INOVATYVIų UGDYMO PRIEMOnių taikymas
NEFORMALIAJAME VAIKŲ ŠVIETIME

TYRIMAS

2021 12 16

TYRIMO DIZAINAS
Tikslas – įvertinti neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) dalyvių – mokytojų, tėvų
ir mokinių – požiūrį į inovatyvias ugdymo priemones* bei poreikį jas diegti
siekiant gerinti NVŠ kokybę.

Elektroninės anketinės apklausos metodu apklausta 6625 NVŠ dalyvių
NVŠ mokytojų apklausa
1234 NVŠ mokytojai iš
60 savivaldybių.

Tėvų apklausa

Mokinių apklausa

2754 1-12 kl. mokinių
tėvai iš 59 savivaldybių.

2637 1-12 kl. mokiniai
iš 58 savivaldybių.

Apklausos vyko 2021 m. gegužės 26 d.–birželio 30 d.

* Inovatyvios ugdymo priemonės apžvalgoje apibūdinamos, kaip nauji ir (ar) pažangūs reikmenys, skirti tobulinti
būrelyje siūlomas veiklas.
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MOKINIŲ APKLAUSOS DUOMENŲ APŽVALGA
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TĖVŲ APKLAUSOS DUOMENŲ APŽVALGA

NVŠ MOKYTOJŲ APKLAUSOS DUOMENŲ
APŽVALGA

MOKINIŲ APKLAUSOS DUOMENYS (1)

Kelintoje klasėje mokaisi?

Tu esi...?
35%

31%

30%

27%

25%
20%

35 %
65 %

18%

15%
10%
5%

10%
4%

9%

0%

1–2 3–4 5–6 7–8 9–10 11–12
klasė klasė klasė klasė klasė klasė
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MOKINIŲ APKLAUSOS DUOMENYS (2)

Kur lankai būrelį?

Kokioje įstaigoje lankai būrelį?

?

79 %
Mieste

21 %
Kaime

7 %, Privatus
mokytojas

50 %, Bendrojo ugdymo
mokykla
32 %, Valstybės/
savivaldybės NVŠ
įstaiga
9 %, Privati
įstaiga

7 %,
Nežinau
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MOKINIŲ APKLAUSOS DUOMENYS (3)
Kokios krypties būrelį lankai/
lankei?

Kiek būrelių lankai ar
lankei iki karantino?

Ar karantino metu lankei būrelį?

Sportas
36 %
71 %

29 %

Šokiai
18 %
Muzika
12 %
Pilietiškumas
9%
Kita

3 ir >
2 būrelius 1 būrelį
būrelių
31 %
47 %
22 %

Kiek laiko lankai/ lankei būrelį?
Daugiau nei 6 mėn. 81 %
1-6 mėn. 14 %
< nei 1 mėn. 5 %
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MOKINIŲ APKLAUSOS DUOMENYS (4)
Kodėl pasirinkai lankomą būrelį?
90%
Patinka užsiėmimo
sritis

35%
NVŠ mokytojas
yra geras vadovas

26%
Užsiėmimus lanko
daug mano draugų

23%
Užsiėmimai
yra nemokami

15%
Lankyti užsiėmimus
patarė seneliai /
draugai / kita
3%, Nėra galimybės pasirinkti
kitokių užsiėmimų

14%
Užsiėmimai vyksta
arčiausiai namų
13%, Užsiėmimų patalpos
yra patrauklios ir modernios

34%
Užsiėmimo laikas
yra patogus

16%
Naudojamos
pažangios, inovatyvios
ugdymo priemonės
13%
Priimtina
užsiėmimų kaina
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MOKINIŲ APKLAUSOS DUOMENYS (5)
Kaip vertini savo lankomą būrelį?
1 – Labai blogai

Vidurkis

4 – Puikiai
3.77

Būrelio vadovas
Bendravimas ir
bendradarbiavimas

3.65

Būrelio kokybė

3.65

Emocinė aplinka

3.61

Būrelio kaina

3.60

Būrelio naujoviškumas,
inovatyvumas
Patalpų patrauklumas ir
naujoviškumas

3.49

Kiek tau svarbu, kad būrelyje
veiklos būtų organizuojamos
naudojant pažangias, inovatyvias
ugdymo priemones ir metodus?

53 %, Svarbu ir labai
svarbu
35 %, Ne itin svarbu
14 %, Nesvarbu ir visiškai
nesvarbu

3.45
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MOKINIŲ APKLAUSOS DUOMENŲ APŽVALGA (6)
Kurias išvardintas inovatyvias ugdymo priemones
taikote NVŠ veikloje? (1)

66%, Taiko bent
vieną nurodytą
priemonę

52% Nuotolinės
bendravimo priemonės

15%, Elektroninė, skaitmeninė
ugdymo medžiaga, testai, užduotys

17 % Išmanieji telefonai

15%, Užduočių rengimo ir apklausų
organizavimo priemonės (Kahoot,
Mentimeter, Google Forms, Quizlet ir
pan.)

12% Planšetės,
nešiojamieji
kompiuteriai

26% Ugdymo turinio
tvarkymo priemonės

Interaktyvios
grindys

Projektoriai
Interaktyvios lentos
ir/ar ekranai

19% Mobiliosios programėlės,
aplikacijos (žingsniamatis, kalbų
korepetitoriai, metronomas ir pan.)

Kameros
(GoPro ir/ar
veiksmo
kameros)

3D akiniai
3D spausdintuvai

Kita
(≥ 11%)
Robotai

Interaktyvios ugdymo programos,
žaidimai (Minecraft for education,
Comica, Scratch ir pan.)
Dronai – bepilotės
skraidyklės
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MOKINIŲ APKLAUSOS DUOMENŲ APŽVALGA (7)
Kokie inovatyvių ugdymo priemonių taikymo
būreliuose privalumai?
Gerėja mano pasiekimai

46%

Skatina mano smalsumą

44%

Gerėja mano mokymosi motyvacija

42%

Padeda ugdyti mano kūrybiškumą

40%

Palengvina bendravimą su vadovu ir būrelio
draugais
Padeda man greičiau įsisavinti naujas žinias ir įgūdžius

33%

28%

Padeda kurti mokiniams įdomų ir patrauklų turinį

26%

Nuotoliniai užsiėmimai leidžia sumažinti laiko sąnaudas

46%

Reikia laiko priprasti

45%

Gyvo bendravimo trūkumas

29%

35%

Gerėja mano IT taikymo įgūdžiai

Skatina mane daugiau bendradarbiauti virtualioje
aplinkoje

Kokios rizikos atsiranda taikant
inovatyvias ugdymo priemones
būrelyje?

