 

Šioje ataskaitoje yra apžvelgiami vykdyti neformaliojo švietimo teik÷jų (mokytojų) ir 

mokymosi visą gyvenimą švietimo sistemos administratorių mokymai (toliau - Mokymai) bei 

mokymų poveikis dalyviams. 
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1. TYRIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Projekte buvo siekiama įvertinti mokymų efektyvumą, naudą bei poveikį, parengti 

neformaliojo švietimo tiek÷jų ir mokymosi visą gyvenimą švietimo sistemos administratorių 

mokymų poveikio ataskaitą.  

Tyrimo tikslas – parengti neformaliojo švietimo tiek÷jų (mokytojų) ir mokymosi visą 

gyvenimą švietimo sistemos administratorių mokymų poveikio ataskaitą.  

Tyrimo uždaviniai: 

1. Atlikti mokymų dalyvių apklausą iki mokymų pradžios bei mokymams pasibaigus; 

2. Atlikti susistemintą interviu su dalyviais mokymų metu; 

3. Apibendrinti surinktus duomenis bei įvertinti mokymų dalyvių kompetencijų pokyčius 

bei jų v÷lesnį pritaikymą įgyvendinant neformaliojo švietimo veiklas ir administruojant neformalųjį 

švietimą; 

4. Pateikti išvadas bei rekomendacijas. 
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2. TYRIMO METODIKA 

 

Vertinimui atlikti projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo sukurti vertinimo įrankiai, 

pad÷siantys parengti šią neformaliojo švietimo teik÷jų (mokytojų) ir mokymosi visą gyvenimą 

švietimo sistemos administratorių Mokymų poveikio ataskaitą.  

Vertinimo laikotarpis – mokymų paslaugų vykdymas nuo paslaugų sutarties pasirašymo 

dienos iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos. Vertinimo tikslin÷ grup÷: neformaliojo 

švietimo teik÷jai (toliau - Mokytojai) ir mokymosi visą gyvenimą švietimo sistemos administratoriai 

(toliau – Administratoriai), dalyvaujantys Mokymų programoje. 

Vertinimo etapai ir įrankiai: 

i) Mokymų dalyvių anketavimas iki Mokymų programos pradžios. Naudojamas įrankis 

Mokymų poreikio Administratoriams ir Mokytojams apklausos anketa (1, 2 priedai). Pateikiama 

atrinkus Mokymų dalyvius ir pildoma internete iki Mokymų programos pradžios; 

ii)  Interviu su Mokymų dalyviais. Naudojama interviu forma (3 priedas). Atliekama 

tyr÷jo tiesioginio interviu su Mokymų dalyviu metu per Mokymų užsi÷mimą; 

iii)  Mokymų dalyvių anketavimas po Mokymų programos pabaigos. Naudojamas įrankis 

Mokymų poveikio Administratoriams ir Mokytojams apklausos anketa (4, 5 priedai). Pateikiama 

Mokymų dalyviams po Mokymų programos pabaigos, pildoma internete. 

iv) Mokymų paslaugų tiek÷jo tarpinių ataskaitų vertinimas. Tarpines ataskaitas teikia 

Mokymų paslaugų tiek÷jas vieną kartą per Mokymų programos įgyvendinimo laikotarpį. Vertinimas 

atliekamas programos koordinatoriaus.  

v) Mokymų paslaugų tiek÷jo galutinių ataskaitų vertinimas. Galutines ataskaitas teikia 

Mokymų paslaugų tiek÷jas, įgyvendinęs Mokymų programą. Vertinimą atlieka projekto 

koordinatorius. 

Iki Mokymų pradžios, atlikus atrinktų dalyvių apklausą, buvo siekiama nustatyti mokymų 

poreikį ir atitinkamai adaptuoti Tiek÷jo pasiūlytą Mokymų programą pagal dalyvių poreikius. 
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3. MOKYM Ų DALYVI Ų ATRANKA 

 

Remiantis tarp Mokymų paslaugų tiek÷jo ir Fondo pasirašytomis paslaugų sutartimis 

mokymai tur÷jo būti pravesti 300 mokytojų ir 75 administratoriams. Sudarant preliminarius 

kandidatų sąrašus buvo atsižvelgta į mokymų tikslin÷s grup÷s aprašymą: 

• Mokytojas - asmuo, ugdantis mokinius pagal formaliojo arba neformaliojo švietimo 

programas (mokytojo sąvoka apibr÷žiama taip, kaip tai apibr÷žta Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804); 

• administratorius - Mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojas, 

kuris gali būti švietimo įstaigų ar jų padalinių savivaldos institucijų narys, nepedagoginių švietimo 

institucijų ir tiesiogiai su švietimo institucijomis susijusių įstaigų (švietimo ir mokslo ekspertinių 

institucijų, savivaldybių švietimo skyrių, Švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų) 

personalo darbuotojas, kuris atlieka švietimo vadybos funkcijas, taip pat pedagoginio personalo 

atstovas, kurio dalis funkcijų apima švietimo vadybą arba kuris tobulina kvalifikaciją, reikalingą 

gerinant ir stiprinant mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą, švietimo srityje dirbantis 

savivaldyb÷s tarybos narys. 

Į mokytojų mokymus buvo užsiregistravę 320 dalyvių, iš kurių 20 buvo registruoti 

rezerviniame sąraše. Mokymuose dalyvavo 304 mokytojai. 

Į administratorių mokymus buvo užsiregistravę 83 dalyviai, Mokymuose dalyvavo 81 

administratorius.  

Potencialių dalyvių atranka į mokytojų mokymus vyko teikiant prioritetą „TAPK“ projekto 

veiklose dalyvaujančių įstaigų mokytojams. Informacija apie mokymus mokytojams el. paštu buvo 

siunčiama asmenims pagal preliminariuosius Fondo pateiktus dalyvių sąrašus bei informuojant šių 

dalyvių organizacijų vadovus. Taip pat informacija buvo viešinama www.akademija.manager.lt  

svetain÷je. Visa reikalinga informacija apie mokymus besikreipiantiems potencialiems dalyviams 

buvo teikiama ir telefonu.  

Į administratorių mokymus buvo kviečiami prioriteto tvarka savivaldyb÷se neformalųjį 

švietimą koordinuojantys (administruojantys) specialistai. Antras prioritetas buvo skiriamas 

„TAPK“ projekto veiklose dalyvaujančių įstaigų vadovams, pavaduotojams švietimui, taip pat 

neformaliojo švietimo įstaigų vadovams ir pavaduotojams. Informacija apie mokymus 

administratoriams buvo skleidžiama elektronin÷mis priemon÷mis: el. paštu informuojant visų 10 

apskričių savivaldybių administracijose neformalųjį švietimą koordinuojančius asmenis asmeniškai 
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bei informuojant savivaldybių administracijų švietimo skyrių vadovus; taip pat informacija apie 

mokymus buvo skleidžiama el. paštu pagal preliminariuosius Fondo pateiktus dalyvių sąrašus; 

skelbiant informaciją apie administratorių mokymus www.akademija.manager.lt svetain÷je; visa 

reikalinga informacija apie mokymus besikreipiantiems potencialiems dalyviams taip pat buvo 

teikiama telefonu. 

Kartu su elektroniniu informaciniu  laišku apie mokymus potencialiems mokymų 

dalyviams buvo pateikta elektronin÷ registracijos forma, kurią tur÷jo patvirtinti dalyvio įstaigos 

vadovas ar kitas įgaliotas asmuo. Patvirtintą registracijos formą buvo galima pateikti faksu arba 

nuskenuotą el. paštu.  

Atrenkant dalyvius buvo stengiamasi užtikrinti, kad: 

• tas pats asmuo mokymuose dalyvauti tik vieną kartą; 

• asmeniui dalyvavus vienos tikslin÷s grup÷s mokymuose, jis nedalyvautų kitos 

tikslin÷s grup÷s mokymuose. Išimtis buvo daroma tik keliems užsiregistravusiems Mokytojų grup÷s 

dalyviams, kurie prad÷ję dalyvauti mokytojų mokymuose, pageidavo tęsti Mokymus 

Administratorių grup÷je. Šie dalyviai užima vadovaujančias pareigas savo institucijoje ir, jų 

manymų, Administratorių Mokymų programa jiems buvo naudingesn÷; 

• pasteb÷jus didelį potencialių dalyvių susidom÷jimą, būtų ribojamas asmenų skaičius 

mokymuose - ne daugiau dviejų dalyvių iš tos pačios organizacijos. Šis apribojimas atrenkant 

dalyvius taikomas nebuvo. 
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4. MOKYMO PROGRAMOS APŽVALGA  

 

Reikalavimai neformaliojo švietimo teik÷jų mokymų programai buvo rengiami remiantis 

Neformaliojo vaikų švietimo programų išor÷s vertinimo ataskaita (M. Vilkonien÷, S. 

Vaičekauskien÷, D. Filipavičien÷, 2011). Mokymų paslauga buvo perkama viešųjų pirkimų būdu. 

Paslaugų sutartis pasirašyta su UAB „Akrisida“ (http://akademija.manager.lt/). 

 

4.1. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TEIK öJŲ PROGRAMOS APŽVALGA 

 

Neformaliojo švietimo teik÷jų (mokytojų) (toliau – Mokytoj ų) mokymų tikslas - 

supažindinti su neformaliojo švietimo principais ir metodais, ugdyti mokytojų bendrakultūrinę bei 

profesinę kompetencijas, suteikti praktinių įgūdžių ugdant mokinių bendrąsias kompetencijas.  

Mokytoj ų mokymų programa ap÷m÷ šiuos modulius: 

1. Neformalaus švietimo proceso organizavimas, siekiant ugdyti vaikų asmenines, 

edukacines ir socialines kompetencijas (vaikų pažinimas ir pripažinimas, skatinimo sistema, 

vertinimas ir įsivertinimas, ir kt.); 

2. Neformalaus švietimo principai ir metodai ir priemon÷s, skatinantys vaikų saviraišką ir 

individualizaciją.  

Pirmojo modulio tikslas buvo supažindinti dalyvius su neformalaus švietimo proceso 

organizavimu siekiant ugdyti vaikų asmenines ir socialines kompetencijas. Buvo siekiama atskleisti 

neformalaus švietimo mokytojų kompetencijos svarbą ugdant vaikų kompetencijas bei supažindinti 

dalyvius su neformaliajame švietime dalyvaujančių vaikų įgyjamomis kompetencijomis bei 

vertinimo ir įsivertinimo metodais. 

Šį modulį sudar÷ tokios temos: 

a) Neformalaus švietimo proceso organizavimas;  

b) Neformalaus švietimo prasm÷. Laisvo žmogaus filosofija; 

c) Neformalaus švietimo mokytojui reikalingos kompetencijos ir jų tobulinimas; 

d) Kryptinga neformalaus švietimo veikla, siekiant ugdyti mokinių kompetencijas; 

e) Neformaliajame švietime vaikų įgyjamos kompetencijos; 

f) Neformaliajame švietime dalyvaujančių vaikų vertinimo ir įsivertinimo metodai. 

Neformalaus švietimo principai, metodai ir priemon÷s, skatinantys vaikų saviraišką ir 

individualizaciją modulio tikslas buvo atskleisti neformalaus švietimo metodų, metodinių principų ir 

priemonių sampratą bei jų reikšmę organizuojant neformaliojo švietimo užs÷mimus. Mokytojams 
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svarbu išmokti efektyviai taikyti įvairius švietimo metodus, skatinančius vaikų saviraišką ir 

individualizavimą. 

Šį modulį sudar÷ tokios temos: 

a) Neformalaus ugdymo metodų tikslai; 

b) Metodų įvairov÷ organizuojant neformalaus ugdymo užsi÷mimus; 

c) S÷km÷s faktoriai pasirenkant neformalaus ugdymo metodus; 

d) Neformalaus ugdymo metodinių principų ir priemonių taikymas organizuojant 

neformaliojo ugdymo užsi÷mimus. 

Mokymų programa Mokytojams sudar÷ 32 ak. val. ir vyko dvi sesijas po dvi dienas. Iš 

viso įvykdyta 12 Mokymų Mokytojams 

Tarp sesijų dalyviai tur÷jo atlikti d÷stytojų pateiktas užduotis, kurios būdavo aptariamos 

sekančios sesijos metu. Taip pat dalyviai dalinosi praktinio Mokymų medžiagos pritaikymo 

patirtimi. Visiems dalyviams, kurių lankomumas siek÷ ne mažiau kaip 60% mokymų programos 

laiko, buvo išduoti pažym÷jimai. 

 

4.2. MOKYMOSI VIS Ą GYVENIM Ą ŠVIETIMO SISTEMOS ADMINISTRATORI Ų 

PROGRAMOS APŽVALGA 

 

Mokymosi visą gyvenimą švietimo sistemos administratorių (toliau – Administratori ų) 

mokymų tikslas - suteikti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų neformaliojo švietimo 

administracinių geb÷jimų tobulinimui.  

Administratorių mokymų programa ap÷m÷ šiuos modulius: 

1. Neformaliojo švietimo Europos Sąjungoje ir Lietuvoje organizavimas, teisin÷ baz÷. 

Neformalaus švietimo prasm÷. Neformaliojo švietimo tiek÷jų darbui reikalingos kompetencijos; 

2. Neformalusis švietimas, neformaliojo švietimo programų organizavimas ir 

įgyvendinimas kaip savivaldybių savarankiškoji funkcija; 

3. Neformaliojo švietimo tiek÷jų kompetencijų ugdymas, skatinant juos taikyti 

neformalaus ugdymo metodus ir priemones, kurie ugdo vaikų saviraišką ir individualizaciją. 

