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SANTRAUKA
Lina Zaleckien
Mokinio krep elio taka bendrojo lavinimo mokykl vadybai.
Magistro darbas.
Magistro darbe nagrin jama Lietuvos bendrojo lavinimo mokykl finansavimo sistema taikant
Mokinio krep elio metodik , vertinama kilusi b tinyb tobulinti vadybinius
atsakingam u

vietimo staigos finansin b kl . Atlikta mokslini

ius ir jaustis

altini , dokument analiz .

Empirini duomen rinkimui buvo vartotas anketin s apklausos metodas. Apklausos tiriamieji –
iauli

apskrities:

iauli , Joni kio, Pakruojo, Kelm s, Radvili kio miest

ir rajon

bendrojo

lavinimo mokykl vadovai (direktoriai, pavaduotojai). Suformuluotos tyrimo i vados. I kelta ir
suformuluota mokslinio tyrimo hipotez , kad Mokinio krep elio vedimas suk
vadov nepasitenkinim , d l mokyklai skiriam l

vietimo staig

deficito, nepasitvirtino.

magistro darbo teorin s ir empirin s dalies U Socialini moksl fakultete, 6-ojoje student
mokslini darb konferencijoje „Ekonomikos ir vadybos aktualijos“ perskaitytas prane imas tema:
„Mokinio krep elio taka mokykl veiklos organizavimui“.

SUMMARY
Lina Zaleckien
How Student’s basket influences management of General Education Schools.
Master’s work.
In this Master’s work, applying the Student’s basket method, is dealt the financial system of
General Education Schools of Lithuania. Furthermore, it is estimated the necessity to refine skills of
management and the responsibility for the financial state of educational institution. It was done the
analysis of science works and documents. For collecting of the empirical information, a
questionnaire was chosen as the main method. The respondents of the survey were the deputy
directors and school directors of General Education Schools from towns and districts of iauliai,
Joni kis, Pakruojis, Kelm , Radvili kis. The conclusions of the survey were formulated. The raised
and corroborated hypothesis, about directors’ of educational institutions discontent with the
imposition of Student’s basket and the deficit of finances given to schools, has falsified.
On the base of theoretical and empirical parts of the Master’s work in U Social Science
Faculty in the 6-th students’ studies conference “Topicalities of economy and management” was
made a report on the topic “Student’s basket impact on schools’ work organization”.
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VADAS

Temos aktualumas ir tyrimo problema. Lietuva eng
ki am

ypa spar ios kaitos, kupin nauj

, kuris kelia naujus reikalavimus asmeniui, visuomenei, tuo pa iu - ir juos ugdan iai

vietimo sistemai ( vietimo gair s, 2002). Spart jant globalizacijai bei integracijai, pasak A. Datta
(1993), kyla b tinumas objektyviai vertinti alies vietimo sistemos pasiekimus, jos veikimo
ypatumus, kad b

galima laiku pasteb ti tiek negatyvius, tiek pozityvius vietimo sistemos

poky ius, atskleisti galimus ilgalaikius j rezultat
pa angai.

i

padarinius alies ekonominei bei kult rinei

kius bus manoma laiku atsakyti, galimyb s – visapusi kai pasinaudoti, tik einant

spartaus ir sistemingo atsinaujinimo keliu. Dabarties pasaulyje toks kelias galimas, tik vertinant
mones kaip vertingiausi turt ir atitinkamai j investuojant, tik remiantis vietimu kaip svarbiu
bendros ateities k rimosi b du. Tod l vietimas tolesnei kra to raidai gyja i skirtin svarb . Jis,
kaip teigiama vietimo gair se, svarbiausia iandienos lietuvi visuomen jungianti j ga. Tik ja
remdamasi Lietuva gal s konkuruoti tarptautin je bendrijoje. Taip pat, vietimas, tai neatskiriama
tautos kult ros dalis, tai jungianti grandis tarp tautos praeities ir ateities. Jis – pagrindinis
iuolaikin s visuomen s identiteto saugotojas ir k
Daugiau nei de imtmet

jas ( vietimo gair s, 2002).

vietime nuolat vyksta politiniai poky iai. Ne gana to, jie spart ja.