21%
19%

23%

Didėja priklausomybės nuo
informacinių technologijų rizika
Didėja būrelio kaina

13%

Kelia įtampą

12%

Didėja rizika susidurti su
psichikai žalingu turiniu,
patyčiomis ir/ar kt.
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MOKINIŲ APKLAUSOS DUOMENŲ APŽVALGA (8)
Ar tavo būrelyje trūksta inovatyvių ugdymo priemonių?
TRŪKSTA:

10%
33%

58%
Trūksta

Netrūksta

Nežinau

GoPro kamerų; VEO kamerų; manipuliacijos stendo;
įvairių sveikatos sekimo priemonių, pvz., širdies
ritmo matavimo aparatų bei įrangos; 3D akinių;
projektoriaus; bėgimo takelių; skaitmeninio
laikrodžio; dronų; robotų; garso įrangos; interaktyvių
grindų; interaktyvios lentos; išmaniojo ekrano;
išmaniųjų apyrankių; kompiuterių; elektroninės
rezultatus fiksuojančios lentos.
KAIME BŪRELIUS
LANKANTYS VAIKAI
13%

NETRŪKSTA:
•
•

Kadangi lankau sporto būrelį, inovatyvių
priemonių trūkumas nėra aktualus;
Mano nuomone, kiek yra užtenka, nes mano
atveju sporto būrelyje nereikia daug
inovatyvių priemonių, tai nėra pats
svarbiausias dalykas, mano nuomone, svarbu
paties būrelio kokybė.

MIESTE BŪRELIUS
LANKANTYS VAIKAI
9%
31%

40%
47%
Trūksta

61%
Netrūksta

Nežinau
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MOKINIŲ APKLAUSOS DUOMENŲ APŽVALGA (9)
Kaip manai, ko trūksta tavo būreliui, kad jame būtų pradėtos taikyti
inovatyvios priemonės?

Mokytojo žinių ir
kompetencijų 11 %

Mokytojo noro ir
užsidegimo 15 %

Kaip manai, ar tavo būrelio
vadovas atviras naujovėms?

Finansinių išteklių
50 %

Didesnio tėvų
įsitraukimo 13 %

78 %
9-12 kl. mokiniai 91 %
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MOKINIŲ APKLAUSOS DUOMENŲ APŽVALGA (10)
APIBENDRINIMAS (1)

▸

Apklausoje savo nuomonę išsakė 2637 mokiniai. Daugumą sudarė daugiau nei 6
mėn. (81%) mieste (79%) lankantys 1-2 būrelius (78%) mokiniai, besimokantys 5-12
klasėse (85%). 71% mokinių turėjo būrelio lankymo karantino metu patirties.

▸

Siekiant išsiaiškinti, ar būrelio pasirinkimą lemia jame naudojamos inovatyvios
priemonės, mokinių buvo paprašyta nurodyti būrelio pasirinkimo priežastis.
Rezultatai rodo, jog pirmiausia mokiniai būrelį renkasi todėl, kad patinka
užsiėmimų sritis (90%). Taip pat įtaką daro socialiniai santykiai: ar būrelį veda
geras NVŠ mokytojas (35%), ar būrelį lanko mokinio draugai (26%). Dalies mokinių
būrelio pasirinkimą lemia būrelio kaina (13%) ir galimybė jį lankyti nemokamai
(23%). 3% mokinių neturėjo galimybės pasirinkti kitokių užsiėmimų.
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MOKINIŲ APKLAUSOS DUOMENŲ APŽVALGA (11)
APIBENDRINIMAS (2)

▸

Inovatyvių priemonių naudojimas būrelio veiklose nėra itin svarbus kriterijus,
lemiantis mokinio pasirinkimą (16%). Tačiau pasirinkus būrelį, mokiniams yra
svarbu (53%), kad jį organizuojant būtų naudojamos pažangios, inovatyvios
ugdymo priemonės.

▸

Vertindami inovatyvių priemonių privalumus mokiniai teigė, kad jas naudojant
gerėja jų pasiekimai (46%), mokymosi motyvacija (42%), skatinamas jų
smalsumas (44%) ir kūrybiškumas (40%). Mokiniai savo lankomą būrelį vertino
kaip inovatyvų ir skyrė vidutiniškai 3,49 balo iš 4. Mokinių nuomone, jų būrelio
mokytojas yra inovatyvus (78%).
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MOKINIŲ APKLAUSOS DUOMENŲ APŽVALGA (12)
APIBENDRINIMAS (3)

▸

Mokinių paprašius nurodyti, kurios iš išvardintų inovatyvių priemonių jų būrelyje
yra taikomos, 66% nurodė bent vieną. Kadangi apklausa vykdyta karantino metu,
kai neformalusis vaikų švietimas buvo vykdomas nuotoliniu būdu, dauguma
mokinių išskyrė nuotolinio bendravimo priemones (52%) (Zoom, Microsoft
Teams, Skype, Viber ir pan.), ugdymo turinio tvarkymo priemones (Youtube, Tik
Tok, PowerPoint, GoogleDocs ir pan.) (26%). Iki 11% mokinių pasidalino, kad jų
būrelyje yra naudojami projektoriai, interaktyvios lentos, ekranai, įvairios
kameros, robotai, dronai, 3D akiniai bei 3D spausdintuvai.

▸

Tačiau inovacija reiškia pokyčius, todėl dauguma mokinių pažymėjo, kad prie
inovacijų reikia priprasti (46%), o nuotolinio ugdymo kontekste trūksta gyvo
bendravimo (45%).
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MOKINIŲ APKLAUSOS DUOMENŲ APŽVALGA (13)
APIBENDRINIMAS (4)

▸

Mokinių paklausus, ar, jų nuomone, būrelyje trūksta inovatyvių priemonių,
daugiau nei pusė (58%) teigė, kad netrūksta. Dalis mokinių savo nuomonę
grindė tuo, kad jie lanko sporto būrelį ir šioje kryptyje nereikia daug inovatyvių
priemonių. Trečdalis apklaustų mokinių pasirinko atsakymą „nežinau“. Šį
atsakymą dažniau rinkosi mokiniai, būrelį lankantys kaime.

▸

Nepriklausomai nuo mokinių nuomonės apie inovatyvių priemonių trūkumą,
dauguma mano, kad būrelyje inovatyvių priemonių naudojimą paskatintų
didesnės būrelio finansinės galimybės (50%).

▸

Apibendrinant, mokiniai norėtų, kad ugdymo procese būtų naudojamos
inovatyvios priemonės, tačiau tai ne pagrindinis būrelio pasirinkimo kriterijus.
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MOKINIŲ APKLAUSOS DUOMENŲ APŽVALGA

2
3

TĖVŲ APKLAUSOS DUOMENŲ APŽVALGA

NVŠ MOKYTOJŲ APKLAUSOS DUOMENŲ APŽVALGA

TĖVŲ APKLAUSOS DUOMENYS (1)
Jūs esate vaiko...?

Mama
92 %

Tėtis
8%

Jūsų vaiko lytis ir klasė...?
800
700
600
500
400
300
200
100
0

24%

25%

25%

14%
8%
4%
1–2 kl. 3–4 kl. 5–6 kl. 7–8 kl. 9–10 kl.11–12 kl.
Mergaitės

Berniukai

Mokinių proc. pagal klases
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TĖVŲ APKLAUSOS DUOMENYS (2)

Kiek būrelių lanko Jūsų vaikas?

Kur vyksta
užsiėmimai?

Kokioje įstaigoje vyksta
užsiėmimai?

46%

81%

33%

19%

15%

5%
Vieną

Du

Tris

31 %, Valstybės/ savivaldybės
NVŠ įstaiga

2%

Keturis Penkis ar
daugiau

Sūnus/dukra būrelį lanko (-ė)
daugiau nei 6 mėn.