Pirmojo modulio tikslas buvo pristatyti neformalaus švietimo organizavimą bei teisinį 

reglamentavimą Lietuvoje ir Europos Sąjungoje bei aptarti neformalaus švietimo prasmę bei 

neformalaus švietimo tiek÷jų darbui reikalingas kompetencijas.  Šį modulį sudar÷ tokios temos: 

a) Neformalaus švietimo ES organizavimas; 

b) Neformalaus švietimo Lietuvoje organizavimas; 
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c) Neformalaus švietimo kvalifikacijos tobulinimo galimyb÷s Lietuvoje; 

d) Neformaliojo švietimo tiek÷jų darbui reikalingos kompetencijos; 

e) Neformalaus švietimo prasm÷. Laisvo žmogaus filosofija; 

f) Kryptinga neformalaus ugdymo veikla, siekiant ugdyti mokinių kompetencijas. 

Antrojo modulio tikslas buvo atskleisti neformaliojo švietimo programų organizavimo ir 

įgyvendinimo kaip savivaldybių savarankiškosios funkcijos reikšmę vaikų asmeninių, edukacinių ir 

socialinių kompetencijų švietimui. Tod÷l šį modulį sudar÷ tokios temos: 

a) Neformalaus švietimo įgyvendinimo kaip savivaldybių savarankiškosios funkcijos 

teisinis reglamentavimas; 

b) Neformalaus švietimo įgyvendinimo kaip savivaldybių savarankiškosios funkcijos 

planavimas; 

c) Neformalaus švietimo įgyvendinimo kaip savivaldybių savarankiškosios funkcijos 

finansavimas; 

d) Neformalaus švietimo įgyvendinimo kaip savivaldybių savarankiškosios funkcijos 

priežiūra ir kontrol÷; 

e) Švietimo pagalbos neformaliojo švietimo organizavimo srityje teikimas; 

f) Neformalaus švietimo pasiūlos – paklausos tyrimo organizavimas. 

Trečiojo Administratorių mokymo modulio tikslas buvo tobulinti neformalaus švietimo 

tiek÷jų geb÷jimus ir kompetencijas, praplečiant supratimą apie neformalaus ugdymo metodus ir 

priemones, bei atskleisti neformalaus ugdymo metodų, metodinių principų ir priemonių sampratą. 

Svarbu buvo mokymų metu išmokti efektyviai taikyti įvairius ugdymo metodus, skatinančius vaikų 

saviraišką ir individualizavimą. Šį modulį sudar÷ tokios temos: 

a) Neformaliajame švietime vaikų įgyjamos kompetencijos; 

b) S÷km÷s faktoriai pasirenkant neformalaus ugdymo metodus; 

c) Neformalaus ugdymo metodinių principų ir priemonių taikymas organizuojant 

neformaliojo švietimo užsi÷mimus; 

d) Neformalaus ugdymo metodų tikslai; 

e) Metodų įvairov÷ organizuojant neformalaus ugdymo užsi÷mimus. 

Mokymų programa Administratoriams sudar÷ 48 ak. val. ir vyko tris sesijas po dvi dienas. 

Viso įvykdyti 3 Mokymai Administratoriams. Tarp sesijų dalyviai tur÷jo atlikti d÷stytojų pateiktas 

užduotis, kurios būdavo aptariamos sekančios sesijos metu. Taip pat dalyviai dalinosi praktinio 

Mokymų medžiagos pritaikymo patirtimi. Visiems dalyviams, kurių lankomumas siek÷ ne mažiau 

kaip 60% mokymų programos laiko, buvo išduoti pažym÷jimai. 
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5. MOKYM Ų REZULTATAI IR J Ų POVEIKIS DALYVIAMS 

 

5.1. ADMINISTRATORI Ų MOKYM Ų POVEIKIO ANALIZ ö 

 

Administratorių mokymo poreikio tyrimas atliktas prieš dalyviams atvykstant į mokymus. 

Tyrimo tikslas - išsiaiškinti į mokymus užsiregistravusių ir atrinktų dalyvių mokymo poreikius ir 

lūkesčius. Į anketos klausimus atsak÷ 62 dalyviai. Šio poreikio išsiaiškinimas tur÷jo įtakos Mokymų 

programos turiniui, t.y. Mokymų programa buvo pritaikyta dalyvių poreikiams atitinkamai. Pvz.. į 

Mokymų programą buvo įtrauktas kuriamos neformaliojo švietimo krepšelio sistemos pristatymas. 

 

5.1.1. MOKYMŲ DALYVI Ų - ADMINISTRATORI Ų DEMOGRAFIN ö 

CHARAKTERISTIKA 

 

Po Mokymų internetin÷je apklausoje dalyvavo 56 mokymų dalyviai Administratoriai, t. y. 

70% visų mokymų dalyvių Administratorių. Kaip parod÷ apklausa, švietimo administratorių grup÷je 

79% dalyvių buvo moterys ir 21% - vyrai (1 pav.). 

1 pav. Mokymų dalyvių (administratori ų) pasiskirstymas pagal lytį 

Dalyvių lytis

12; 21%

44; 79%

Vyrai

Moterys

 

Kaip parod÷ apklausa, švietimo administratoriais neformaliajame švietime dirba asmenys 

ne jaunesni kaip 30 metų (2 pav.). Dauguma respondentų (55,4%.) yra nuo 45 iki 55 m. amžiaus. 

Respondentų amžiaus pasiskirstymas pateikiamas 2 paveiksle.  

2 pav. Mokymų dalyvių (administratori ų) pasiskirstymas pagal amžių 
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Daugiausiai respondentų nurod÷, kad jie atstovauja Klaip÷dos apskrities institucijoms (3 

pav.). Nemažai dalyvių dirba Šiaulių ir Vilniaus apskrityse. Mažiausiai atstovaujamos apskritys 

buvo Alytaus, Marijampol÷s ir Utenos.  

3 pav. Mokymų dalyvių (administratori ų) pasiskirstymas pagal apskritis 

3

6

11

3

5

9

4 4

3

8

0

2

4

6

8
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1

Alytaus

Kauno

Klaip÷dos

Marijampol÷s

Panev÷žio

Šiaulių

Taurag÷s

Telšių

Utenos

Vilniaus
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Daugiau kaip pus÷ respondentų (58,9%) dirba miestų ar rajonų savivaldyb÷se (4 pav.). 

Didesnioji dalis apklaustųjų neformaliojo  švietimo srityje dirba mažiau kaip 50 proc. savo darbo 

laiko. Du penktadaliai respondentų dirba įvairiose švietimo įstaigose: bendrojo ir neformaliojo 

švietimo mokyklų vadovai ir jų pavaduotojai. Po vieną respondentą atstovavo Vaikų vasaros 

stovykloms bei UAB vadovų pozicijoms.  

 

4 pav. Mokymų dalyvių (administratori ų) pasiskirtymas pagal darbo funkcijas 

 
 

Mokymų dalyviai buvo klausiami, kiek metų jie dirba neformaliojo švietimo srityje. 

Pažym÷tina, kad didžiuma dalyvių yra įgiję nemažą darbinę patirtį šioje srityje (5 pav.). Tik 3 

atsakiusieji dirba šioje srityje trumpiau nei metus. 62,5% respondentų neformaliojo švietimo srityje 

dirba ilgiau nei 10 metų. 
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5 pav. Respondentų darbo patirtis neformaliojo švietimo srityje 

 
 

Mokymai nesulauk÷ labai didelio savivaldybių atstovų susidom÷jimo, ne visų miestų ir 

rajonų savivaldybių atstovai pasinaudojo galimybe kelti savo kvalifikaciją neformaliojo švietimo 

srityje. Tačiau didžioji dalis besimokiusiųjų yra didelę patirtį turintys specialistai, kurių patirtis ir 

užimama pozicija sudaro prielaidas teigiamiems pokyčiams neformaliajame švietime. Mokymai 

buvo patrauklūs tiek pradedantiems savo karjerą neformaliajame švietime tiek ir daugiau kaip 10 

metų darbinę patirtį turintiems dalyviams ir dirbantiems šioje srityje trumpiau. 80 mokymų dalyvių 

gavo pažym÷jimus, t.y. tik vienas administratorių grup÷s dalyvis nebaig÷ mokymų programos. 

 

5.1.2 MOKYMŲ POVEIKIS BENDROSIOMS ADMINISTRATORI Ų KOMPETENCIJOMS  

 

Prieš ir po mokymų dalyvių buvo klausiama apie tas pačias bendrąsias kompetencijas, t.y. 

pirma, kokias bendrąsias kompetencijas jie tikisi patobulinti mokymų metu, antra, kokias bendrąsias 

kompetencijas dalyviai patobulino mokymų metu. Bendrosios kompetencijos buvo išvardintos (5 

pav.), bei palikta galimyb÷ įrašyti „kita“. Pažym÷tina, kad visos bendrosios kompetencijos, kurios 

buvo įvardintos, pasirod÷ mokymų dalyviams aktualios (6 pav.). Daugiausia dalyvių nor÷jo tobulinti 

nuolatinio žinių atnaujinimo ir įgūdžių lavinimo (77% dalyvių), bendradarbiavimo su kolegomis ir 

socialiniais partneriais (74%), mokytojų bendradarbiavimo skatinimo (60%) kompetencijas. 

Pažym÷tina, kad šios trys kompetencijos, dalyvių teigimu, ir buvo labiausiai patobulintos mokymų 

metu: nuolatinio žinių atnaujinimo ir įgūdžių lavinimo (net 96% dalyvių), bendradarbiavimo su 

kolegomis ir socialiniais partneriais (80%), mokytojų bendradarbiavimo skatinimas (84%). Taip pat 

dalis dalyvių pagerino tas kompetencijas, kurių neplanavo pagerinti: tyrimo/vertinimo metodikos 
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parinkimo (66% dalyvių pagerino, pageidavo tobulinti 45% dalyvių), karjeros projektavimo (68%, 

pageidavo 39%), veiklos plano parengimo bei koregavimo (80%, pageidavo 37%), ES ir LR teis÷s 

aktų išmanymo (66%, pageidavo 35%), aktualios informacijos suradimo (66%, pageidavo 32%), 

Lietuvos kultūros saugojimo bei pl÷tojimo (25%, pageidavo 8%). Taip pat dalyviai nurod÷, kad 

pagerino neformalaus švietimo organizavimo metodų panaudojimo bei neformaliojo švietimo 

krepšelio tikslingo panaudojimo kompetencijas (atsakymų variantai  „kita“).. 

 
6 pav. Norimos tobulinti (antra reikšm÷) ir patobulintos (pirma reikšm÷) mokymų metu 
bendrosios dalyvių kompetencijos procentais 

3

8

32

35

37

39

45

56

60

74

77

2

25

66

66

80

68

66

68

84

80

96

0 20 40 60 80 100 120

Kita

Saugoti ir pl÷toti Lietuvos kultūrą

Tikslingai parinkti aktualią informaciją

Išmanyti susijusius ES ir LR teis÷s aktus

Parengti ir koreguoti veiklos planą

Projektuoti karjerą

Parinkti tyrimo/vertinimo metodiką

Geb÷ti spręsti konfliktus ir valdyti stresą

Skatinti mokytojų bendradarbiavimą

Bendradarbiauti su kolegomis ir soc. partneriais

Nuolat atnaujinti žinias ir lavinti įgūdžius

 

  

 Apibendrinant galima teigti, kad bendrųjų dalykinių Administratorių kompetencijų 

tobulinimas mokymų metu viršijo dalyvių lūkesčius. 

 

5.1.3 MOKYMŲ POVEIKIS PROFESINöMS ADMINISTRATORI Ų 

KOMPETENCIJOMS  
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 Prieš ir po mokymų dalyvių buvo klausiama apie tas pačias profesines kompetencijas, t.y. 

pirma, kokias profesines kompetencijas jie tikisi patobulinti mokymų metu, antra, kokias profesines 

kompetencijas dalyviai patobulino mokymų metu. Profesin÷s kompetencijos buvo išvardintos (7 

pav.), bei palikta galimyb÷ įrašyti „kita“. Pažym÷tina, kad visos profesin÷s kompetencijos, kurios 

buvo įvardintos pasirod÷ mokymų dalyviams aktualios (6 pav.). Daugiausiai dalyvių nor÷jo tobulinti 

neformaliojo švietimo tinklo kūrimo (82% dalyvių); neformaliojo švietimo mokytojų geb÷jimų 

įsivertinti ir pasitik÷ti savimi ugdymo (79%); dalyvavimo projektų veikloje (77%); įvairių mokymo 

strategijų, pl÷tojančių kritinį mąstymą, problemų sprendimą ir kūrybiškumą panaudojimo (70%) ir 

kitas kompetencijas. Mažiausiai aktuali dalyviams pasirod÷ saugaus ir veiksmingo fizin÷s erdv÷s 

pritaikymo, tinkamų technologijų, įrankių ir priemonių naudojimo kompetencija (30% dalyvių). 