Ap velg kaitos darbus, galime pasteb ti stipri sias ir silpn sias reformos puses.
vietimo reforma r

si fundamentaliu suvoktu pagrindu: i prad

Tautin s mokyklos

koncepcija (1988), v liau – Lietuvos vietimo koncepcija (1992). Jose buvo stengiamasi atkreipti
mes

naujas vietimo vertybines nuostatas, naujus tikslus ir u davinius, nuo totalitarinei

santvarkai charakteringos sampratos pereita prie demokratin s.
atsaking ir laisv piliet , savaranki

vietimas prad tas kreipti

visuomen . Ta iau reforma buvo vykdyta per l tai ir per

ma ai reaguojant pasikeitimus, ekonominius ir politinius poky ius, visuomen s poreik ( vietimo
gair s, 2002). Svarbiausia, kaip teigiama vietimo gair se (2002), tai, kad reformos darbai buvo
modeliuojami neturint monitoringo sistemos, jie nebuvo sistemingai grind iami moksliniais
vietimo ir visuomen s tyrimais. Taip pat pav luotai prad ta spr sti
problem , kuri i ry

vietimo prieinamumo

jo d l skurdo ir turtinio visuomen s i siskaidymo. Ne stengta pakankamai

efektyviai atsakyti atviros pilietin s visuomen s k rimosi poreikius taip pat nesugeb ta prisitaikyti
prie rinkos ekonomikos ir nepakankamai atsi velgta

ini visuomen s k rimosi, mokymosi vis

gyvenim reikmes.
vietimo reforma nuolat stigo reikiamo finansavimo: valstyb s ir savivaldyb s skiriam l
dalies pakako tik sistemos i laikymui, bet ne jos kardinaliam atsinaujinimui. Per beveik vis
reformos laikotarp tr ko sisteming

ir pastovi

investicij

infrastrukt ros atnaujinim bei pl tr ( vietimo gair s, 2002).
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vietimo modernizavim ,

jo

Reforma nebuvo tolygi ir visus vietimo sektorius paliet skirtingai. Labiau buvo susitelkta
bendr

lavinim ir ugdymo turinio keitim . Pav luotai prad ta vietimo finansavimo reforma ir

mokykl tinklo pertvarka. Norint, kad vietimo sistema b

veiksmingesn , valstyb turi b ti

pasiruo usi nuolat didinti vietimo finansavim . Ta iau akivaizdu, kad investicijos
spar iai neaugs, tod l svarbu, kad jos b

vietim

panaudotos labai efektyviai ( vietimo gair s, 2002).

Finansavimas turi b ti sujungtas su politikos formavimu, gyvendinimu ir vietimo valdymu.
Viena pagrindini prie as

, skatinusi keisti vietimo finansavimo tvark , anot A. Zabulionio

(2003), tai nepasitenkinimas esama vietimo kokybe ir sitikinimas, kad pakeitus finansavimo
tvark ,

vietimo institucijos dirbs racionaliau, t.y. geb s efektyviau naudoti finansus, bus

kokybi kesn s ir t.t. Svarbiausi Lietuvos vietimo finansavimo klausimai b
region

vietimo i laid

ie: dideli atskir

skirtumai, nors ugdymo standartai numatyti visur vienodi, taip pat

neracionalus mokymo staig

tinklas, tod l l os naudojamos neefektyviai. Daug pinig

yra

leid iama mokykl i laikymui ir mokytoj atlyginimams, ta iau mokymo priemon ms j tr ksta.
Kei iant mokymo staig tinkl , kyla mokini pav
mokyklas,

staig

jimo klausimas tuo tarpu mokiniams kei iant

finansavimas nekinta. Tai ypa

aktualu, kai mokinys lanko ne savo

savivaldyb s mokykl (Zabulionis, 2003).
ias problemas si loma spr sti kei iant finansavimo sistem . Taip ir buvo padaryta, kai m
vietimo sistemoje prad jo funkcionuoti Mokinio krep elis.