87%

Sūnus/dukra būrelį lanko (-ė)
karantino metu

66%

Kaimas

43 %, Bendrojo ugdymo
mokykla

Miestas

23 %, Privati įstaiga

3 %, Privatus mokytojas
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TĖVŲ APKLAUSOS DUOMENYS (3)
Kokios krypties būrelį lanko Jūsų vaikas?
40%

Sportas

6%

16%
12%

8%

Muzika

Dailė

Choreografija, šokis

4%
Kita...
Kalbos, informacinės technologijos

3%
Technologijos, teatras, drama

Pilietiškumas

Techninė kūryba

(jaunieji šauliai, skautai,
savanorystė, lyderystė ir kt.)

(priskiriama robotika,
radioelektronika, konstravimas ir kt.)

2%
1%

Gamta, ekologija, medijos (fotografija,
videomenas, žurnalistika) ir kt.
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TĖVŲ APKLAUSOS DUOMENYS (4)
Kaip domitės vaiko lankomu būreliu?
88%

Klausausi vaiko pasakojimų
Dalyvauju renginiuose

40%

Stebiu vaiko pažangą

38%

Konsultuojuosi su vadovais vaiko
ugdymo klausimais

34%
29%

Stebiu užsiėmimus
Nesidomiu

1%
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TĖVŲ APKLAUSOS DUOMENYS (5)

Kaip vertinate vaiko lankomą būrelį?
1 – Labai blogai

Vidurkis

5 – Puikiai

Vadovo patirtis ir
kompetencijos

4.72

Bendravimas ir
bendradarbiavimas

4.64

Emocinė aplinka

4.63
4.63

Būrelio kokybė

4.47

Edukacinė aplinka
Būrelio kaina
Būrelio inovatyvumas

Kiek Jums svarbu, kad būrelyje veiklos
būtų organizuojamos naudojant
pažangias, inovatyvias ugdymo
priemones ir metodus?

4.45

72 %, Svarbu ir labai svarbu

23 %, Ne itin svarbu

5 %, Nesvarbu ir visiškai
nesvarbu

4.36
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TĖVŲ APKLAUSOS DUOMENYS (6)
Ar savo gyvenamoje vietoje turite galimybę pasirinkti inovatyvų būrelį?
47%

34%
24%

32%
24%

23%

Mieste

11%
6%

Nėra pasirinkimo

Kaime

Mažas arba labai Vidutinis pasirinkimas Didelis arba labai
mažas pasirinkimas
didelis pasirinkimas
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TĖVŲ APKLAUSOS DUOMENYS (7)
Nurodykite inovatyvias ugdymo priemones,
kurios yra jūsų vaiko būrelyje?

74 %, Taiko bent
vieną nurodytą
priemonę

69% Nuotolinės
bendravimo priemonės

14% Elektroninė, skaitmeninė
ugdymo medžiaga, testai, užduotys

14 % Išmanieji telefonai

12% Užduočių rengimo ir apklausų
organizavimo priemonės (Kahoot,
Mentimeter, Google Forms, Quizlet ir
pan.)

16% Planšetės, nešiojamieji
kompiuteriai

Interaktyvios
grindys
Projektoriai

23% Ugdymo turinio
tvarkymo priemonės

Interaktyvios lentos
ir/ar ekranai

17% Mobiliosios programėlės,
aplikacijos (žingsniamatis, kalbų
korepetitoriai, metronomas ir pan.)

Kameros
(GoPro ir/ar
veiksmo
kameros)

Kita
≥7 %

3D akiniai
3D spausdintuvai
Interaktyvios ugdymo programos,
žaidimai (Minecraft for education,
Comica, Scratch ir pan.)

Dronai – bepilotės
Robotai skraidyklės
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TĖVŲ APKLAUSOS DUOMENYS (8)
TRŪKSTA:
Interaktyvių lentų, grindų, ekranų, projektorių, TRX
diržų, dronų, 3D akinių, GoPro ir veiksmo kamerų,
robotų, edukacinių programų, žaidimų, išmaniojo
inventoriaus, naujesnių, inovatyvesnių treniruoklių,
kokybiškos garso aparatūros, programinės įrangos
tinkamai garso kokybei perteikti bei perduoti,
vieningos NVŠ mokymo(si) platformos ir kt.

NETRŪKSTA:
• „Kadangi tai yra šokiai, tai nežinau, kokios tai galėtų
būti priemonės“;
• „Mes lankome karatė, tad čia nelabai ką ir
pritaikysi“;
• „Jokių netrūksta, kadangi lanko sporto būrelius“;
• „Nepasigendu inovatyvių priemonių. Užtenka tiek,
kiek yra.“

Ar būrelyje trūksta inovatyvių
ugdymo priemonių?

43%

44%

13%
Netrūksta

Trūksta

Nežinau
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TĖVŲ APKLAUSOS DUOMENYS (9)
Kaip manote, kokie inovatyvių ugdymo
priemonių taikymo privalumai?
49%

Skatina vaiko smalsumą

47%

Padeda ugdyti vaiko kūrybiškumą
Gerėja vaiko mokymosi motyvacija

45%

Gerėja vaikų IT taikymo įgūdžiai

34%

Gerėja vaiko pasiekimai

33%

Padeda kurti vaikui įdomų ir
patrauklų turinį

33%

Padeda vaikui greičiau įsisavinti
naujas žinias ir įgūdžius

28%

Padeda individualizuoti užsiėmimus

61%

Gyvo bendravimo trūkumas

53%

Didėja vaikų priklausomybės nuo
informacinių technologijų rizika

33%
19%

27%

Palengvina bendravimą su
mokiniais ir jų tėvais
Nuotoliniai užsiėmimai leidžia
sumažinti laiko sąnaudas
Vaikai daugiau bendradarbiauja
virtualioje aplinkoje

Kaip manote, kokios rizikos atsiranda
taikant inovatyvias ugdymo priemones
būrelyje?

25%

23%
14%

17%
11%

Reikia laiko priprasti
Didėja rizika susidurti su
vaiko psichikai žalingu
turiniu, patyčiomis ir/ar
kt.
Didėja būrelio kaina
Kelia įtampą vaikui
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TĖVŲ APKLAUSOS DUOMENYS (10)
Ar būrelio vadovas atviras naujovėms?

19%
1%

80%

Taip

Ne

Nežinau
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TĖVŲ APKLAUSOS DUOMENYS (11)

Kokių būrelių trūksta?
Plaukimo

Teatro, vaidybos,
aktorystės meno

Šiuolaikinės
muzikos
atlikimo,
dainavimo
užsiėmimų

Dirbtuvių berniukams - laivų,
lėktuvų modelių, namelių
vabzdžiams ir gyvūnams, muzikos
instrumentų ir kt.
Įvairesnių sporto
šakų, kūno
laikysenos ir geros
fizinės sveikatos
palaikymo,
riedlentininkų
Šokių,
choreografijos

Medijos
(fotografija,
videomenas,
žurnalistika)
ir kt.

Daugiau
nemokamų
būrelių.

Įvairesnių kalbų (italų,
prancūzų ir kt.)

Programavimo,
IT skaitmeninio
turinio kūrimo,
technikos
inžinerijos ir kt.

Sporto (krepšinio,
futbolo, plaukimo ir kt.)
Teatro, vaidybos,
meno ir muzikos
Kalbų (lietuvių,
anglų ir kt.)