Labiausiai mokymų dalyvių lūkesčius atitinkančios sritys buvo neformaliojo švietimo mokytojų 

geb÷jimo įsivertinti ir pasitik÷ti savimi ugdymas (patobulino 71%, pageidavo 79% dalyvių), įvairių 

ugdymo strategijų, pl÷tojančių kritinį mąstymą, problemų sprendimą ir kūrybiškumą, panaudojimas 

(60%, pageidavo 70%) bei tinkamų psichosocialinių ir edukacinių intervencijų, padedančių valdyti 

konfliktus ir priimti sprendimus, taikymas (48%, pageidavo 59%). Labiausiai neatitikusios dalyvių 

lūkesčių profesin÷s kompetencijos buvo neformaliojo švietimo tinklo kūrimo (39%, pageidavo 82%) 

ir dalyvavimo projektų veikloje (45%, pageidavo 77%). Svarbu pamin÷ti, kad Mokymų metu 

dalyviams buvo pristatyta galimyb÷ dalyvauti ES Mokymosi visą gyvenimą programos 

tarptautiniuose Comenius Regio partnerysčių projektuose. Vienas dalyvis (atsakymas „kita“) siek÷ 

patobulinti bendradarbiavimo su nevyriausybin÷mis organizacijos kompetencijas. Vienas dalyvis 

nurod÷ tur÷jęs galimybę dalintis s÷kminga profesine patirtimi.   
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7 pav. Norimos tobulinti (antra reikšm÷) ir patobulintos (pirma reikšm÷) mokymų metu 
profesin÷s dalyvių kompetencijos, procentais 

2

30

41
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70

70

70

77

79

82

2

45

55
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74

48

35

42

53

60
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71

39
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technologijas

Atrinkti tinkamus mokymo/si metodus

Atpažinti specialiuosius ugdymo(si) poreikius

Organizuoti mokymąsi bendradarbiaujant

Taikyti intervencijas, padedančias valdyti
konfliktus 

Parengti mokymo programas, planus

Numatyti išteklius

Nustatyti pusiausvyrą tarp žinių perteikimo ir
konsultavimo, vadovavimo ir lyderiavimo,

Naudoti įvairias ugdymo strategijas

Dalyvauti projektų veikloje

Ugdyti NŠ mokytojų geb÷jimus įsivertinti ir
pasitik÷ti savimi

Kurti NŠ tinklą

 

 

Apibendrinant galima teigti, kad profesinių kompetencijų tobulinimas mokymų metu 

nevisiškai atitiko dalyvių lūkesčius. Dalis dalyvių teigia nepatobulinę arba patobulinę nepakankamai 

reikiamų profesinių kompetencijų (9 atvejai iš 13 kompetencijų). Ir tik trijų profesinių kompetencijų 

tobulinimas mokymų metu viršijo dalyvių lūkesčius. 

 

5.1.4. MOKYMOSI VISĄ GYVENIM Ą SISTEMOS ADMINISTRATORI Ų 

MOKYM Ų TEMŲ ANALIZ ö 

 

Mokymų programą sudar÷ trijų krypčių temos. Pirmoji temų grup÷ buvo skirta 

neformaliojo švietimo proceso organizavimui. Buvo pasiūlytos 6 pirmosios grup÷s temos. Dalyvių 

buvo paprašyta suskirstyti kiekvienos iš šių temų svarbumą jų profesin÷je veikloje pagal tokią skalę: 

labai svarbu, svarbu, vidutiniškai svarbu, mažai svarbu ir visai nesvarbu. Pati svarbiausia grup÷s 

tema dalyviams buvo „Kryptinga veikla, siekianti ugdyti mokinių kompetencijas“ (8 pav.). Net 99% 

dalyvių ją nurod÷ esant labai svarbią arba svarbią. Mažiausiai svarbi pasiūlyta mokymų tema buvo 
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nurodyta „Neformalaus švietimo ES organizavimas“, tačiau tik 19% dalyvių ją nurod÷ esant mažai 

svarbią. Reikalinga pažym÷ti, kad tarp pasiūlytų neformaliojo švietimo proceso organizavimo temų 

nebuvo nei vienos, kuri dalyviams būtų pasirodžiusi visai nesvarbi. 

 
8 pav. Dalyvių nurodytos neformaliojo švietimo organizavimo temos pagal svarbumą iki 
mokymų 

8% 35% 37% 19%

24% 47% 24% 5%

39% 47% 15%0%

45% 48% 5%2%

58% 37% 3%2%

68% 31% 0%2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

NŠ ES organizavimas 

Neformalaus švietimo prasm÷. Laisvo
žmogaus filosofija

NU kvalifikacijos tobulinimo galimyb÷s
Lietuvoje 

NŠ tiek÷jams reikalingos kompetencijos

NŠ Lietuvoje organizavimas

Kryptinga veikla, siekianti ugdyti mokinių
kompetencijas 

labai svarbu

svarbu

vidutiniškai svarbu

mažai svarbu

 

Po mokymų dalyvių buvo klausiama, kurios mokymų programos temos jiems labiausiai 

patiko. Apibendrinant rezultatus galima teigti, kad labiausiai patikusios mokymų temos dalyviams 

pasirod÷ tos, kurios buvo patraukliausios ir iki mokymų (9 pav.) 
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9 pav. Dalyviams patikusios neformaliojo švietimo organizavimo temos (po mokymų) 

18%

50%

32%

75%

64%

73%

NŠ proceso ES organizavimas
NŠ kvalifikacijos tobulinimo galimyb÷s Lietuvoje
NŠ Lietuvoje organizavimas
Neformalaus ugdymo prasm÷. Laisvo žmogaus filosofija
Kryptinga neformalaus ugdymo veikla, siekiant ugdyti mokinių kompetencijas
NŠ tiek÷jų darbui reikalingos kompetencijos

 

Dalyviams buvo pasiūlytos 6 antrosios grup÷s „Neformaliojo švietimo programų 

įgyvendinimas“ temos. Dalyvių buvo paprašyta suskirstyti kiekvienos iš šių temų svarbumą jų 

profesin÷je veikloje pagal tokią pačią skalę. Svarbiausios antrosios grup÷s temos dalyviams buvo: 

neformaliojo švietimo finansavimas, švietimo pagalbos teikimas ir neformaliojo švietimo 

planavimas (10 pav.). Net 80-90% dalyvių jas nurod÷ esant labai svarbias arba svarbias. Reikalinga 

pažym÷ti, kad tarp pasiūlytų neformaliojo švietimo programų įgyvendinimo temų nebuvo nei vienos, 

kuri dalyviams būtų pasirodžiusi visai nesvarbi. 
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10 pav. Dalyvių nurodytos neformaliojo švietimo programų įgyvendinimo temos pagal 
svarbumą iki mokymų 

31% 35% 23% 11%

34% 40% 23% 3%

35% 40% 19% 5%

35% 44% 15%6%

42% 48% 6%3%

55% 27% 15%3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

NŠ įgyvendinimo priežiūra ir kontrol÷ 

NU pasiūlos – paklausos tyrimo
organizavimas 

NŠ įgyvendinimo teisinis reglamentavimas 
NŠ įgyvendinimo planavimas 

Švietimo pagalbos NŠ srityje teikimas 

NŠ finansavimas 

labai svarbu

svarbu

vidutiniškai svarbu

mažai svarbu

 
 

Po mokymų dalyvių buvo klausiama, kurios aukščiau min÷tų temų jiems labiausiai patiko. 

Apibendrinant rezultatus galima teigti, kad visos temos pasirod÷ patrauklios mokymų dalyviams (11 

pav.). Temų reitingai svyruoja nuo 32% iki 57% dalyvių balsų. 

Dalyviams buvo pasiūlytos 5 trečiosios grup÷s „Neformaliojo švietimo tiek÷jų kompetencijų 

švietimas“ temos. Temų vertinimas vyko ta pačia tvarka. Visos penkios pasiūlytos temos surinko 

daugiau nei 80% dalyvių vertinimų kaip labai svarbios arba svarbios (12 pav.) Pažym÷tina, kad tarp 

pasiūlytų trečiosios grup÷s temų taip pat nebuvo n÷ vienos, kuri dalyviams būtų pasirodžiusi visai 

nesvarbi. 
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11 pav. Dalyviams patikusios neformaliojo švietimo įgyvendinimo temos (po mokymų) 

32%

41%

41%
38%

38%

57%

Neformalaus švietimo įgyvendinimo kaip savivaldybių savarankiškosios funkcijos teisinis reglamentavimas

Neformalaus švietimo įgyvendinimo kaip savivaldybių savarankiškosios funkcijos planavimas

Neformalaus švietimo įgyvendinimo kaip savivaldybių savarankiškosios funkcijos f inansavimas

Neformalaus švietimo įgyvendinimo kaip savivaldybių savarankiškosios funkcijos priežiūra ir kontrol÷

Švietimo pagalbos neformaliojo švietimo organizavimo srityje teikimas

Neformalaus ugdymo pasiūlos – paklausos tyrimo organizavimas

 

 

Trečiosios grup÷s temų patrauklumas po mokymų taip pat labai aukštas (13 pav.). Temų 

reitingai svyruoja nuo 55% ir 82% dalyvių balsų. Daugiausiai dalyvių (82% ir 80%) nurod÷, kaip 

labai patikusias mokymų temas „Metodų įvairov÷, organizuojant neformalaus ugdymo užsi÷mimus“ 

ir „S÷km÷s faktoriai pasirenkant metodus“. 
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12 pav. Dalyvių nurodytos neformaliojo švietimo tiek÷jų kompetencijų švietimo temos pagal 
svarbumą iki mokymų 

68%

82%

70%

55%

80%

Vaikų įgyjamos kompetencijos

S÷km÷s faktoriai pasirenkant metodus

Metodinių principų ir priemonių taikymas

Neformalaus ugdymo metodų tikslai 

Metodų įvairov÷ organizuojant neformalaus ugdymo užsi÷mimus 

 

13 pav. Dalyviams patikusios neformaliojo švietimo tiek÷jų kompetencijų ugdymo temos (po 
mokymų) 

29% 52% 18%2%

32% 56% 11%0%

47% 40% 11%2%

48% 42% 6%3%

52% 37% 11%0%
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 Paskutinis anketos, pildytos po mokymų, klausimas buvo „Ar mokymai pateisino Jūsų 

lūkesčius?“. Pus÷ dalyvių teig÷, kad mokymai visiškai pateisino jų lūkesius (14 pav.). Dar 48% 

dalyvių teig÷, kad lūkesčius pateisino iš dalies. Ir 2% dalyvių arba 1 asmuo nurod÷, kad mokymai 

nepateisino lūkesčių.  

14 pav. Ar mokymai pateisino dalyvių lūkesčius? 

50%48%

2%

Taip, visiškai Taip, iš dalies Ne

 

 

Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, kad mokymuose dalyvavo didelę patirtį 

turintys specialistai. Mokymai buvo patrauklūs daugiau kaip 10 metų darbinę patirtį turintiems 

dalyviams ir dirbantiems šioje srityje trumpiau. Visos pageidautos tobulinti bendrosios dalyvių 

kompetencijos buvo pagerintos. Tik dalies mokymų dalyvių pageidautos profesin÷s kompetencijos 

buvo pagerintos. Temų patrauklumas iki ir po mokymų esminių skirtumų nesudaro. Labiausiai 

patraukliausios temos dalyviams buvo susijusios su neformaliojo švietimo tiek÷jų kompetencijų 

ugdymu. 98% dalyvių teigia, kad mokymai buvo visiškai arba iš dalies naudingi. 

Mokymų metu kalbinti Administratoriai nurod÷, kad mokymosi aplinka tinkama darbui, o 

elgesio kultūra grup÷je pakankama. Mokymų dalyvių patirtis, dalyvaujant panašiuose mokymuose 

išsiskyr÷. Kai kurie pirmą kartą dalyvavo mokymuose, skirtuose tobulinti kompetencijas 

neformaliojo švietimo srityje, kai kurie dalyviai panašiuose mokymuose dalyvauja reguliariai. 

Dalyviai buvo patenkinti parengta mokymo programa bei jos pateikimu. Kaip prid÷tinę mokymų 

vertę dalyviai išskyr÷ bendravimą su kolegomis ir dalinimąsi profesine patirtimi.  
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Dalyvių atsiliepimai apie mokymus: „Puikiai organizuota. Labai susidraugavome, su kai 

kuriais liksime draugais, bendrausime ir bendradarbiausime, skleisime drauge savo gerąją patirtį.“, 

„mokymų organizavimas puikus“, „puiki komanda ved÷ mokymus. Naudinga, praktiška. Viskas 

puiku“, „mokymuose buvo daug praktin÷s naudos. Kalb÷ta apie NŠ naujoves, teisinį 

reglamentavimą. Mokymuose vyravo šilta, nuoširdi, be įtampos atmosfera, kurią sukūr÷ lektoriai, ir 

manau, organizatoriai parinko tinkamas mokymų temas“, „atsiranda naujos erdv÷s interpretacijoms, 

sukauptų kolegų patirčių ir įgytų kompetencijų praktiniam realizavimui“, „įgijau svarbių 

kompetencijų, kurios yra reikalingos organizuojant neformaliojo švietimo programas“, „Tik÷jausi 

nuobodžios ir sausos informacijos, bet gavau daug žinių, teigiamų emocijų ir didel÷s paskatos 

dirbti“. 

Dalyvių pasteb÷ti tobulintini Mokymų aspektai: „pritrūko neformalaus ugdymo filosofijos 

pateikimo bei diskusijų apie tai“, „tik÷jausi, kad susirinksime visi specialistai atsakingi už 

neformalųjį ugdymą dirbantys savivaldyb÷se, bet tokių buvo nedaug“, „tik÷jausi dar daugiau išmokti 

NŠ veiklų planavimo srityje“, „trūko teisin÷s informacijos“, „neaiškus neformalaus ugdymo 

finansavimas, nelabai aiški teisin÷ baz÷“. 
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5.2. MOKYTOJŲ MOKYM Ų POVEIKIO ANALIZ ö 

 

Mokytojų mokymo poreikių tyrimas atliktas prieš dalyviams atvykstant į mokymus. 