is terminas yra at

s i

vietimo

finansavimo sistemos, kuris kartais vadinamas „pinigai paskui moksleiv “. Tai rei kia, jog
mokyklos finansavimas tiesiogiai priklauso ne nuo klasi komplekt , bet nuo mokini skai iaus
joje (toks finans skirstymas dar vadinamas per capita) (Zabulionis, 2003). Manoma, jog esant tam
pa iam kaip dabar finansavimo lygiui, po reformos vietimo paslaugos bus kokybi kesn s. Kod l
reik jo vesti

finansavimo princip ? Tai buvo padaryta d l finansavimo skaidrumo. Kadangi iki

iol vietim finansuodavo savivaldyb s, viskas priklausydavo nuo j finansinio paj gumo, geros
valios ir nor . vedus Mokinio krep el , atsirado finansavimo standartas, tai pagal atitinkam
metodik sudaryta tikslin valstyb s dotacija vietimui.
A. Zabulionio (2003) manymu, Lietuvoje nesistengiama naujosios vietimo finansavimo
sistemos pagr sti ar rodyti, i skyrus pateiktus konstatavimus, jog

vietimo l os leid iamos

neefektyviai. Nuodugni paai kinim ar tikinam edukacini bei socialini padarini pagrindimo
ra. Manoma, kad sutaupyti finansai bus panaudoti efektyviai ir taip bus u tikrintas kokybi kesnis
vietimas. Taigi nor josi iame darbe ap velgti
finansavimo ypatumus ypa atkreipiant d mes

iauli apskrities bendrojo lavinimo mokykl

Mokinio krep elio panaudojim . Nor ta i siai kinti

ar Mokinio krep elis takoja mokykl vadyb .
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Problema. Praktinis problemos aspektas – Mokinio krep elio vedimas ir finansavimo
poky iai i aukia mokykl vadov poreik kaitai. Teorinis problemos aspektas – Mokinio krep elio
vedimas ir jo taka mokykl vadybai – ma ai nagrin ta Lietuvos vietimo vadyboje.
Tyrimo objektas. Mokinio krep elis, mokykl vadyba.
Tyrimo dalykas. Mokinio krep elio taka mokykl vadybai.
Tyrimo tikslas. Atlikti Mokinio krep elio metodikos analiz ir jo tak

iauli apskrities

bendrojo lavinimo mokykl vadybai.
Tyrimo u daviniai:
1.

nagrin ti mokslin literat

apie vietimo sistemos kait ir Lietuvos vietimo reform .

2.

analizuoti Mokinio krep elio metodik , ap velgti istorin

ekio id jos vietime metodo

taikym , jo privalumus ir tr kumus, bendrojo lavinimo mokykl finansavim .
3. Atlikti anketin apklaus ir i tirti

iauli apskrities bendrojo lavinimo mokykl vadov

nuomon apie Mokinio krep elio tak mokykl vadybai.
4.

siai kinti, k tur

daryti institucijos, susietos su vietimo finansavimo sistema, kad

Mokinio krep elio funkcionavimo sistema b
Hipotez . Mokinio krep elio vedimas suk
mokyklai skiriam l

dar racionalesn ir efektyvesn .
vietimo staig vadov nepasitenkinim , d l

deficito.

Metodologija
Darbas atspindi iuo metu vykstan

vietimo reform , kuri takoja mokykl kait , vedus

nauj finansavimo sistem . Taip pat apib dinama situacija Lietuvoje, siekiant atskleisti nauj
finansavimo metodik , jos privalumus ir tr kumus. Palyginti Lietuvos ir kit

ali , kuriose is

metodas taikomas, finansavimo sistemos kait , kuri kaip integrali visos vietimo reformos dalis,
glaud iai susijusi su vietimo monitoringo sistemos k rimu, d mesiu vietimo kokybei ir lygiomis
galimyb ms.
Tiriamoji med iaga
Dokument analiz ( vietimo statymas, LR Vyriausyb s nutarimai, mokymo l
metodin s rekomendacijos), kuri

d ka sigiliname

vietimo vadybos literat ra, kuri supa indina su

naudojimo

vietimo veikl bei reformas, mokslin s
vairiomis pedagogin mis, vadybin mis

paradigmomis, vairi autori mokslin literat ra, interneto puslapi duomenys, statistin duomen
analiz .
Tyrimo metodika
Bet kokia mokykl vadov apklausa susijusi su sunkumais. Kad tai b
korekti kai ir greitai, tiriamieji tyrimui buvo atrinkti pagal patogi
apsiribota

iauli

galima padaryti

atrank .