Robotikos
Pasirinkima
s menkas ir
siauras.

Kalbų (lietuvių,
anglų ir kt.)
Keramikos
Darbščiųjų
rankų būrelio

Meno,
keramikos

Šokių,
choreografijos

Bet kokių, nes
pasirinkimas
itin skurdus.

IT (programavimas,
dizainas, video
filmukų
apdorojimas IT
priemonėmis ir
pan.)
Gamtos, matematikos
tiksliųjų mokslų (fizika,
chemija...)

Kulinarijos,
konditerijos

Mieste

Kaime

28

TĖVŲ APKLAUSOS DUOMENYS (12)
Ar sutiktumėte mokėti daugiau už
būrelį, kuriame būtų naudojamos
inovatyvios ugdymo priemonės?

Kaip manote, ko trūksta Jūsų vaiko
būreliui, kad jame būtų pradėtos naudoti
inovatyvios priemonės?

61%

43%

Finansinių išteklių

32%
25%

13 %

12%

Didesnio tėvų
įsitraukimo

Mokytojo noro
ir užsidegimo
8%

Taip

Ne

Negaliu pasakyti

Mokytojo
kompetencijų
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TĖVŲ APKLAUSOS DUOMENYS (13)
Tėvų lūkesčiai:
DAUGIAU INFORMACIJOS APIE
BŪRELIUS, JŲ SIŪLOMAS VEIKLAS IR
JUOSE NAUDOJAMAS INOVATYVIAS
UGDYMO PRIEMONES.

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (SUP)
TURINČIŲ VAIKŲ ĮTRAUKIMAS Į NVŠ
VEIKLAS, JIEMS TINKAMOS APLINKOS
KŪRIMAS.

KONTAKTINIŲ NVŠ UŽSIĖMIMŲ IR
GYVO BENDRAVIMO.

DAUGIAU AIKŠTYNŲ, SPORTO
SALIŲ, BASEINŲ IR KITŲ ERDVIŲ
AKTYVIOMS NVŠ VEIKLOMS.
DAUGIAU NVŠ BŪRELIŲ KAIMO
VIETOVĖSE.

KOMPETENTINGŲ, KVALIFIKUOTŲ
NVŠ MOKYTOJŲ, GEBANČIŲ
IŠLAIKYTI BALANSĄ TARP
TRADICIJOS IR INOVACIJŲ.

DIDESNĖ VALSTYBĖS PARAMA
NVŠ VEIKLOMS.
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TĖVŲ APKLAUSOS DUOMENYS (14)
APIBENDRINIMAS (1)

▸

Apklausoje dalyvavo 2754 mokinių tėvai iš 59 savivaldybių. Aktyviausiai apklausoje dalyvavo
mokinių mamos (92%), kurių sūnus (50 %) ir (ar) dukra (50 %) mokosi 1–6 klasėse (74%).
Daugumos apklaustų tėvų vaikai 1-2 būrelius (79%) lanko mieste (81%), bendrojo ugdymo
mokykloje (43%) arba valstybės / savivaldybės NVŠ įstaigoje (31%).

▸

Apklausoje dalyvavo tėvai, kurių vaikai lanko sporto (40%), choreografijos ir šokio (16%),
muzikos (12%) krypties būrelius. Informacines technologijas, techninę kūrybą (robotiką,
konstravimą, modeliavimą ir kt.) lanko 3-4% mokinių, iš kurių didžiąją dalį (70%) sudaro
berniukai, mergaitės dažniausiai renkasi meninės krypties būrelius.

▸

Didžioji dalis tėvų (80%) aktyviai domisi savo vaiko (-ų) pasiekimais NVŠ užsiėmimuose. Apie
būrelius jie dažniausiai sužino iš vaiko pasakojimų, stebėdami jo pažangą, dalyvaudami
renginiuose bei bendraudami su būrelio vadovu.
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TĖVŲ APKLAUSOS DUOMENYS (15)
APIBENDRINIMAS (2)

▸

Tėvai 5 balų skalėje vaiko lankomą būrelį vertina gerai. Daugiausia tėvų aukščiausius vertinimus
skyrė vadovo patirčiai ir kompetencijoms (vidurkis – 4.72), palaikomam bendravimui bei
bendradarbiavimui (vidurkis – 4.64), kuriamai emocinei aplinkai (vidurkis – 4.763). Būrelio
inovatyvumas įvertintas gerai (vidurkis – 4.36).

▸

Tėvų pasiteiravus, kiek jiems yra svarbu, kad vaiko būrelyje būtų naudojamos pažangios,
inovatyvios priemonės, dauguma teigė, kad tai yra svarbu (72%). Tėvų manymu, inovatyvios
ugdymo priemonės skatina vaiko smalsumą (49%), kūrybiškumą (47%), didina vaiko motyvaciją
mokytis (45%). Galima daryti prielaidą, kad tėvų lūkestis ir lankomo būrelio inovatyvumas iš esmės
sutampa.

▸

Tačiau rezultatai rodo, kad ne visi apklaustų tėvų vaikai savo gyvenamoje vietoje turi galimybę
pasirinkti inovatyvų būrelį, kuriame būtų naudojamos naujos, pažangios ugdymo priemonės.
Trečdalis tėvų teigė, kad tokių būrelių pasirinkimas yra mažas arba labai mažas (36%). Tėvų,
teigiančių, kad jų gyvenamojoje vietoje yra didelis ir labai didelis inovatyvių būrelių pasirinkimas,
buvo tik 19%. Išsirinkti inovatyvumu pasižymintį būrelį sunkiau, jei vaikai gyvena kaimo vietovėje,
kur, tėvų nuomone, nėra pasirinkimo (24%) arba jis yra mažas (47%).

32

TĖVŲ APKLAUSOS DUOMENYS (16)
APIBENDRINIMAS (3)

▸

Tėvų buvo prašoma nurodyti, kurios iš išvardintų inovatyvių priemonių yra taikomos jų vaiko būrelyje,
74% nurodė bent vieną. Kadangi apklausa vykdyta karantino metu, kai neformalusis vaikų švietimas
buvo vykdomas nuotoliniu būdu, dauguma tėvų (69%) išskyrė nuotolines bendravimo priemones (Zoom,
Microsoft Teams, Skype, Viber ir pan.), ugdymo turinio tvarkymo priemones (23%) (Youtube, Tik Tok,
PowerPoint, Google Docs ir pan.) bei mobiliąsias programėles, aplikacijas (17%). Tėvai, vertindami
rizikas, atsirandančias naudojant inovatyvias ugdymo priemones, susijusias su IT technologijomis,
pabrėžia, kad aktyvus jų naudojimas ugdymo procese gali paskatinti vaikų priklausomybes nuo
informacinių technologijų (53%), o lankant būrelį tik nuotoliniu būdu atsiranda gyvo bendravimo
trūkumas (61%).