Tyrimo klausimyną užpild÷ 242 respondentai. Tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti, į mokymus 

užsiregistravusių, dalyvių mokymo poreikius ir lūkesčius, siekiant mokymo programos efektyvumo 

ir mokymų kokyb÷s užtikrinimo. Remiantis apklausos duomenimis buvo koreguojamas mokymų 

turinys.  

Įvykus Mokytojų mokymams, dalyviai buvo paprašyti užpildyti klausimyną internete, 

kuriuo siekiama išsiaiškinti, koks buvo mokymų poveikis. Gautos 172 užpildytos anketos.  

 

5.2.1. MOKYMŲ DALYVI Ų MOKYTOJ Ų DEMOGRAFIN ö CHARAKTERISTIKA  

 

 Kaip parod÷ tyrimas (15 pav.) mokytojų moterų, dirbančių neformaliojo ugdymo srityje, 

procentas (89%) gerokai viršija vyrų procentą (11%). Pasteb÷tina, kad šis skirtumas yra didesnis nei 

administratorių grup÷je, kur vyrų procentin÷ dalis siekia vieną penktąją. Mokytojų tarpe vyrai 

tesudaro vieną dešimtąją dalį. 

 

15 pav. Mokymų dalyvių, dalyvavusių apklausoje, pasiskirstymas pagal lytį 

Dalyvių lytis

19; 11%

153; 89%

Vyrai

Moterys

 

Didžioji dauguma respondentų (68%), dirbančių neformaliajame švietime, yra nuo 35 iki 

55 m. amžiaus. Respondentų amžiaus pasiskirstymas pateikiamas 16 paveiksle.  
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16 pav. Mokymų dalyvių, dalyvavusių apklausoje, amžiaus pasiskirstymas 
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Daugiausiai respondentų (54) nurod÷, kad jie atstovauja Klaip÷dos apskrities institucijoms 

(17 pav.). Mažiausiai buvo atstovaujama Utenos apskritis – 5.  

17 pav. Mokymų dalyvių, dalyvavusių apklausoje, pasiskirstymas pagal apskritis 
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Daugiausiai respondentų nurod÷, kad jie yra vyr. mokytojai (60). Tai sudaro 35% visų 

Mokytojų, dalyvavusių mokymuose. 52 asmenys nurod÷, kad jie yra metodininkai. 34 respondentų 

kvalifikacija yra mokytojas. 2 respondentai nurod÷, kad jie yra ekspertai šioje srityje, o likę 24 

respondentai pasirinko atsakymą „Kita“. 

Kaip parod÷ tyrimas, daugiau nei pus÷s respondentų (57%) darbin÷ patirtis neformaliajame 

švietime yra didesn÷ nei 10 metų (18 pav.). Respondentų patirtis neformaliajame švietime 

pateikiama 18 paveiksle. 

 

18 pav. Mokymų dalyvių, dalyvavusių apklausoje, pasiskirstymas pagal darbo patirt į 
neformaliajame švietime. 
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Dauguma respondentų pažym÷jo, kad dirba su keliomis vaikų amžiaus grup÷mis (1 

lentel÷). Daugiausiai buvo pamin÷ta 9-12 ir 5-8 klasių mokiniai. 66 procentai mokytojų dirba su 9-

12 klasių mokiniais. 

1 lentel÷. Mokini ų, su kuriais dirba tyrime dalyvavę mokytojai, amžiaus pasiskirstymas 

Vaikų amžius Sud÷tis, % 

ikimokyklinio amžiaus vaikai (iki 6 m.) 7 

priešmokyklinio amžiaus mokiniai (6-7 m.) 10 

1-4 klasių mokiniai 38 

5-8 klasių mokiniai 59 

9-12 klasių mokiniai 66 

Kita 12 
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Apklausa parod÷, kad tyrime dalyvavo įvairių sričių atstovai (19 pav.). Daugiausia 

dalyvavusiųjų dirba pilietiškumo skatinimo srityje (42%.) Mažiausiai dalyvavusiųjų (3%) atstovavo 

informacinių ir kt. technologijų sritį, tik 3%. Respondentų – literatūros specialistai. 

 

19 pav. Mokymų dalyvių, dalyvavusių apklausoje, pasiskirstymas pagal neformalaus švietimo srit į 
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5.2.2. MOKYMŲ POVEIKIS BENDROSIOMS DALYVI Ų MOKYTOJ Ų 

KOMPETENCIJOMS  

 

Tyrimo metu buvo siekiama nustatyti, kokias bendrąsias kompetencijas mokytojai nori 

patobulino mokymuose ir kokias jie patobulino (2 lentel÷). 

Tyrimais įvertinus respondentų poreikį įgyti ar patobulinti tam tikras kompetencijas 

paaišk÷jo, kad daugiausiai mokytojų, net 82%, tik÷josi pagerinti geb÷jimą nuolat tikslingai 

atnaujinti žinias ir lavinti įgūdžius, 73% - skatinti aktyvų ir tikslingą mokinių bendravimą ir 

bendradarbiavimą, 60%. - sistemingai organizuoti mokymąsi individualiai ir grup÷je, mokymąsi 

bendradarbiaujant. 

 Apskaičiavus anketos rezultatus, rodančius kokias kompetencijas respondentai patobulino, 

paaišk÷jo, kad daugiausiai mokytojų - net 86 % - nurod÷ pagerinę kompetenciją skatinti aktyvų ir 

tikslingą mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą. 74% respondentų nurod÷ patobulinę 

kompetenciją nuolat tikslingai atnaujinti žinias ir lavinti įgūdžius. Beveik toks pat procentas 
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mokytojų (73%) mano taip pat pagerinę kompetenciją sistemingai organizuoti mokymąsi 

individualiai ir grup÷je, mokymąsi bendradarbiaujant. 

Mažiausiai respondentų (23%) mano išmokę bendrauti su mokinių t÷vais ar glob÷jais ir tik 

31% mokytojų tvirtina pagerinę kompetenciją tikslingai parinkti švietimui aktualią informaciją: 

žinomas ir naudojamos duomenų bazes, kitus informacijos šaltinius. 

Apibendrinant galima teigti, kad labiausiai trokštamą pagerinti kompetenciją nuolat 

tikslingai atnaujinti žinias ir lavinti įgūdžius pagerino 8% mažiau respondentų, negu tik÷josi. Tačiau 

kompetencija skatinti aktyvų ir tikslingą mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą buvo nurodyta, 

kaip pagerinta 86% respondentų, tai yra 13% daugiau negu nurod÷, norintys ją tobulinti. 13% 

daugiau negu tik÷josi mokytojų taip pat patobulino kompetenciją sistemingai organizuoti mokymąsi 

individualiai ir grup÷je, mokymąsi bendradarbiaujant. Net 20% mažiau mokytojų, negu buvo 

norinčių, pagerino kompetenciją tikslingai parinkti švietimui aktualią informaciją: žinomos ir 

naudojamos duomenų baz÷s, kiti informacijos šaltiniai. 

 

2 lentel÷. Bendrosios kompetencijos, kurias respondentai patobulino mokymų metu 

Bendrosios kompetencijos Poreikis 

% 

Poveikis 

% 

Tikslingai parinkti švietimui aktualią informaciją: žinomos ir 

naudojamos duomenų baz÷s, kiti informacijos šaltiniai 51 31 

Skatinti aktyvų ir tikslingą mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą 73 86 

Tikslingai ir tinkamai bendradarbiauti su kolegomis, pagalbiniu 

personalu 29 45 

Bendrauti su mokinių t÷vais (glob÷jais, rūpintojais) 37 23 

Pasirinkti adekvačią tyrimo/vertinimo strategiją, struktūrą ir metodus 

projektuojant tyrimą/vertinimą 38 35 

Sistemingai organizuoti mokymąsi individualiai ir grup÷je, 

mokymąsi bendradarbiaujant 60 73 

Geb÷ti įsivertinti profesin÷s praktikos privalumus ir trūkumus 

numatant profesinio tobul÷jimo perspektyvas 43 44 

Nuolat tikslingai atnaujinti žinias ir lavinti įgūdžius 82 74 

Geb÷ti integruoti žinias ir kultūrą 57 53 

Kita 1 0 
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5.2.3. MOKYMŲ POVEIKIS PROFESINöMS DALYVI Ų MOKYTOJ Ų 

KOMPETENCIJOMS 

 

Buvo tirta, kokias profesines kompetencijas respondentai nori tobulinti (3 lentel÷). 

Daugiausiai buvo tikimasi pagerinti geb÷jimo sudominti, įtraukti į aktyvią ir prasmingą veiklą 

kompetenciją – to pageidavo net 75% mokytojų. Po mokymų šią kompetenciją pagerino 79% 

mokytojų, tai yra 4% daugiau negu tik÷tasi. Išmokti ugdyti mokinių geb÷jimą įsivertinti ir pasitik÷ti 

savimi pageidavo 68% apklaustųjų, o nurod÷ pagerinę šią kompetenciją 76 % respondentų, tai yra 8 

% daugiau.   

Mažiausias 23% poreikis buvo kompetencijai vertinti pagal ugdytiniams žinomus 

vertinimo kriterijus. Visgi šią kompetenciją patobulino 37% mokytojų. 

Šiek tiek daugiau nei pus÷ nuorodų, stebint įgytas kompetencijas, surinko kompetencijos 

išmokti formuluoti aiškius, pamatuojamus, lengvai įgyvendinamus uždavinius, taikyti tinkamas 

psichosocialines ir edukacines intervencijas, padedančias valdyti konfliktus ir priimti sprendimus. 

Tiek pat mokytojų nurod÷ ir nor÷ję šias kompetencijas pagerinti. 12% daugiau mokytojų, negu prieš 

mokymus, pagerino kompetenciją nustatyti pusiausvyrą tarp žinių perteikimo ir konsultavimo, 

vadovavimo ir lyderiavimo, steb÷senos ir vertinimo. 

Mažiausias poveikis buvo (30%) kompetencijai tinkamai atpažinti specialiuosius 

ugdymo(si) poreikius ir suteikti reikiamą pagalbą. Šią kompetenciją pagerinto 12% mažiau 

mokytojų negu buvo poreikis prieš mokymus. 

Respondentams yra svarbu parengti tinkamas mokymo programas, planus, kurie padeda 

ugdyti(s), tod÷l poreikis buvo 64%. Tik 34% respondentų nurod÷, kad mokymų metu šią 

kompetenciją pagerino. Tai buvo patvirtinta ir interviu metu, kadangi respondentai Mokymų metu 

tik÷josi labiau susipažinti su institucijų, atsakingų Lietuvoje už neformalųjį švietimą, formaliais 

reikalavimais. 

 

3 lentel÷. Profesin÷s kompetencijos, kurias respondentai patobulino mokymų metu 

Profesin÷s kompetencijos Poreikis 

% 

Poveikis 

% 

Kurti saugią, mokinio emocinį, socialinį, intelektualinį, dvasinį 

tobul÷jimą palaikančią ugdymo(-si) aplinką 66 72 

Saugiai ir veiksmingai pritaikyti fizinę erdvę, naudoti tinkamas 37 44 
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technologijas, įrankius, priemones 

Parengti tinkamas mokymo programas, planus, kurie padeda 

ugdyti(s) 64 34 

Formuluoti aiškius, pamatuojamus, lengvai įgyvendinamus 

uždavinius 54 53 

Numatyti išteklius, būtinus tikslams ir/ar uždaviniams pasiekti 33 33 

Nustatyti pusiausvyrą tarp žinių perteikimo ir konsultavimo, 

vadovavimo ir lyderiavimo, steb÷senos ir vertinimo 40 52 

Taikyti tinkamas psichosocialines ir edukacines intervencijas, 

padedančias valdyti konfliktus ir priimti sprendimus 57 55 

Derinti kiekybines ir kokybines, formalias ir neformalias vertinimo 

strategijas, užtikrinant intelektualinį, socialinį ir fizinį ugdytinių 

tobul÷jimą 41 40 

Vertinti pagal ugdytiniams žinomus vertinimo kriterijus 23 37 

Pasirinkti vertinimo tipus, būdus ir metodus, kurie pl÷toja 

ugdymą(si), turi įtakos socialinei pažangai 45 40 

Ugdyti mokinių geb÷jimus įsivertinti ir pasitik÷ti savimi 68 76 

Geb÷ti sudominti, įtraukti į aktyvią ir prasmingą veiklą 75 79 

Vertinant ugdytinį, jo pažintines galias ir veiklą vadovautis 

psichologijos teorijomis 42 44 

Tinkamai atpažinti specialiuosius ugdymo(si) poreikius, suteikti 

reikiamą pagalbą 42 30 

Sistemingai įsivertinti veiklą, naudoti vertinimo duomenis 40 36 

Kita 1 0 

 

5.2.4. NEFORMALAUS ŠVIETIMO PROCESO ORGANIZAVIMO MO KYMO TEMOS 

PAGAL SVARBUM Ą 

 

Tiriant neformalaus švietimo proceso organizavimo mokymo temų svarbumą prieš 

mokymus dalyvių buvo prašyta pažym÷ti kiek svarbi yra viena ar kita mokymo tema (4 lentel÷). 