apskrities bendrojo lavinimo mokyklomis nepretenduojant

iame tyrime

statistin imties

„atsitiktinum “. Buvo apklausti mokykl vadovai (direktoriai ir direktori pavaduotojai ugdymui),
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nes b tent jie susiduria su nauja mokykl finansavimo tvarka ir nuo j priklauso vietimo staigos
mokymo turinio, ugdymo proceso bei visos veiklos kokyb . M ginama i siai kinti, ar manoma per
trump laik ir su ma iausiais finansiniais i tekliais Lietuvos mokykl padaryti efektyvi . Ar tikrai
kai kurios vietimo id jos aplenkia socialines bei edukacines vietimo nuostatas ir susitelkia
vietimo ekonomik ir vadyb .
Bendras respondent skai ius vir dviej

imt mokykl vadov . Anketa buvo pateikta su

daro ir atviro tipo klausimais, anonimin , apklaust

vardo ir pavard s klausiama nebuvo.

Ta iau anketos prad ioje buvo pra oma para yti respondent am

, lyt , kok mokom

dalyk

sto, vadovavimo vietimo sistemoje ir vietimo staigai darbo sta , vadybin kategorij ir
nurodyti vietimo staigos, kuriai jis vadovauja, geografin viet . Anketa buvo administruojama
mokyklose ir vietimo centruose, susitarus su j vadovais. Prie prasidedant pagrindiniam tyrimui ir
matavim etapui buvo atliktas pilota inis tyrimas (bandomasis matavimas). Visi duomenys buvo
patalpinti duomen baz je. Jos analizei buvo panaudotas statistinis SPSS paketas.
Tyrimo etapai:
1.

Pasirengimas duomen rinkimui ir apklausos vykdymui (2005 m. rugs jo – spalio
n.).

2.

valgomasis (pilota inis) tyrimas (2005 m. spalio - lapkri io m n.).

3.

Anketavimas (2005 m. gruod io – 2006 m. sausio m n.).

4.

Surinkt duomen sisteminimas ir suvedimas (2006 m. sausio – vasario m n.).

5.

Duomen analiz , interpretavimas (2006 m. vasario – kovo m n.).

6.

Tyrimo ataskaitos parengimas, i vad ir rekomendacij formulavimas (2006 m. kovo
– baland io m n.).

Metodai
•

Mokslin s literat ros sistemin bei lyginamoji analiz ;

•

Empirinis – anketavimas;

•

Matematin

statistin

analiz

– statistinis SPSS (Statistic Package for Social

Sciences) paketas, Microsoft Excel programa.
Strategija
•

Temos pasirinkimas;

•

Tiriamojo darbo vado ra ymas;

•

Mokslin s literat ros rinkimas;

•

Mokslin s literat ros analiz ;

•

Anketos sudarymas;

•

Tyrimo atlikimas;

•

Empirini duomen rinkimas;
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•

Empirini duomen suvedimas duomen baz ;

•

Empirini duomen matematin statistin analiz ir apibendrinimas;

•

Mokslin s literat ros sistemin bei lyginamoji analiz ;

•

vad ir rekomendacij sudarymas;

•

Tiriamojo darbo apiforminimas;

Rezultat naujumas
analizavus
paai

problem

nagrin jan

literat

,

altinius ir dokumentin

med iag ,

jo, kad i sritis yra ma ai tyrin ta, ta iau aktuali ir nauja, nes ir iuo metu tebevyksta

mokykl

vietimo reforma ir finansavimo sistemos diegimo vertinimas. „ vietimo gair se“

teigiama, kad vietimo valdymo ir finansavimo pertvarka laikytina prioritetine sritimi. Nuo jos
esmingai priklauso tolesn s vietimo reformos s km s.
Rezultat teorinis reik mingumas
Tyrimo teorin reik mingum apib dina ios pasiekto rezultato aplinkyb s:
•

Lietuvos vietimo reformos kontekste Mokinio krep elio vedimas suk
staig vadov nepasitenkinim

vietimo

ia finansavimo sistema, nes mokyklai skiriamos

os suma jo, tai norima pagr sti tyrimu;
•

sukaupta nauja med iaga apie iauli apskrities vietimo sistem ir jos situacij po
naujo finansavimo principo vedimo;

•

pl sti teoriniai vaizdiniai apie bendr

vietimo sistemos model alies kontekste.