▸

Tėvų paklausus, ar, jų nuomone, vaiko būrelyje trūksta inovatyvių priemonių, 44% teigė, kad netrūksta.
Dalis tėvų komentavo, kad jų vaikas lanko šokių ar sproto krypties būrelį ir nežino, koks papildomas
išmanusis inventorius ar kitokie inovatyvūs sprendimai galėtų būti taikomi, todėl nejaučia trūkumo.
43% tėvų atsakė, kad jie nežino, kokios yra inovatyvių priemonių galimybės ir koks yra trūkumas.
Tikėtina, šiuo klausimu tėvai pasikliauja būrelio vadovu, kurį dauguma tėvų (80%) apibūdino kaip atvirą
inovacijoms.
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TĖVŲ APKLAUSOS DUOMENYS (17)
APIBENDRINIMAS (4)

▸

Nepriklausomai nuo tėvų nuomonės apie inovatyvių priemonių trūkumą, dauguma mano, kad jų
naudojimą paskatintų didesnės būrelio finansinės galimybės (61%). Kita vertus, tik 32% tėvų
sutiktų, kad kaina už būrelį didėtų ir šios lėšos būtų naudojamos inovatyvioms ugdymo
priemonėms įsigyti. Tėvai turi lūkestį, kad būtų skiriama didesnė valstybės parama NVŠ
veikloms.

▸

Tėvai taip pat išsakė norą gauti daugiau informacijos apie būrelius, jų siūlomas veiklas ir juose
naudojamas inovatyvias ugdymo priemones. Tėvai mato inovatyvių priemonių naudą, todėl
daugiau informacijos galėtų padėti tėvams apsispręsti mokėti didesnę kainą ir taip prisidėti prie
būrelio inovatyvumo.

▸

Dalis tėvų pastebėjo, kad norėtų NVŠ veiklų, pritaikytų specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP)
turintiems vaikams. Taip pat daliai tėvų „inovacija“ būtų įrengti aikštynai, sproto salės, baseinai ir
kitos erdvės aktyvioms NVŠ veikloms.
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MOKINIŲ APKLAUSOS DUOMENŲ APŽVALGA
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TĖVŲ APKLAUSOS DUOMENŲ APŽVALGA

NVŠ MOKYTOJŲ APKLAUSOS DUOMENŲ APŽVALGA

NVŠ MOKYTOJŲ APKLAUSOS DUOMENYS (1)

Lytis

Amžius
60 ir daugiau
metų

NVŠ vykdymo vieta

13%

7%

78%
37%

50–60 metų

29%

41–50 metų

22%

70%

16%

31–40 metų
iki 30 metų

23%

5%

Vyras

Moteris

Mieste

Kaime

Mieste ir kaime
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NVŠ MOKYTOJŲ APKLAUSOS DUOMENYS (2)

NVŠ kryptis, kurioje dirbate?
Sportas
Muzika
Dailė
Technologijos
Choreografija, šokis
Pilietiškumas
Gamta, ekologija
Informacinės technologijos
Kalbos
Teatras, drama
Etnokultūra
Techninė kūryba
Turizmas ir kraštotyra
Saugus eismas
Medijos

19%
10%
9%
9%
8%
7%
6%
6%
6%
6%
4%
4%
3%
2%
2%

Kiek metų vykdote NVŠ veiklą?
38%
25%

Iki 5
metų

5–10
metų

20%
8%

9%

11–15
metų

16–20
metų

21 ir
daugiau
metų
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NVŠ MOKYTOJŲ APKLAUSOS DUOMENYS (3)

48 %

13%

NVŠ mokytojas bendrojo
ugdymo mokykloje

Laisvasis mokytojas
27 %
NVŠ mokytojas kitoje valstybės /
savivaldybės įstaigoje

87%

NVŠ yra pagrindinė veikla
NVŠ nėra pagrindinė veikla

14 %

NVŠ mokytojas privačioje pelno
nesiekiančioje įstaigoje

10 %

NVŠ mokytojas privačioje pelno
siekiančioje įstaigoje

1%

38

NVŠ MOKYTOJŲ APKLAUSOS DUOMENYS (4)

Kaip COVID-19 pandemija paveikė Jūsų NVŠ veiklos vykdymą?

Teko sustabdyti veiklą

9%

Radome būdų, kaip
prisitaikyti ir pilnai ar iš dalies
tęsti veiklą
Nepaveikė, nes mūsų veikla
jau buvo pritaikyta dėl
pandemijos susidariusioms
sąlygoms

80%

11%

„Prisitaikymas yra
esminis išlikimo
būdas kintančioje
aplinkoje.
Prisitaikymas
nesukelia rizikos.
Rizikinga yra
neprisitaikyti.“
P. Drucker
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NVŠ MOKYTOJŲ APKLAUSOS DUOMENYS (5)

Kurias išvardintas inovatyvias ugdymo priemones taikote NVŠ veikloje? (1)
48% Elektroninė,
skaitmeninė ugdymo
medžiaga, testai, užduotys

92% Nuotolinės bendravimo
priemonės
63 % Išmanieji telefonai

42% Užduočių rengimo ir apklausų
organizavimo priemonės (Kahoot,
Mentimeter, Google Forms, Quizlet ir pan.)

55% Planšetės, nešiojamieji
kompiuteriai

78% Ugdymo turinio
tvarkymo priemonės

Projektoriai

Interaktyvios lentos
ir/ar ekranai

34 %

43% Mobiliosios programėlės,
3D akiniai
aplikacijos (žingsniamatis, kalbų
korepetitoriai, metronomas ir pan.) Kameros (GoPro
ir/ar veiksmo
kameros)

25 %

Interaktyvios ugdymo programos,
žaidimai (Minecraft for education,
Comica, Scratch ir pan.)

19 %

Interaktyvios grindys

Kita,
iki 10 %
3D spausdintuvai

Dronai – bepilotės
skraidyklės
Robotai
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NVŠ MOKYTOJŲ APKLAUSOS DUOMENYS (6)

Kurias išvardintas inovatyvias ugdymo priemones taikote NVŠ veikloje? (2)
I-Dance platformas;
Interaktyviosios lėkštės;
Keramikos degimo krosnis;
Lazeriniai pjaustytuvai;
Elektros inžinerijos
įrengimai;
• Radijo ryšio stotelės;
•
•
•
•
•

• Spektrofotometrai,
• Gimnastikos kamuoliai, Pilates volai,
chromatografai, fermentai;
balansinės platformos, minkšti
• VR akiniai.
pilateso kamuoliukai (siunčiasi iš
• Audio-, videoaparatūra.
užsienio pačius kokybiškiausius,
Įgarsinimo aparatūra,
kokie yra rinkoje), jogos blokai ir t.t.;
mikrofonai;
• Alpinistinė įranga.
• Buriniai sportiniai laivai;
• Specifinė cirko įranga.
• CNC staklytės;

Turiu sporto būrelį. Kam reikalingos
aukščiau išvardintos priemonės?
Vilnos vėlimui šios priemonės
nereikalingos.

1,3 proc.
klausime
išvardintų
priemonių
nenaudoja

Kaimo mokykloms labai trūksta lėšų naujų
ir pažangių priemonių įsigijimui, tad
tenkinamės savo turimomis ar asmeniškai
įsigytomis.
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NVŠ MOKYTOJŲ APKLAUSOS DUOMENYS (7)
Kuris teiginys apie inovatyvių ugdymo priemonių taikymą NVŠ veikloje Jus geriausiai
apibūdina?