Tema Neformalaus švietimo proceso organizavimas daugumos, tai yra 48% dalyvių buvo nurodyra 

kaip labai svarbi arba svarbi (41% dalyvių). Temą Neformalaus švietimo prasm÷. Laisvo žmogaus 
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filosofija kaip svarbią nurod÷ 46% respondentų, o 29% šią temą pažym÷jo kaip labai svarbią. 

Daugiausia respondentų, net 50 %, kaip labai svarbią nurod÷ temą Kryptinga neformalaus švietimo 

veikla, siekiant ugdyti mokinių kompetencijas. Ši tema svarbi pasirod÷ 43% mokytojų. Tema 

Neformaliajame švietime vaikų įgyjamos kompetencijos 46% respondentų pasirod÷ svarbi ir 43% 

labai svarbi. Tema Neformaliajame ugdyme dalyvaujančių vaikų vertinimo ir įsivertinimo metodai 

46% respondentų nurod÷ kaip svarbią ir 33% kaip labai svarbią. Šie duomenys liudija rimtą 

daugumos dalyvių nusiteikimą mokytis, nurodant visas temas kaip svarbias arba labai svarbias. 

 

4 lentel÷. Neformalaus švietimo proceso organizavimo mokymo poreikio temos pagal svarbą 

 Nesvarbu Mažai 
svarbu 

Vidutiniškai 
svarbu 

Svarbu Labai 
svarbu 

Neformalaus švietimo proceso 

organizavimas  0 1 10 41 48 

Neformalaus švietimo prasm÷. 

Laisvo žmogaus filosofija  0,5 5 20 46 29 

Kryptinga neformalaus švietimo 

veikla, siekiant ugdyti mokinių 

kompetencijas 0 0 7 43 50 

Neformaliajame švietime vaikų 

įgyjamos kompetencijos  0 2 9 46 43 

Neformaliajame švietime 

dalyvaujančių vaikų vertinimo ir 

įsivertinimo metodai  0,5 6 15 46 33 

 

Tiriant šių temų poveikį respondentams buvo nustatyta, kad didžiausią poveikį padar÷ 

tema Kryptinga neformalaus švietimo veikla, siekiant ugdyti mokinių kompetencijas (20%). Ją kaip 

svarbią nurod÷ 68% respondentų. 62% respondentų pažym÷jo vienodai svarbiomis šias mokymo 

temas: neformalaus švietimo proceso organizavimas, ir neformaliajame ugdyme vaikų įgyjamos 

kompetencijos. Šiek tiek mažiau svarbios mokytojams pasirod÷ temos Neformalaus švietimo prasm÷. 

Laisvo žmogaus filosofija (48%) ir Neformaliajame ugdyme dalyvaujančių vaikų vertinimo ir 

įsivertinimo metodai (44%).  
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Interviu metu Mokytojai atkreip÷ d÷mesį į tai, kad susipažinimas su Neformalaus švietimo 

proceso organizavimu yra labiau svarbus turintiems mažesnę patirtį. Turintiems didesnę patirtį 

Mokytojams svarbiau yra pasidalinti su kolegomis praktine patirtimi. 

20 pav. Neformalaus ugdymo proceso organizavimo mokymo poveikio temos pagal svarbą 

62%

48%

68%
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44%

Neformalaus ugdymo proceso organizavimas

Neformalaus ugdymo prasm÷. Laisvo žmogaus filosofija

Kryptinga neformalaus ugdymo veikla, siekiant ugdyti mokinių kompetencijas

Neformaliajame ugdyme vaikų įgyjamos kompetencijos

Neformaliajame ugdyme dalyvaujančių vaikų vertinimo ir įsivertinimo metodai 
 

 

 

5.2.5. NEFORMALAUS ŠVIETIMO  PRINCIPŲ, METODŲ IR PRIEMONI Ų TAIKYMO 

MOKYMO TEMOS PAGAL SVARBUM Ą 

 

Tiriant neformalaus švietimo principų, metodų ir priemonių taikymo mokymo temas pagal 

svarbumą prieš mokymus buvo nustatyta, kad tema Neformalaus švietimo metodų tikslai 54% 

respondentų yra laikoma svarbia, 27% labai svarbia ir 17% vidutiniškai svarbia (5 lentel÷). Tema 

Metodų įvairov÷ organizuojant neformalaus švietimo užsi÷mimus buvo svarbi prieš mokymus 56% 

respondentų, 39% nurod÷, kad ši tema yra svarbi, 5% vidutiniška. Tema S÷km÷s faktoriai 

pasirenkant neformalaus švietimo metodus buvo svarbi prieš mokymus 45% respondentų, 43% 

nurod÷, kad ši tema yra svarbi, 10% vidutiniška. Kaip labai svarbią ir svarbią temą Neformalaus 



 34 

švietimo metodinių principų ir priemonių taikymas organizuojant neformaliojo švietimo užsi÷mimus 

atitinkamai nurod÷ 46 ir 45% respondentų. 

 

5 lentel÷. Neformalaus švietimo princip ų, metodų ir priemoni ų taikymo mokymo poreikio 
temos pagal svarbumą 

 Nesvarbu 
Mažai 
svarbu 

Vidutiniškai 
svarbu 

Svarbu 
Labai 
svarbu 

Neformalaus švietimo metodų tikslai 0 3 17 54 27 

Metodų įvairov÷ organizuojant 

neformalaus švietimo užsi÷mimus 

0 0,5 5 39 56 

S÷km÷s faktoriai pasirenkant 

neformalaus švietimo metodus 

0 2 10 45 43 

Neformalaus švietimo metodinių 

principų ir priemonių taikymas 

organizuojant neformaliojo švietimo 

užsi÷mimus 

0 2 7 45 46 

 

Po mokymų taip pat buvo tirta, kaip pasiskirsto neformalaus švietimo principų, metodų ir 

priemonių taikymo mokymo temos pagal svarbumą (21 pav.). 91% respondentų kaip svarbiausią 

nurod÷ temą Metodų įvairov÷ organizuojant neformalaus švietimo užsi÷mimus. 63% respondentų 

nurod÷ kaip svarbią taip pat temą S÷km÷s faktoriai pasirenkant neformalaus švietimo metodus. Tema 

Neformalaus švietimo metodinių principų ir priemonių taikymas organizuojant neformaliojo 

švietimo užsi÷mimus surinko 60% respondentų atsakymų. Mažiausiai svarbi neformalaus švietimo 

metodų tikslų tema – 29% atsakymų. 

Neformalaus švietimo principų, metodų ir priemonių taikymo mokymo temų svarbą 

patvirtina ir interviu metu išsakyta Mokytojų nuomon÷, kad nesvarbių temų nebuvo. Visa tai, kas 

buvo išd÷styta mokymų metu yra tiesiogiai susiję su atliekamu darbu. Kiekvienas Mokytojas 

asmeniškai vertina poreikį ir poveikį remdamasis savo patirtimi neformalaus švietimo srityje. Tod÷l 

visi, dalyvavę Mokytojų mokymuose nurod÷, kad mokymai buvo visiškai arba iš dalies naudingi. 
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21 pav. Neformalaus ugdymo princip ų, metodų ir priemoni ų taikymo mokymo poveikio temos 
pagal svarbumą 
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Neformalaus ugdymo metodinių principų ir priemonių taikymas organizuojant neformaliojo ugdymo užsi÷mimus
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6. SUNKUMAI, SU KURIAIS SUSIDŪRö MOKYM Ų ORGANIZATORIAI 

 

Sunkumus, su kuriais susidūr÷ Mokymų organizatoriai, galima suskirstyti į dvi grupes: 

1. Sunkumai, apie kuriuos gauta informacija atlikus Mokymų dalyvių anketavimą po 

mokymų programos pabaigos ir interviu metu gautos pastabos. 

2. Sunkumai, apie kuriuos gauta informacija atlikus Mokymų paslaugų tiek÷jo tarpinių ir 

galutinių ataskaitų vertinimą. 

Atlikus Mokymų dalyvių anketavimo po Mokymų programos pabaigos ir interviu metu 

gautų pastabų vertinimą paaišk÷jo, kad pagrindinis sunkumas, su kuriuo susidūr÷ dalis dalyvių, buvo 

Mokymų vieta. Mokytojai ir Administratoriai išreišk÷ norą, kad ateityje, jeigu tokie mokymai vyktų, 

jie tur÷tų būti organizuojami centrin÷je Lietuvos dalyje. Tai pad÷tų sutaupyti laiko ir l÷šų. 

Nagrin÷jamu atveju Mokymai vyko Palangoje, tod÷l patogu buvo tik šalia jos esančių regionų 

dalyviams (dalyvių pasisakymai: „Būtų geriau, jei tokie seminarai vyktų regionuose“, „Toli važiuoti 

iki Palangos“, „Gal÷tu būti Lietuvos geografiniame viduryje“). 

Tarpin÷je ataskaitoje tiek÷jas pažym÷jo, kad sunkumų iškilo formuojant Administratorių 

grupę. Prioritetas dalyvauti administratorių mokymuose buvo skiriamas savivaldybių 

administracijose neformalųjį švietimą koordinuojantiems specialistams, tačiau jie registravosi 

vangiai. Tai galima buvo paaiškinti tuo, kad šie mokymai buvo pakartotini. Buvo nuspręsta į 

mokymus kviesti daugiau TAPK projekto įstaigų vadovų. Tokiu būdu mokymų grup÷ buvo 

s÷kmingai suformuota. 

Galutin÷je ataskaitoje Tiek÷jas pažym÷jo, kad sunkumų kilo d÷l mokymų mokytojams 

dalyvių lankomumo antrojoje sesijoje, kas sutrukd÷ 100% pasiekti projekte numatytus rodiklius.  

Kai Mokytojai negal÷davo atvykti į antrąją sesiją suplanuotu laiku, jiems buvo siūloma mokymuose 

dalyvauti su kita grupe jiems patogiu laiku. Tai atsispindi Mokymų dalyvių lankomumo ataskaitoje. 

Tačiau vienas dalyvis Mokytojų mokymuose antrojoje sesijoje iš viso nedalyvavo, nors jam taip pat 

buvo pasiūlyta dalyvauti kitu patogiu laiku su kita dalyvių grupe. Dar trys dalyviai mokymų 

antrosios sesijos metu dalyvavo tik pirmoje dienoje. Šie trys dalyviai buvo iš vienos organizacijos, ir 

po pirmosios mokymų dienos išvyko. 
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IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

 

 Atlikta apklausa parod÷, kad: 

1. Administratoriais neformaliajame švietime dirba asmenys ne jaunesni kaip 30 metų. 

Dauguma respondentų (55,4%) yra 45 - 55 metų amžiaus. 62,5% respondentų neformaliojo švietimo 

srityje dirba ilgiau nei 10 metų. 79% mokymų dalyvių administratorių sudar÷ moterys;  

2. Aktualiausia tobulintis neformaliojo švietimo srityje yra mokytojams, dirbantiems su 

9-12 klasių mokiniais. Taip pat aktyviausiai domisi kompetencijų tobulinimo galimyb÷mis 35 - 55 

metų mokytojai, turintys vyr. mokytojo ar metodininko kvalifikaciją. 89% mokymų dalyvių 

mokytojų sudar÷ moterys; 

3. Nustatytas teigiamas Mokymų poveikis Administratorių visoms tirtoms bendrosioms 

kompetencijoms: geb÷ti spręsti konfliktus ir valdyti stresą, parinkti tyrimo/vertinimo metodiką, 

projektuoti karjerą, išmanyti susijusius ES ir LR teis÷s aktus, tikslingai parinkti aktualią 

informaciją, saugoti ir pl÷toti Lietuvos kultūrą. Ypač didelis poveikis nustatytas šioms keturioms 

dalyvių kompetencijoms: nuolat atnaujinti žinias ir lavinti įgūdžius (96% dalyvių), bendradarbiauti 

su kolegomis ir socialiniais partneriais (80% dalyvių), skatinti mokytojų bendradarbiavimą (84% 

dalyvių), bei parengti ir koreguoti veiklos planą (80% dalyvių); 

4. Nustatytas teigiamas Mokymų poveikis šioms tirtoms Administratorių profesin÷ms 

kompetencijoms: organizuoti mokymąsi bendradarbiaujant, geb÷ti atrinkti tinkamus mokymo(si) 

metodus, pritaikyti fizinę erdvę, naudoti tinkamas technologijas. Tačiau pasteb÷tas nepakankamas 

mokymų poveikis šioms profesin÷ms administratorių kompetencijoms: kurti neformaliojo švietimo 

tinklą, ugdyti neformaliojo švietimo mokytojų geb÷jimus įsivertinti ir pasitik÷ti savimi, dalyvauti 

projektų veikloje, naudoti įvairias ugdymo strategijas, nustatyti pusiausvyrą tarp žinių perteikimo ir 

konsultavimo, vadovavimo ir lyderyst÷s, numatyti išteklius, parengti mokymo programas ar planus, 

taikyti intervencijas, padedančias valdyti konfliktus, atpažinti specialiuosius ugdymo(si) poreikius. 

Apibendrinant galima teigti, kad profesinių kompetencijų tobulinimas mokymų metu nevisiškai 

atitiko dalyvių lūkesčius. Dalis dalyvių teigia nepatobulinę arba patobulinę nepakankamai reikiamų 

profesinių kompetencijų (9 atvejai iš 13 kompetencijų). Ir tik trijų profesinių kompetencijų 

tobulinimas mokymų metu viršijo dalyvių lūkesčius; 

5. Mokymų metu daugiausiai Mokytojų pagerino kompetenciją skatinti aktyvų ir tikslingą 

mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą, kompetenciją nuolat tikslingai atnaujinti žinias ir lavinti 

įgūdžius ir sistemingai organizuoti mokymąsi individualiai ir grup÷je, mokymąsi bendradarbiaujant; 
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6. Labiausiai Mokytojai nori išmokti ugdyti mokinių geb÷jimą įsivertinti ir pasitik÷ti 

savimi, geb÷ti sudominti, įtraukti juos į aktyvią ir prasmingą veiklą, taip pat kurti saugią, mokinio 

emocinį, socialinį, intelektualinį, dvasinį tobul÷jimą palaikančią ugdymo(-si) aplinką; 

7. Temų patrauklumas administratorių grup÷ms iki ir po mokymų esminių skirtumų 

nesudaro. Labiausiai patraukliausios temos dalyviams buvo susijusios su neformaliojo švietimo 

tiek÷jų kompetencijų ugdymu.  

8. Svarbiausiomis neformalaus švietimo mokymo temomis mokytojai nurod÷ temas 

Neformalaus švietimo proceso organizavimas, Kryptinga neformalaus švietimo veiklos, siekiant 

ugdyti mokinių kompetencijas ir Neformaliajame švietime vaikų įgyjamos kompetencijos; 

9. 98% dalyvių administratorių teigia, kad mokymai buvo visiškai arba iš dalies naudingi. 

100% mokytojų nurod÷, kad mokymai buvo visiškai arba iš dalies naudingi. 

Rekomendacijos d÷l neformaliojo švietimo specialistų mokymų: 

1. Tyrimo metu nustatyta, kad pasiūlyti Mokymai buvo patrauklūs ir naudingi tiek 

prad÷jusiems dirbti neformaliajame švietime darbuotojams, tiek asmenims, turintiems daugiau kaip 

10 metų profesin÷s veiklos stažą. Rekomenduojama siūlyti kvalifikacijos k÷limo galimybes 

neformaliojo švietimo sistemos specialistams ateityje; 

2. Į mokymus kviesti skirtingos patirties bei praktikos specialistus, nes dauguma mokymų 

dalyvių nurod÷, kad be mokymų turinio didelę prid÷tinę vertę tur÷jo galimyb÷ pasidalinti patirtimi ir 

probleminiais klausimais su kolegomis iš kitų vietovių; 

3. Organizuojant mokymus didesnį d÷mesį kreipti į darbuotojų profesinių kompetencijų 

(kurti neformaliojo švietimo tinklą, ugdyti neformaliojo švietimo mokytojų geb÷jimus įsivertinti ir 

pasitik÷ti savimi, dalyvauti projektų veikloje, naudoti įvairias ugdymo strategijas, nustatyti 

pusiausvyrą tarp žinių perteikimo ir konsultavimo, vadovavimo ir lyderyst÷s, numatyti išteklius, 

parengti mokymo programas ar planus, taikyti intervencijas, padedančias valdyti konfliktus, 

atpažinti specialiuosius ugdymo(si) poreikius) tobulinimą. Mokymus organizuoti neformaliuoju 

būdu suteikiant galimybę pasirinkti vieną ar kelis teminius modulius pagal darbuotojo poreikius.  
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PRIEDAI 

1 priedas. Mokymų poreikio Administratoriams apklausos anketa 

 
Siekdami išsiaiškinti Jūsų individualius mokymosi poreikius ir lūkesčius, maloniai prašome atsakyti 
į pateiktus klausimus. Užtikriname, kad ši anketa yra anonimin÷ ir visi duomenys bus panaudoti tik 

šiam tyrimui. Tikslūs atsakymai pad÷s patobulinti mokymo programą. 
 

Prašome pažym÷ti Jums tinkamą variantą arba įrašyti prašomą informaciją: 
 

1. Jūsų lytis  Vyras 
  Moteris 

2. Jūsų amžius  iki 20 metų  
 nuo 20 iki 25 metų  
 nuo 25 iki 30 metų  
 nuo 30 iki 35 metų  
 nuo 35 iki 40 metų  
 nuo 40 iki 45 metų  
 nuo 45 iki 50 metų  
 nuo 50 iki 55 metų  
 nuo 55 iki 60 metų  
 daugiau nei 60 metų  

 
3. Apskritis, kurioje dirbate  Alytaus apskritis 

 Kauno apskritis 
 Klaip÷dos apskritis 
 Marijampol÷s apskritis 
 Panev÷žio apskritis 
 Šiaulių apskritis 
 Taurag÷s apskritis 
 Telšių apskritis 
 Utenos apskritis 
 Vilniaus apskritis 

 
4. Jūs esate:  savivaldyb÷s darbuotojas atsakingas už neformalų švietimą 

(daugiau nei 50 proc. darbo laiko);  
 savivaldyb÷s darbuotojas, kurio dalis funkcijų yra 

neformalus švietimas (mažiau nei 50 proc. darbo laiko); 
 kita (prašome nurodyti)       

 
5. Jūsų darbo patirtis neformalaus 
švietimo srityje 
 

 iki 1 metų  
 nuo 1 iki 5 metų  
 nuo 5 iki 10 metų  
 daugiau nei 10 metų  

 
6. Pažym÷kite norimas tobulinti 
bendrąsias kompetencijas 

 Tikslingai parinkti aktualią informaciją: žinomos ir 
naudojamos duomenų baz÷s, kiti informacijos šaltiniai; 

 Išmanyti susijusius ES ir LR teis÷s aktus; 
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 Saugoti ir pl÷toti daugialypę, tautinių mažumų patirtimi 
praturtintą Lietuvos kultūrą; 

 Skatinti aktyvų mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą; 
 Tikslingai ir tinkamai bendradarbiauti su kolegomis ir 

socialiniais partneriais; 
 Parinkti adekvačią tyrimo/vertinimo strategiją, struktūrą ir 

metodus projektuojant tyrimą/vertinimą; 
 Nuolat tikslingai atnaujinti žinias ir lavinti įgūdžius;  
 Geb÷ti spręsti konfliktus ir valdyti stresą; 
 Parengti ir koreguoti veiklos planą; 
 Projektuoti karjerą: planuoti, sistemingai tobulinti savo 

profesinę veiklą; 
 Kita (prašome nurodyti)       

 
7. Pažym÷kite norimas tobulinti 
profesines kompetencijas 

 Atrinkti mokymo/si metodus, tinkamus mokymo/si tikslams 
pasiekti; 

 Naudoti įvairias ugdymo strategijas, pl÷tojančias kritinį 
mąstymą, problemų sprendimą ir kūrybiškumą; 

 Saugiai ir veiksmingai pritaikyti fizinę erdvę, naudoti 
tinkamas technologijas, įrankius, priemones; 

 Parengti tinkamas mokymo programas, planus, kurie 
padeda ugdyti(s); 

 Kurti neformaliojo švietimo tinklą; 
 Organizuoti mokymąsi individualiai ir grup÷je, mokymąsi 

bendradarbiaujant; 
 Numatyti išteklius, būtinus tikslams ir/ar uždaviniams 

pasiekti; 
 Nustatyti pusiausvyrą tarp žinių perteikimo ir konsultavimo, 

vadovavimo ir lyderiavimo, steb÷senos ir vertinimo; 
 Taikyti tinkamas psichosocialines ir edukacines 

intervencijas, padedančias valdyti konfliktus ir priimti 
sprendimus; 

 Ugdyti neformaliojo švietimo mokytojų geb÷jimus 
įsivertinti ir pasitik÷ti savimi; 

 Tinkamai atpažinti specialiuosius ugdymo(si) poreikius, 
suteikti reikiamą pagalbą; 

 Dalyvauti projektų veikloje; 
 Kita (prašome nurodyti)       

 
8. Prašome nurodyti neformaliojo 
švietimo ES ir Lietuvoje 
organizavimo temas pagal 
svarbumą: 
5 – labai svarbu; 
4 – svarbu; 
3 – vidutiniškai svarbu; 
2 – mažai svarbu; 
1 – nesvarbu. 

      Neformalaus švietimo ES organizavimas  

      Neformalaus švietimo Lietuvoje organizavimas 

      Neformalaus švietimo kvalifikacijos tobulinimo galimyb÷s 
Lietuvoje  

      Neformaliojo švietimo tiek÷jų darbui reikalingos 
kompetencijos  

      Neformalaus švietimo prasm÷. Laisvo žmogaus filosofija 

      Kryptinga neformalaus ugdymo veikla, siekiant ugdyti 



 41 

mokinių kompetencijas  

9. Prašome nurodyti neformaliojo 
švietimo programų organizavimo 
ir įgyvendinimo temas pagal 
svarbumą:  
5 – labai svarbu; 
4 – svarbu; 
3 – vidutiniškai svarbu; 
2 – mažai svarbu; 
1 – nesvarbu. 

      Neformalaus švietimo įgyvendinimo kaip savivaldybių 
savarankiškosios funkcijos teisinis reglamentavimas  

      Neformalaus švietimo įgyvendinimo kaip savivaldybių 
savarankiškosios funkcijos planavimas  
      Neformalaus švietimo įgyvendinimo kaip savivaldybių 
savarankiškosios funkcijos finansavimas  

      Neformalaus švietimo įgyvendinimo kaip savivaldybių 
savarankiškosios funkcijos priežiūra ir kontrol÷  
      Švietimo pagalbos neformaliojo švietimo organizavimo 
srityje teikimas  

      Neformalaus švietimo pasiūlos – paklausos tyrimo 
organizavimas  

10. Prašome nurodyti neformaliojo 
švietimo tiek÷jų kompetencijų 
ugdymo temas pagal svarbumą:  
5 – labai svarbu; 
4 – svarbu; 
3 – vidutiniškai svarbu; 
2 – mažai svarbu; 
1 – nesvarbu. 

      Neformaliajame ugdyme vaikų įgyjamos kompetencijos  

      S÷km÷s faktoriai pasirenkant neformalaus ugdymo metodus  

      Neformalaus ugdymo metodinių principų ir priemonių 
taikymas organizuojant neformaliojo ugdymo užsi÷mimus  
      Neformalaus ugdymo metodų tikslai  

      Metodų įvairov÷ organizuojant neformalaus ugdymo 
užsi÷mimus  

1. Prašome nurodyti, ko tikit÷s iš 
šių mokymų? 

      

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

D÷kojame už Jūsų  atsakymus!    
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2 priedas. Mokymų poreikio Mokytojams apklausos anketa  
 

Siekdami išsiaiškinti Jūsų individualius mokymosi poreikius ir lūkesčius, maloniai prašome atsakyti 
į pateiktus klausimus. Užtikriname, kad ši anketa yra anonimin÷ ir visi duomenys bus panaudoti tik 

šiam tyrimui. Tikslūs atsakymai pad÷s patobulinti mokymo programą. 
 

Prašome pažym÷ti Jums tinkamą variantą arba įrašyti prašomą informaciją: 
 

1. Jūsų lytis  Vyras 
 Moteris 

 
2. Jūsų amžius  iki 20 metų  

 nuo 20 iki 25 metų  
 nuo 25 iki 30 metų  
 nuo 30 iki 35 metų  
 nuo 35 iki 40 metų  
 nuo 40 iki 45 metų  
 nuo 45 iki 50 metų  
 nuo 50 iki 55 metų  
 nuo 55 iki 60 metų  
 daugiau nei 60 metų  

 
3. Apskritis, kurioje dirbate  Alytaus apskritis 

 Kauno apskritis 
 Klaip÷dos apskritis 
 Marijampol÷s apskritis 
 Panev÷žio apskritis 
 Šiaulių apskritis 
 Taurag÷s apskritis 
 Telšių apskritis 
 Utenos apskritis 
 Vilniaus apskritis 

 
4. Jūsų kvalifikacija  mokytoja/-as  

 vyr. mokytoja/-as  
 metodinink÷/-as  
 ekspert÷/-as 
 kita (prašome nurodyti)       

 
5. Jūsų darbo patirtis neformalaus 
švietimo srityje 
 

 iki 1 metų  
 nuo 1 iki 5 metų  
 nuo 5 iki 10 metų  
 daugiau nei 10 metų  

 
6. Su kokio amžiaus vaikais 
dirbate neformalaus švietimo 
srityje? 

 ikimokyklinio amžiaus vaikai (iki 6 m.)  
 priešmokyklinio amžiaus mokiniai (6-7 m.)  
 1-4 klasių mokiniai 
 5-8 klasių mokiniai  



 43 

 9-12 klasių mokiniai 
 kita (prašome nurodyti)       

 
7. Kokioje neformalaus švietimo 
srityje dirbate? 

 sportas 
 šokiai 
 dail÷ 
 informacin÷s ir kitos technologijos 
 užsienio kalbos 
 muzika 
 intelekto lavinimas 
 literatūra 
 gamtos pažinimas 
 tautin÷ kultūra 
 pilietiškumo skatinimas 
 teatras 
 kita (prašome nurodyti)       

 
8. Pažym÷kite norimas tobulinti 
bendrąsias kompetencijas 

 Tikslingai parinkti ugdymui aktualią informaciją: žinomos 
ir naudojamos duomenų baz÷s, kiti informacijos šaltiniai; 

 Skatinti aktyvų ir tikslingą mokinių bendravimą ir 
bendradarbiavimą; 

 Tikslingai ir tinkamai bendradarbiauti su kolegomis, 
pagalbiniu personalu; 