60 m. ir daugiau
37%

38%

25%

50–60 metų

41–50 metų
3%
22%

31–40 metų

iki 30 metų

17% 7%

34%

43%

48%

52%

52%

19% 3%

43%

26% 1%

26% 2% 24%

22%

Aktyviai eksperimentuoju taikydama(s) ugdymo priemones
Priemonę taikau, kai susirenku atsiliepimus, rekomendacijas ir įvertinu jos naudą bei rizikas

Ugdymo priemonę taikau, kai ją visi jau naudoja
Dirbu su savo patikrintomis ir pasiteisinusiomis priemonėmis

30%

Pagal amžių

26%

NVŠ MOKYTOJŲ APKLAUSOS DUOMENYS (8)
Nurodykite ne daugiau nei 3 priežastis, dėl kurių nesiryžtate naudoti inovatyvios ugdymo
priemonės:
61%

Riboja finansinės galimybės
Nieko ar nedaug skiriasi nuo
kitų mano jau naudojamų
Nedera su mano
naudojamomis priemonėmis
Man reikės daug laiko išmokti
ją valdyti ir naudoti

29%

26%

Įgyti tvirti
įgūdžiai
55 %

16%

Reikės didelių mano
pastangų, kad mokiniai ją
išmoktų naudoti

16%

Visi ją naudoja, nieko
išskirtinio

13%

Pastangos
32 %

Amžius

Pastangos

60 ir daugiau metų

21%

50–60 metų

18%

41–50 metų

14%

31–40 metų

14%

iki 30 metų

12% 7%

Įgyti tvirti įgūdžiai

25%

28%

16%

16%
15%

36%

27%

26%
18%
31%

23%

33%

27%
20%
26%

57%

13%

11%

57%

64%

13%

63%

7%

71%

Reikės didelių mano pastangų, kad mokiniai ją išmoktų naudoti
Man reikės daug laiko išmokti ją valdyti ir naudoti
Nedera su mano naudojamomis priemonėmis
Nieko ar nedaug skiriasi nuo kitų mano jau naudojamų
Visi ją naudoja, nieko išskirtinio
Riboja finansinės galimybės
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NVŠ MOKYTOJŲ APKLAUSOS DUOMENYS (9)

Nurodykite ne daugiau nei 3 veiksnius, kurie daro didžiausią įtaką diegti inovacijas
(naujoves) Jūsų veikloje:
92%
70%

32%
20%
Vaikų
poreikiai

Mano
poreikis

Kolegų
pasiūlymai

Tėvų norai

15%

12%

Įstaigos,
Konkurentų
kurioje dirbu, pasiekimai
vadovo
nurodymai
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NVŠ MOKYTOJŲ APKLAUSOS DUOMENYS (10)
Nurodykite ne daugiau nei 3 kriterijus, kurie Jūsų NVŠ veiklą išskiria iš kitų:
68%
Užsiėmimai vyksta arčiausiai
mokinių mokymosi ir/ar
gyvenamosios vietos

35%
geri vaikų ugdymosi
rezultatai

18%
Inovatyvios
ugdymo
priemonės

33%
Žema paslaugos
kaina

17%
Moderni ugdymo
aplinka

65%
Geri santykiai su
tėvais / mokiniais

27%
Aukšta
pedagogų
kvalifikacija

7% Pritraukiami
kiti finansavimo
šaltiniai
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NVŠ MOKYTOJŲ APKLAUSOS DUOMENYS (11)
Nurodykite ne daugiau nei 3 kriterijus, kurie Jūsų NVŠ veiklą išskiria iš kitų:
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

46%

42%
36%

26%

24%

19%

16%

14%
6%
Laisvasis mokytojas

22%

4%

8%

NVŠ mokytojas bendrojo NVŠ mokytojas kitoje NVŠ mokytojas privačioje
ugdymo mokykloje
valstybės / savivaldybės
įstaigoje
NVŠ įstaigoje

Žema paslaugos kaina

Inovatyvios ugdymo priemonės

Pritraukiami kiti finansavimo šaltiniai
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NVŠ MOKYTOJŲ APKLAUSOS DUOMENYS (12)

Kaip dažniausiai ieškote informacijos apie inovatyvias ugdymo
priemones?
86%

Seku informaciją apie ugdymą internete

Skaitau ugdymo literatūrą

65%

Dalyvauju mokymuose

63%

55%

Konsultuojuosi su kolegomis iš Lietuvos

Konsultuojuosi su kolegomis iš užsienio

10%

Dažnai

31%

Retai

13% 1%

33%

33%

42%

2%

4%

4%

59%

Niekada
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NVŠ MOKYTOJŲ APKLAUSOS DUOMENYS (13)
Kaip dalinatės patirtimi apie naudojamas inovatyvias (naujas ir pažangias) ugdymo
priemones?

Vedu mokymus

Konsultuoju

45%

Dalinuosi atsiliepimais ir
rekomendacijomis
viešojoje erdvėje

9%

28%

Nesidalinu

35%

„Nesidalinu“ pagal amžių
34%

iki 30 metų

32%

33%

31–40 metų

41–50 metų

37%

42%

50–60 metų 60 ir daugiau metų
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NVŠ MOKYTOJŲ APKLAUSOS DUOMENYS (14)
Kokius būdus pirmiausia naudojate mokydamiesi dirbti su nauja
ugdymo priemone?

1

Bandymo būdu mokausi pats/pati ar
savarankiškai ieškau internete medžiagos
(vaizdo medžiagos, instrukcijos), kuri
padėtų išmokti dirbti su priemone.

2

Kreipiuosi pagalbos į kolegas, kurie jau
yra išbandę priemonę.

3

Nepriklausomai
nuo amžiaus ar
turimos NVŠ
veiklos patirties

Kreipiuosi pagalbos į priemonės
gamintoją / pardavėją / teikėją.
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NVŠ MOKYTOJŲ APKLAUSOS DUOMENYS (15)
Kokia kalba turite galimybę susipažinti su naujovėmis neformaliajame vaikų
švietime?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
iki 30 metų

Anglų
kalba

31–40 metų

Rusų
kalba

41–50 metų
Anglų

Rusų

50–60 metų

Lietuvių

96%

Rusų

61%

Anglų

52%

Lenkų

12%

Vokiečių

6%

Prancūzų

2%

Ispanų

1%

60 ir daugiau
metų
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NVŠ MOKYTOJŲ APKLAUSOS DUOMENYS (16)
Įvertinkite 5 balų skalėje kriterijus, kuriais vadovaujatės pasirinkdami ugdymo priemonę:
1 – visiškai nesvarbu

Vidurkis

Priemonės ugdymo nauda vaikams

4.82

Priemonės funkcionalumas

4.45

Priemonės naudojimo lengvumas

4.27

Priemonės universalumas

4.27

Priemonės inovatyvumas

4.15

5 – Labai svarbu

3.97

Priemonės vizualinis patrauklumas

3.89

Kainos patrauklumas

3.85

Gamintojo patikimumas

3.77

Priemonės ilgaamžiškumas
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NVŠ MOKYTOJŲ APKLAUSOS DUOMENYS (17)
Kokias lėšas daugiausiai naudojate įsigydami inovatyvias ugdymo priemones?
33%