 Bendrauti su mokinių t÷vais (glob÷jais, rūpintojais); 
 Pasirinkti adekvačią tyrimo/vertinimo strategiją, struktūrą ir 

metodus projektuojant tyrimą/vertinimą; 
 Sistemingai organizuoti mokymąsi individualiai ir grup÷je, 

mokymąsi bendradarbiaujant; 
 Geb÷ti įsivertinti profesin÷s praktikos privalumus ir 

trūkumus numatant profesinio tobul÷jimo perspektyvas; 
 Nuolat tikslingai atnaujinti žinias ir lavinti įgūdžius;  
 Geb÷ti integruoti žinias ir kultūrą; 
 Kita (prašome nurodyti)       

 
9. Pažym÷kite norimas tobulinti 
profesines kompetencijas  

 Kurti saugią, mokinio emocinį, socialinį, intelektualinį, 
dvasinį tobul÷jimą palaikančią ugdymo(-si) aplinką;  

 Saugiai ir veiksmingai pritaikyti fizinę erdvę, naudoti 
tinkamas technologijas, įrankius, priemones; 

 Parengti tinkamas mokymo programas, planus, kurie 
padeda ugdyti(s); 

 Formuluoti aiškius, pamatuojamus, lengvai įgyvendinamus 
uždavinius; 

 Numatyti išteklius, būtinus tikslams ir/ar uždaviniams 
pasiekti; 

 Nustatyti pusiausvyrą tarp žinių perteikimo ir 
konsultavimo, vadovavimo ir lyderiavimo, steb÷senos ir 
vertinimo; 

 Taikyti tinkamas psichosocialines ir edukacines 
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intervencijas, padedančias valdyti konfliktus ir priimti 
sprendimus; 

 Derinti kiekybines ir kokybines, formalias ir neformalias 
vertinimo strategijas, užtikrinant intelektualinį, socialinį ir 
fizinį ugdytinių tobul÷jimą; 

 Vertinti pagal ugdytiniams žinomus vertinimo kriterijus; 
 Pasirinkti vertinimo tipus, būdus ir metodus, kurie pl÷toja 

ugdymą(si), turi įtakos socialinei pažangai; 
 Ugdyti mokinių geb÷jimus įsivertinti ir pasitik÷ti savimi; 
 Geb÷ti sudominti, įtraukti į aktyvią ir prasmingą veiklą; 
 Vertinant ugdytinį, jo pažintines galias ir veiklą vadovautis 

psichologijos teorijomis; 
 Tinkamai atpažinti specialiuosius ugdymo(si) poreikius, 

suteikti reikiamą pagalbą; 
 Sistemingai įsivertinti veiklą, naudoti vertinimo duomenis; 
 Kita (prašome nurodyti)       

10. Prašome nurodyti neformalaus 
švietimo proceso organizavimo 
mokymo temas pagal svarbumą:  
5 – labai svarbu; 
4 – svarbu; 
3 – vidutiniškai svarbu; 
2 – mažai svarbu; 
1 – nesvarbu. 

      Neformalaus švietimo proceso organizavimas  

      Neformalaus švietimo prasm÷. Laisvo žmogaus filosofija  
      Kryptinga neformalaus ugdymo veikla, siekiant ugdyti 
mokinių kompetencijas 

      Neformaliajame švietime vaikų įgyjamos kompetencijos  

      Neformaliajame švietime dalyvaujančių vaikų vertinimo ir 
įsivertinimo metodai  

11. Prašome nurodyti neformalaus 
ugdymo principų, metodų ir 
priemonių taikymo mokymo temas 
pagal svarbumą:  
5 – labai svarbu; 
4 – svarbu; 
3 – vidutiniškai svarbu; 
2 – mažai svarbu; 
1 – nesvarbu. 

      Neformalaus ugdymo metodų tikslai  

      Metodų įvairov÷ organizuojant neformalaus ugdymo 
užsi÷mimus  

      S÷km÷s faktoriai pasirenkant neformalaus ugdymo metodus  

      Neformalaus ugdymo metodinių principų ir priemonių 
taikymas organizuojant neformaliojo ugdymo užsi÷mimus 

12. Prašome nurodyti, ko tikit÷s iš 
šių mokymų? 

      

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

D÷kojame už Jūsų  atsakymus!    
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3 priedas. Interviu su Mokymų dalyviais forma 
 
 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TEIK öJŲ IR MOKYMOSI VIS Ą GYVENIM Ą ŠVIETIMO 
SISTEMOS ADMINISTRATORI Ų MOKYM Ų PASLAUGŲ  

  
MOKYM Ų MONITORINGO VIZITO DISKUSIJ Ų SU MOKYM Ų DALYVIAIS 

KLAUSIMAI 
 

1. Grup÷je vyraujanti kult ūra: vertyb ÷s, elgesio normos ir principai  
• Kaip vertinate mokymų atmosferą , lektorių kompetenciją bei jų geb÷jimą bendrauti? 
• Ar mokymų organizatoriai prieš mokymus teiravosi apie Jūsų mokymų poreikius ir 

lūkesčius? Jei taip, kokiomis priemon÷mis? 
• Ar buvo atsižvelgta į Jūsų poreikius? Jei taip, kokiu būdu ir kokia apimtimi? 
 

 

• Kokie bendri susitarimai ir elgesio principai taikomi grup÷je? 
• Ar tenkina darbo ir gyvenimo sąlygos mokymų metu? 
• Ar darbas grup÷je vyksta sklandžiai? Ar lektoriui pavyksta „suvaldyti“ grupę? 
• Kokie, Jūsų vertinimu, santykiai tarp kolegų grup÷je? 
 

 
 
 
 
 

      3. Dalyvavimo Mokymuose lūkesčiai 
• Kelintą kartą dalyvaujate panašiuose mokymuose? 
• Kokie  Jūsų lūkesčiai (kod÷l pasirinkote dalyvauti šiuose mokymuose)?  
• Kurios mokymų programos temos labiausiai atitiko Jūsų lūkesčius? 
• Kurios mokymų temos mažiausiai atitiko Jūsų lūkesčius? 

        
 
 
 
 

       
4. Kokie naudojami mokymų metodai? 

• Kokie mokymo metodai naudojami mokymų metu? 
• Kurie iš šių metodų Jums yra mažiau žinomi/visai nežinomi? 
• Kurie iš naudojamų metodų Jums atrodo labiausiai pavykę? 
• Kurie iš naudojamų metodų Jums atrodo labiausiai nepavykę?  
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   5. Mokymų medžiaga  

• Ar tenkina mokymų medžiagos kokyb÷ (turinys, forma, informatyvumas ir patrauklumas )? 
• Įvertinkite procentais, kiek iš mokymų metu jau pateiktos medžiagos Jums buvo nauja? 
• Įvertinkite procentais, kiek iš mokymų metu pateiktos medžiagos ketinate pritaikyti savo 

darbe?  
 
 
 
 

     
      6. Jūsų aktyvus dalyvavimas mokymuose bei vertinimas?  

• Kaip yra vertinami Jūsų mokymosi pasiekimai mokymų metu/ po mokymų? 
• Ar naudojamas įsivertinimo metodas? 
• Kaip vertinate savo aktyvumą mokymų metu (esu aktyvus, nuolat aktyvus dalyvis, esu  
steb÷tojas, esu dalinai aktyvus dalyvis, dalinai steb÷tojas) ? 
• Ką gal÷tų patobulinti mokymų organizatoriai, kad geriau įsisavintum÷te mokymų medžiagą? 
• Ką pats /pati gal÷tum÷te daryti geriau/daugiau, kad geriau įsisavintum÷te mokymų  
medžiagą? 
• Kokią mokymų sesiją/temą vertinate kaip naudingiausia? 
• Kokią mokymų sesiją/temą vertinate kaip mažiausiai naudinga? 

 
 
 
 

     
      7. Mokymų poveikis 

• Kokias asmenines kompetencijas manote esate pagerinęs mokymų metu? 
• Kokias profesines kompetencijas manote esate pagerinęs mokymų metu? 
• Kokias kompetencijas dar tikit÷s/nor÷tum÷te pagerinti mokymų metu? 
• Tik÷tina mokymų nauda Jūsų profesinei veiklai. 
• Tik÷tina mokymų nauda Jūsų atstovaujamai institucijai.  
• Ar rekomenduotum÷te šiuos mokymus savo kolegai? 
 

 
 
 
 

 
      8. Ar numatomas Mokymosi tęstinumas? 
• Ar nor÷tum÷te tęsti mokymus? Jei taip, kokia tema? 
• Kokią prid÷tinę vertę tur÷tų Mokymų tęstinumas? 
• Ar ieškosite galimybių ateityje kelti savo kvalifikaciją? Kokiu būdu? 
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9. Problemos, nesklandumai , pasiūlymai jų sprendimui. 
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4 priedas. Mokymų poveikio Administratoriams apklausos anketa 

 
D÷kojame už dalyvavimą neformaliojo švietimo administratorių mokymuose ir maloniai prašome 
užpildyti šią anketą. Užtikriname, kad ši anketa yra anonimin÷ ir visi duomenys bus panaudoti tik 
šiam tyrimui. Jūsų atsakymai pad÷s įvertinti neformaliojo švietimo teik÷jų (mokytojų) mokymus.  

 
Prašome pažym÷ti Jums tinkamą variantą arba įrašyti prašomą informaciją: 

 
4. Jūsų lytis  Vyras 

  Moteris 
5. Jūsų amžius  iki 20 metų  

 nuo 20 iki 25 metų  
 nuo 25 iki 30 metų  
 nuo 30 iki 35 metų  
 nuo 35 iki 40 metų  
 nuo 40 iki 45 metų  
 nuo 45 iki 50 metų  
 nuo 50 iki 55 metų  
 nuo 55 iki 60 metų  
 daugiau nei 60 metų  

 
6. Apskritis, kurioje dirbate  Alytaus apskritis 

 Kauno apskritis 
 Klaip÷dos apskritis 
 Marijampol÷s apskritis 
 Panev÷žio apskritis 
 Šiaulių apskritis 
 Taurag÷s apskritis 
 Telšių apskritis 
 Utenos apskritis 
 Vilniaus apskritis 

 
4. Jūs esate  savivaldyb÷s darbuotojas atsakingas už neformalų švietimą 

(daugiau nei 50 proc. darbo laiko);  
 savivaldyb÷s darbuotojas, kurio dalis funkcijų yra 

neformalus švietimas (mažiau nei 50 proc. darbo laiko); 
 kita (prašome nurodyti)       

 
5. Jūsų darbo patirtis neformalaus 
švietimo srityje 
 

 iki 1 metų  
 nuo 1 iki 5 metų  
 nuo 5 iki 10 metų  
 daugiau nei 10 metų  

 
6. Prašome pažym÷ti bendrąsias 
kompetencijas, kurias manote 
patobulinę šių mokymų metu 

 Tikslingai parinkti aktualią informaciją: žinomos ir 
naudojamos duomenų baz÷s, kiti informacijos šaltiniai; 

 Išmanyti susijusius ES ir LR teis÷s aktus; 
 Saugoti ir pl÷toti daugialypę, tautinių mažumų patirtimi 
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praturtintą Lietuvos kultūrą; 
 Skatinti aktyvų mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą; 
 Tikslingai ir tinkamai bendradarbiauti su kolegomis ir 

socialiniais partneriais; 
 Parinkti adekvačią tyrimo/vertinimo strategiją, struktūrą ir 

metodus projektuojant tyrimą/vertinimą; 
 Nuolat tikslingai atnaujinti žinias ir lavinti įgūdžius;  
 Geb÷ti spręsti konfliktus ir valdyti stresą; 
 Parengti ir koreguoti veiklos planą; 
 Projektuoti karjerą: planuoti, sistemingai tobulinti savo 

profesinę veiklą; 
 Kita (prašome nurodyti)       

 
7. Prašome pažym÷ti profesines 
kompetencijas, kurias manote 
patobulinę šių mokymų metu 

 Atrinkti mokymo/si metodus, tinkamus mokymo/si tikslams 
pasiekti; 

 Naudoti įvairias ugdymo strategijas, pl÷tojančias kritinį 
mąstymą, problemų sprendimą ir kūrybiškumą; 

 Saugiai ir veiksmingai pritaikyti fizinę erdvę, naudoti 
tinkamas technologijas, įrankius, priemones; 

 Parengti tinkamas mokymo programas, planus, kurie 
padeda ugdyti(s); 

 Kurti neformaliojo švietimo tinklą; 
 Organizuoti mokymąsi individualiai ir grup÷je, mokymąsi 

bendradarbiaujant; 
 Numatyti išteklius, būtinus tikslams ir/ar uždaviniams 

pasiekti; 
 Nustatyti pusiausvyrą tarp žinių perteikimo ir konsultavimo, 

vadovavimo ir lyderiavimo, steb÷senos ir vertinimo; 
 Taikyti tinkamas psichosocialines ir edukacines 

intervencijas, padedančias valdyti konfliktus ir priimti 
sprendimus; 

 Ugdyti neformaliojo švietimo mokytojų geb÷jimus 
įsivertinti ir pasitik÷ti savimi; 

 Tinkamai atpažinti specialiuosius ugdymo(si) poreikius, 
suteikti reikiamą pagalbą; 

 Dalyvauti projektų veikloje; 
 Kita (prašome nurodyti)       

 
8. Prašome nurodykite, kurios iš 
šių mokymo temų, susijusių su 
neformaliojo švietimo ES ir 
Lietuvoje organizavimu, Jums 
labiausiai patiko? 