38%

Savo atlyginimo lėšas

Valstybės/
savivaldybės lėšos

22%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

4%

5%

ES ir kiti fondai

Parama, labdara

54%

18%

24%

Laisvasis mokytojas

NVŠ teikėjo (tėvų
įmokų) lėšos

51%

43%

39%

32%

28%

20% 20%

16%

14%
NVŠ mokytojas bendrojo
ugdymo mokykloje

NVŠ mokytojas kitoje
valstybės / savivaldybės NVŠ
įstaigoje

NVŠ teikėjo (tėvų įmokų) lėšos

ES ir kiti fondai

Valstybės/ savivaldybės lėšos

Savo atlyginimo lėšas

NVŠ mokytojas privačioje
įstaigoje

Parama, labdara
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NVŠ MOKYTOJŲ APKLAUSOS DUOMENYS (18)
Kokie sprendimai Jums padėtų naudoti inovatyvias ugdymo priemones
NVŠ veikloje?
42%
Nuolatinė valstybės ir
savivaldybės parama
pažangioms ugdymo
priemonėms įsigyti

LT
54%
Daugiau ugdymo
priemonių, parengtų
lietuvių kalba

NVŠ.LT

35 %
Didesnis projektinis
finansavimas naujovių
diegimui
39%
Vieninga platforma, kurioje
NVŠ teikėjai galėtų susipažinti
ir dalintis informacija apie
priemones ir jų naudojimo
galimybes

23%
Aktyvesnis NVŠ teikėjų
dalijimasis patirtimi
viešojoje erdvėje
(internetas, TV, radijas ir
pan.)

41%
Daugiau mokymų,
skirtų išbandyti
inovatyvias (naujas ir
pažangias) ugdymo
priemones

22%
Daugiau savo srities
profesionalų atsiliepimų
apie naujoves ir jų
rekomendacijų
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NVŠ MOKYTOJŲ APKLAUSOS DUOMENYS (19)

APIBENDRINIMAS (1)

▸

Apklausoje dalyvavo 1234 NVŠ mokytojai iš 60 savivaldybių. Daugumą sudarė moterys
(78%), NVŠ mokytojai 41-60 metų amžiaus (66%). Didžioji dalis apklaustųjų NVŠ mokytojų
veiklą vykdo mieste (70%), iki 10 metų (63%).

▸

Apklausoje dalyvavo visų NVŠ krypčių mokytojai. Daugiausia buvo sporto krypties NVŠ
mokytojų (19%), po jų seka muzikos (10 %), dailės (9%) bei technologijų (9 %) krypties NVŠ
mokytojai.

▸

Didžioji dalis NVŠ mokytojų dirba bendrojo ugdymo mokykloje (48%) ar kitose valstybės /
savivaldybės NVŠ įstaigose (muzikos, sporto mokyklose ir pan.) (14%).

▸

Dauguma apklaustųjų negali skirti viso savo darbo laiko ir dėmesio NVŠ veiklai, nes ji nėra
pagrindinė veikla (87%).
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NVŠ MOKYTOJŲ APKLAUSOS DUOMENYS (20)

APIBENDRINIMAS (2)

▸

Dauguma apklausoje dalyvavusių NVŠ mokytojų teigė, kad COVID-19 pandemija jų veiklos
nesustabdė (80%). Jie rado būdų, kaip prisitaikyti ir pilnai ar iš dalies tęsti veiklą.
Dažniausiai NVŠ mokytojai nuotolinio ugdymo metu naudojo: komunikacijos platformas
(Zoom, Microsoft Teams, Skype, Viber ir pan.) (92%); ugdymo turinio tvarkymo priemones
(Youtube,Tik Tok, PowerPoint, GoogleDocs ir pan.) (78%); išmaniuosius įrenginius:
telefonus (63%), planšetes, nešiojamuosius kompiuterius (55%).

▸

Dalis NVŠ mokytojų nurodė kitas ugdymo procese naudojamas priemones, tokias kaip
lazeriniai pjaustytuvai, radijo ryšio stotelės, audio-, videoaparatūra ir pan. 1,3% apklaustųjų
NVŠ mokytojų nurodė, kad išvardintų priemonių nenaudoja, nes netinka jų vykdomai NVŠ
krypčiai ar trūksta lėšų šioms priemonėms įsigyti.
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NVŠ MOKYTOJŲ APKLAUSOS DUOMENYS (21)

APIBENDRINIMAS (3)

▸

Du trečdaliai (60%) NVŠ mokytojų save įvardino kaip gana atvirus naujovėms, 38% apklaustųjų
taikydami inovatyvias (naujas ir pažangias) ugdymo priemones savo būrelyje aktyviai
eksperimentuoja. 22% yra linkę mažiau rizikuoti, todėl inovatyvias priemones taiko įvertinę
atsiliepimus apie priemonės naudą ir rizikas. 40% NVŠ mokytojų yra linkę išlaikyti ugdymo
proceso stabilumą. Jie teigė, kad dirba su savo patikrintomis ir pasiteisinusiomis
priemonėmis arba renkasi tik tas ugdymo priemones, kurias jau naudoja visi kiti. Taip save
dažniau apibūdino vyresni NVŠ mokytojai.

▸

61% NVŠ mokytojų įvardijo, kad nesiryžta naudoti inovatyvių ugdymo priemonių, nes juos riboja
finansinės galimybės. Šis veiksnys ypač aktualus jauniems NVŠ mokytojams. Kitos priežastys
yra susijusios su įgytais tvirtais įgūdžiais, t. y. priemonės atsisakoma, jei ji nedera su jau
naudojamomis (26%) ar nedaug skiriasi nuo jų (29%). Stebima tendencija, kad ši priežastis
darosi aktualesnė didėjant NVŠ mokytojų amžiui. Naujovėms įvaldyti reikia papildomų
pastangų, todėl dalis NVŠ mokytojų, ypač vyresni, vertina, kiek jiems reikės įdėti pastangų
išmokti naudotis nauja ugdymo priemone patiems (16 %) ir išmokyti mokinius (16%).
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NVŠ MOKYTOJŲ APKLAUSOS DUOMENYS (22)

APIBENDRINIMAS (4)

▸

Didžioji dalis apklaustųjų NVŠ mokytojų teigė, kad nesiryžta naudoti inovatyvių priemonių, nes
juos riboja finansinės galimybės. Paklausti apie svarbiausią investicijų į inovacijas šaltinį NVŠ
teikėjai dažniausiai nurodė pagrindinį lėšų gavimo šaltinį:

•

•
•
•
▸

NVŠ mokytojai, dirbantys bendrojo ugdymo mokykloje, nurodė, kad priemones įsigyja
valstybės / savivaldybės biudžeto lėšomis (51%).

Valstybei / savivaldybei pavaldžios NVŠ įstaigos, tokios kaip muzikos, sporto mokyklos ir
pan., į inovatyvias priemones investuoja iš tėvų įmokų už paslaugas gautas lėšas (43%) ir
steigėjų skiriamas biudžeto lėšas (32%).
Privačios NVŠ įstaigos taip pat daugiausia naudoja tėvų įmokų už paslaugas lėšas (39%).
Laisvieji mokytojai yra laisvi naudoti už teikiamas NVŠ paslaugas gautas lėšas
inovacijoms, t. y. susimažindami savo gaunamą atlyginimą (54%).

Privačios NVŠ įstaigos (20%) ir laisvieji mokytojai (24%) naudojasi valstybės / savivaldybės
skiriamomis lėšomis kaip tiksliniu NVŠ finansavimu (NVŠ krepšelis) ir šias lėšas skiria
inovatyvioms ugdymo priemonėms įsigyti.
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NVŠ MOKYTOJŲ APKLAUSOS DUOMENYS (23)

APIBENDRINIMAS (5)

▸

Apklaustieji NVŠ mokytojai teigė, kad diegti inovacijas (naujoves) savo veikloje labiausiai skatina
vaikų poreikiai (92%) ir jų asmeninis poreikis naujovėms (70%) . Įdomu, kad tik 12% apklaustųjų
paminėjo, jog seka konkurentų pasiekimus ir jie motyvuoja diegti naujoves. Didžioji dalis
apklaustųjų NVŠ mokytojų dirba valstybės / savivaldybės lėšomis finansuojamose įstaigose
(bendrojo ugdymo mokyklose, muzikos ar sporto mokyklose ir pan.), todėl tikėtina, kad
konkuravimo dėl rinkos jausmas dalies nėra stiprus.

▸

Tik 18% NVŠ mokytojų paminėjo, kad jų NVŠ veikla išsiskiria inovatyviomis priemonėmis,
kuriomis labiau pasižymi NVŠ veiklos, vykdomos privačiose įstaigose. Didžioji dalis mano, kad
klientus į būrelius pritraukia siūlydami paslaugas arčiau mokymosi / gyvenamosios vietos (68%)
ir kurdami gerus santykius su mokiniais, jų tėvais (65%). Po trečdalį NVŠ mokytojų mano, kad jų
NVŠ veikla yra patraukli, nes pasiekiami geri mokinių rezultatai (35%) ir paslaugos kaina yra žema
(33%). Stebima tendencija, kad žemą kainą kaip konkurencinį pranašumą mato NVŠ dalyviai,
kurių finansavimas priklauso nuo tėvų finansinių galimybių: laisvieji mokytojai (36%),
savivaldybės / valstybės NVŠ įstaigos (meno, sporto mokyklos ir pan.) (42%), privačios NVŠ
įstaigos (46%). Pastarosios labiau stengiasi pritraukti kitus finansavimo šaltinius.
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NVŠ MOKYTOJŲ APKLAUSOS DUOMENYS (24)

APIBENDRINIMAS (6)

▸

Inovacijų diegimui svarbu, kokiais būdais vyksta informacijos sklaida. Apklaustieji NVŠ mokytojai
teigė, kad aktyviai domisi inovatyviomis ugdymo priemonėmis. Jie seka informaciją apie ugdymą
internete (86%), skaito ugdymo literatūrą (65%) ar dalyvauja mokymuose (63%). Pusė jų
konsultuojasi su kolegomis (55%). Duomenys rodo, kad priimtiniausias ir greičiausias būdas gauti
informaciją yra internetas, todėl svarbu, kad viešojoje erdvėje (interneto portaluose) būtų
pakankamai ir tinkamai pateiktos informacijos. NVŠ mokytojų paklausus, kokiomis kalbomis turi
galimybę susipažinti su naujovėmis neformaliajame ugdyme, be lietuvių kalbos, jie nurodė rusų
(61%), anglų (52%), lenkų (12%) kalbas.

▸

Inovacijų sklaida priklauso ir nuo inovacijas naudojančių asmenų atvirumo dalintis savo patirtimi.
Dauguma (65%) apklaustųjų dalinasi savo patirtimi apie naudojamas inovatyvias ugdymo
priemones. Dažniausiai jie konsultuoja kolegas (45%) bei dalinasi atsiliepimais, rekomendacijomis
viešojoje erdvėje (28%), pastarasis būdas priimtinesnis jauniems, iki 30 metų NVŠ mokytojams.
Vyresni ir daugiau NVŠ veiklos patirties sukaupę NVŠ mokytojai tampa ekspertais ir gali mokyti
kolegas, kaip geriau naudoti inovatyvias ugdymo priemones.
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NVŠ MOKYTOJŲ APKLAUSOS DUOMENYS (25)

APIBENDRINIMAS (7)

▸

Apklausos rezultatai rodo, kad NVŠ mokytojas mato save kaip atvirą naujovėms, nors
dažnai ir klausia savęs „Kam taisyti kas veikia?“. Jis dalinasi savo patirtimi, tačiau pats
labiau linkęs mokytis savarankiškai. Rinkdamasis naują priemonę pirmiausia galvoja
apie jos naudą vaikams ir tik įvertinęs priemonės funkcionalumą, lengvumą naudoti bei
universalumą, vertina jos inovatyvumą. Finansinės galimybės įsigiti inovatyvias
priemones yra ribotos. Todėl NVŠ mokytojai norėtų nuolatinės valstybės ir savivaldybės
paramos pažangioms ugdymo priemonėms įsigyti (42%), didesnio projektinio
finansavimo naujovių diegimui (35%). Taip pat stiprinti savo gebėjimą bei pasitikėjimą
naudoti šias priemones dalyvaujant mokymuose (41%) ar randant daugiau ugdymo
priemonių, parengtų lietuvių kalba (54%), ir informacijos vieningoje NVŠ platformoje
(39%).
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POŽIŪRIS IR POREIKIS

IŠVADOS (1)
Patenkinti būrelio vadovo
taikomomis inovatyviomis ugdymo
priemonėmis

Laiko save atvirais naujovėms

Svarbu, kad
inovatyvios ugdymo
priemonės būtų
taikomos būreliuose

Domisi inovatyviomis
ugdymo priemonėmis

Lūkesčiai:
TIKSLINĖ PARAMA INOVACIJŲ DIEGIMUI NVŠ

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE NVŠ INOVACIJAS
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POŽIŪRIS IR POREIKIS

IŠVADOS (2)

▸

▸
▸

Tyrimo duomenys parodė, kad mokiniams ir tėvams svarbu, jog būrelyje būtų taikomos
inovatyvios ugdymo priemonės. Dauguma tėvų ir mokinių pasitiki inovatyviu būrelio vadovu ir
mano, kad mokinio lankomas būrelis yra inovatyvus. Kita vertus, dauguma tėvų nenorėtų, kad
diegiant inovacijas didėtų būrelio kainos. Todėl galima daryti prielaidą, kad tėvai yra patenkinti
esamu inovacijų lygiu ir nekelia didelių lūkesčių jas diegti.
Tyrimo duomenys parodė, kad NVŠ mokytojai yra atviri inovatyvių ugdymo priemonių diegimui,
ypač COVID-19 pandemijos aplinkybėmis, kai dauguma jų surado būdų, kaip tęsti veiklą nuotoliniu
būdu. Tačiau daugumą NVŠ mokytojų riboja finansinės galimybės įsigyti inovatyvias priemones,
todėl jas diegia tiek, kiek to reikalauja mokinių poreikiai ar paties mokytojo poreikis tobulėti.
Visos NVŠ dalyvių grupės (mokiniai, tėvai, NVŠ mokytojai) sutinka, kad siekiant inovacijų
proveržio neformaliajame vaikų švietime reikėtų finansinės valstybės paramos ir didesnės
informacijos sklaidos apie kuriamas ir taikomas inovacijas švietime.
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