 Neformalaus švietimo ES organizavimas  

 Neformalaus švietimo Lietuvoje organizavimas 

 Neformalaus švietimokvalifikacijos tobulinimo galimyb÷s 
Lietuvoje  

 Neformaliojo švietimo tiek÷jų darbui reikalingos 
kompetencijos  

 Neformalaus švietimo prasm÷. Laisvo žmogaus filosofija 

 Kryptinga neformalaus ugdymo veikla, siekiant ugdyti 
mokinių kompetencijas  
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9. Prašome nurodyti, kurios iš šių 
mokymo temų, susijusių su 
neformaliojo švietimo programų 
organizavimu ir įgyvendinimu,  
Jums labiausiai patiko? 
 
 

 Neformalaus švietimo įgyvendinimo kaip savivaldybių 
savarankiškosios funkcijos teisinis reglamentavimas  

 Neformalaus švietimo įgyvendinimo kaip savivaldybių 
savarankiškosios funkcijos planavimas  

 Neformalaus švietimo įgyvendinimo kaip savivaldybių 
savarankiškosios funkcijos finansavimas  

 Neformalaus švietimo įgyvendinimo kaip savivaldybių 
savarankiškosios funkcijos priežiūra ir kontrol÷  

 Švietimo pagalbos neformaliojo švietimo organizavimo 
srityje teikimas  

 Neformalaus švietimo pasiūlos – paklausos tyrimo 
organizavimas  

10. Prašome nurodyti, kurios iš šių 
mokymo temų, susijusių su 
neformaliojo švietimo tiek÷jų 
kompetencijų ugdymu, Jums 
labiausiai patiko? 
 

 Neformaliajame ugdyme vaikų įgyjamos kompetencijos  

 S÷km÷s faktoriai pasirenkant neformalaus ugdymo metodus  

 Neformalaus ugdymo metodinių principų ir priemonių 
taikymas organizuojant neformaliojo ugdymo užsi÷mimus  

 Neformalaus ugdymo metodų tikslai  

 Metodų įvairov÷ organizuojant neformalaus ugdymo 
užsi÷mimus  

11. Prašome nurodyti, ar mokymai 
pateisino Jūsų poreikius ir 
lūkesčius?  
 
Pakomentuokite (atsakymas 
privalomas): 

 Taip, visiškai 
 Taip, iš dalies 
 Ne  

 
      

12. Prašome nurodyti, kokias 
žinias, įgytas mokymų metu jau 
panaudojote, ar ketinate panaudoti 
savo profesin÷je veikloje? 

      

13. Ar mokymų metu Jums trūko 
informacijos? Jeigu taip, 
nurodykite kokios. 

      

 
14. Pažym÷kite lektorius, kurie Jums ved÷ mokymus, ir įvertinkite jų darbą pagal 5 balų sistemą (5 – 
puikiai, 4 – gerai, 3 – vidutiniškai, 2 – patenkinamai, 1 – silpnai). Pakomentuokite: 
Lektoriai Vertinimas Komentarai 

 Jurgita Jonaitien÷              
 Galina Šeiko              
 Aurita Šipova             
 Jolita Pundžiuvien÷             
 Sandra Grigaliūnait÷             
 Antanas Kairys             

 
15. Įvertinkite šią mokymo  programą  pagal  5  balų  sistemą (5 – puikiai, 4 – gerai, 3 – vidutiniškai, 
2 – patenkinamai, 1 – silpnai): 

Vertinamosios charakteristikos Vertinimas  
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Informatyvumas (žinių bei informacijos kiekis)       
Informacijos naujumas       
Aktualumas        

Mokymo programos 
turinys 

Naudingumas (galimyb÷ įgytas žinias taikyti Jūsų 
darbe) 

      

Pakomentuokite 
(atsakymas privalomas): 

      

Darbo formų ir metodų patrauklumas       D÷stytojų pasirengimas ir  
d÷stymo metodika Metodinių ir vaizdinių priemonių panaudojimas       

Pakomentuokite:       
Kalbos kultūra ir aiškumas       D÷stytojų kalbos  

kultūra ir etika Sugeb÷jimas ir noras bendrauti       
Pakomentuokite 

(atsakymas privalomas): 
      

Mokymo (darbo) sąlygos ir aplinka       
Mokymo vieta (miestas)       Mokymo organizavimas 
Organizatoriaus darbas       

Pakomentuokite 
(atsakymas privalomas): 

      

 
 

D÷kojame už Jūsų  atsakymus!  
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8 priedas. Mokymų poveikio Mokytojams apklausos anketa 
 

D÷kojame už dalyvavimą neformaliojo švietimo teik÷jų (mokytojų) mokymuose ir maloniai prašome 
užpildyti šią anketą. Užtikriname, kad ši anketa yra anonimin÷ ir visi duomenys bus panaudoti tik 
šiam tyrimui. Jūsų atsakymai pad÷s įvertinti neformaliojo švietimo teik÷jų (mokytojų) mokymus.  

 
Prašome pažym÷ti Jums tinkamą variantą arba įrašyti prašomą informaciją: 

 
1. Jūsų lytis  Vyras 

 Moteris 
 

2. Jūsų amžius  iki 20 metų  
 nuo 20 iki 25 metų  
 nuo 25 iki 30 metų  
 nuo 30 iki 35 metų  
 nuo 35 iki 40 metų  
 nuo 40 iki 45 metų  
 nuo 45 iki 50 metų  
 nuo 50 iki 55 metų  
 nuo 55 iki 60 metų  
 daugiau nei 60 metų  

 
3. Apskritis, kurioje dirbate  Alytaus apskritis 

 Kauno apskritis 
 Klaip÷dos apskritis 
 Marijampol÷s apskritis 
 Panev÷žio apskritis 
 Šiaulių apskritis 
 Taurag÷s apskritis 
 Telšių apskritis 
 Utenos apskritis 
 Vilniaus apskritis 

 
4. Jūsų kvalifikacija  mokytoja/-as  

 vyr. mokytoja/-as  
 metodinink÷/-as  
 ekspert÷/-as 
 kita (prašome nurodyti)       

 
5. Jūsų darbo patirtis neformalaus 
švietimo srityje 
 

 iki 1 metų  
 nuo 1 iki 5 metų  
 nuo 5 iki 10 metų  
 daugiau nei 10 metų  

 
6. Su kokio amžiaus vaikais 
dirbate neformalaus švietimo 
srityje? 

 ikimokyklinio amžiaus vaikai (iki 6 m.)  
 priešmokyklinio amžiaus mokiniai (6-7 m.)  
 1-4 klasių mokiniai 
 5-8 klasių mokiniai  
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 9-12 klasių mokiniai 
 kita (prašome nurodyti)       

 
7. Kokioje neformalaus švietimo 
srityje dirbate? 

 sportas 
 šokiai 
 dail÷ 
 informacin÷s ir kitos technologijos 
 užsienio kalbos 
 muzika 
 intelekto lavinimas 
 literatūra 
 gamtos pažinimas 
 tautin÷ kultūra 
 pilietiškumo skatinimas 
 teatras 
 kita (prašome nurodyti)       

 
8. Prašome pažym÷ti bendrąsias 
kompetencijas, kurias manote 
patobulinę šių mokymų metu 

 Tikslingai parinkti ugdymui aktualią informaciją: žinomos 
ir naudojamos duomenų baz÷s, kiti informacijos šaltiniai; 

 Skatinti aktyvų ir tikslingą mokinių bendravimą ir 
bendradarbiavimą; 

 Tikslingai ir tinkamai bendradarbiauti su kolegomis, 
pagalbiniu personalu; 

 Bendrauti su mokinių t÷vais (glob÷jais, rūpintojais); 
 Pasirinkti adekvačią tyrimo/vertinimo strategiją, struktūrą ir 

metodus projektuojant tyrimą/vertinimą; 
 Sistemingai organizuoti mokymąsi individualiai ir grup÷je, 

mokymąsi bendradarbiaujant; 
 Geb÷ti įsivertinti profesin÷s praktikos privalumus ir 

trūkumus numatant profesinio tobul÷jimo perspektyvas; 
 Nuolat tikslingai atnaujinti žinias ir lavinti įgūdžius;  
 Geb÷ti integruoti žinias ir kultūrą; 
 Kita (prašome nurodyti)       

 
9. Prašome pažym÷ti profesines 
kompetencijas, kurias manote 
patobulinę šių mokymų metu 

 Kurti saugią, mokinio emocinį, socialinį, intelektualinį, 
dvasinį tobul÷jimą palaikančią ugdymo(-si) aplinką;  

 Saugiai ir veiksmingai pritaikyti fizinę erdvę, naudoti 
tinkamas technologijas, įrankius, priemones; 

 Parengti tinkamas mokymo programas, planus, kurie 
padeda ugdyti(s); 

 Formuluoti aiškius, pamatuojamus, lengvai įgyvendinamus 
uždavinius; 

 Numatyti išteklius, būtinus tikslams ir/ar uždaviniams 
pasiekti; 

 Nustatyti pusiausvyrą tarp žinių perteikimo ir 
konsultavimo, vadovavimo ir lyderiavimo, steb÷senos ir 
vertinimo; 

 Taikyti tinkamas psichosocialines ir edukacines 
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intervencijas, padedančias valdyti konfliktus ir priimti 
sprendimus; 

 Derinti kiekybines ir kokybines, formalias ir neformalias 
vertinimo strategijas, užtikrinant intelektualinį, socialinį ir 
fizinį ugdytinių tobul÷jimą; 

 Vertinti pagal ugdytiniams žinomus vertinimo kriterijus; 
 Pasirinkti vertinimo tipus, būdus ir metodus, kurie pl÷toja 

ugdymą(si), turi įtakos socialinei pažangai; 
 Ugdyti mokinių geb÷jimus įsivertinti ir pasitik÷ti savimi; 
 Geb÷ti sudominti, įtraukti į aktyvią ir prasmingą veiklą; 
 Vertinant ugdytinį, jo pažintines galias ir veiklą vadovautis 

psichologijos teorijomis; 
 Tinkamai atpažinti specialiuosius ugdymo(si) poreikius, 

suteikti reikiamą pagalbą; 
 Sistemingai įsivertinti veiklą, naudoti vertinimo duomenis; 
 Kita (prašome nurodyti)       

10. Prašome nurodykite, kurios iš 
šių mokymo temų, susijusių su 
neformalaus švietimo proceso 
organizavimu, Jums labiausiai 
patiko? 

 Neformalaus švietimo proceso organizavimas  

 Neformalaus švietimo prasm÷. Laisvo žmogaus filosofija  
 Kryptinga neformalaus ugdymo veikla, siekiant ugdyti 

mokinių kompetencijas 

 Neformaliajame ugdyme vaikų įgyjamos kompetencijos  

 Neformaliajame ugdyme dalyvaujančių vaikų vertinimo ir 
įsivertinimo metodai  

11. Prašome nurodykite, kurios iš 
šių mokymo temų, susijusių su 
neformalaus ugdymo principais, 
metodais ir priemon÷mis, Jums 
labiausiai patiko? 

 Neformalaus ugdymo metodų tikslai  

 Metodų įvairov÷ organizuojant neformalaus ugdymo 
užsi÷mimus  

 S÷km÷s faktoriai pasirenkant neformalaus ugdymo metodus  

 Neformalaus ugdymo metodinių principų ir priemonių 
taikymas organizuojant neformaliojo ugdymo užsi÷mimus 

12. Prašome nurodyti, ar mokymai 
pateisino Jūsų poreikius ir 
lūkesčius?  
 
Pakomentuokite (atsakymas 
privalomas): 

 Taip, visiškai 
 Taip, iš dalies 
 Ne  

 
      

13. Prašome nurodyti, kokias 
žinias, įgytas mokymų metu jau 
panaudojote, ar ketinate panaudoti 
savo profesin÷je veikloje? 

      

14. Ar mokymų metu Jums trūko 
informacijos? Jeigu taip, 
nurodykite kokios. 

      

 
15. Pažym÷kite lektorius, kurie Jums ved÷ mokymus, ir įvertinkite jų darbą pagal 5 balų sistemą (5 – 
puikiai, 4 – gerai, 3 – vidutiniškai, 2 – patenkinamai, 1 – silpnai). Pakomentuokite: 
Lektoriai Vertinimas Komentarai 
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 Jurgita Jonaitien÷              
 Galina Šeiko              
 Aurita Šipova             
 Jolita Pundžiuvien÷             
 Sandra Grigaliūnait÷             
 Antanas Kairys             

 
16. Įvertinkite mokymų  programą  pagal 5 balų sistemą (5 – puikiai, 4 – gerai, 3 – vidutiniškai, 2 – 
patenkinamai, 1 – silpnai): 

Vertinamosios charakteristikos Vertinimas  
Informatyvumas (žinių bei informacijos kiekis)       
Informacijos naujumas       
Aktualumas        

Mokymo programos 
turinys 

Naudingumas (galimyb÷ įgytas žinias taikyti Jūsų 
darbe) 

      

Pakomentuokite 
(atsakymas privalomas): 

      

Darbo formų ir metodų patrauklumas       D÷stytojų pasirengimas ir  
d÷stymo metodika Metodinių ir vaizdinių priemonių panaudojimas       

Pakomentuokite:       
Kalbos kultūra ir aiškumas       D÷stytojų kalbos  

kultūra ir etika Sugeb÷jimas ir noras bendrauti       
Pakomentuokite 

(atsakymas privalomas): 
      

Mokymo (darbo) sąlygos ir aplinka       
Mokymo vieta (miestas)       Mokymo organizavimas 
Mokymo trukm÷ ir intensyvumas       

Pakomentuokite 
(atsakymas privalomas): 

      

 
 
 

D÷kojame už Jūsų  atsakymus!    
 