Rezultat praktinis reik mingumas
Tyrimo praktin reik mingum lemia tai, kad:
•

nustatyti vietimo reformos vertinimo rodikliai, kuriais vertinta dabartin

iauli

apskrities bendrojo lavinimo mokykl finansavimo sistemos situacija.
•

Mokinio krep elio taka bendrojo lavinimo mokykl vadybai pagr sta moksliniu
tyrimu, apiman iu vietimo sistem vienijan iu lygmeniu.

•

tyrimo rezultatai atveria galimyb tobulinti ugdymo staig
tyrimus, vertinti vietimo sistemos privalumus ir tr kumus.
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finansavim ,

t sti

1. KAITA IR REFORMA VIETIMO SISTEMOJE
1.1. Pagrindini s vok analiz
ios s vokos magistro darbe pateikiamos remiantis altiniu: LR vietimo statymas. Nauja
statymo redakcija nuo 2003 m. bir elio 28 d.: Nr. IX-1630, 2003-06-17, in., 2003, Nr. 63-2853
(2003-06-28).
A

Akreditacija – pripa inimas, kad vertintas objektas atitinka nustatytus kriterijus.
B
Bendrasis lavinimas – ugdymas pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio, atitinkamas
specialiojo ugdymo programas.
Bendrojo lavinimo mokykla – mokykla, kurios pagrindin veikla yra ugdymas pagal
formaliojo vietimo pradinio, pagrindinio, vidurinio ar atitinkamas specialiojo ugdymo programas.
F
Formalusis vietimas – vietimas, vykstantis pagal teis s akt nustatyta tvarka patvirtintas
ir registruotas ugdymo programas, kurias baigus gyjamas pradinis, pagrindinis, vidurinis,
auk tesnysis arba auk tasis i silavinimas ir (ar) kvalifikacija.
I
silavinimas – Vyriausyb s arba jos galiotos institucijos nustatyta tvarka pripa inta,
asmens tam tikro lygio brand liudijanti kompetencija, inios,

iai, geb jimai ir vertybin s

nuostatos.
K
Kompetencija – mok jimas atlikti tam tikr

veikl , remiantis gyt

ini ,

,

geb jim , vertybini nuostat visuma.
Kvalifikacija – statym , Vyriausyb s arba jos galiotos institucijos teis s akt nustatyta
tvarka pripa intas mok jimas ir teis verstis tam tikra profesine veikla.
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M
Mokinio krep elis – tai mokymo l os, skirtos vienam sutartiniam mokiniui (Mokymo l
naudojimo metodin s rekomendacijos, 2004, p. 5).
Mokykla – staiga, kurios pagrindin veikla – formalusis arba (ir) neformalusis vietimas.
Mokyklos bendruomen – vienos mokyklos mokytojai, mokiniai, j t vai ir kiti asmenys,
siejami mokymosi toje mokykloje santyki ir bendr

vietimo tiksl .

Mokyklos kio l os – netiesiogiai su vietimo procesu susijusios l os (mokyklos kiui
valdyti ir eksploatuoti, mokiniams ve ioti ir kitoms kio i laidoms skiriamos l os).
Mokymo l os – tiesiogiai su vietimo procesu susijusios l os (darbo u mokes iui pagal
ugdymo plan , mokytoj kvalifikacijai tobulinti, vadov liams ir kitoms mokymo priemon ms, taip
pat ugdymo procesui valdyti, mokyklos bibliotekai, psichologinei, specialiajai pedagoginei,
specialiajai ir socialinei pedagoginei pagalbai bei sveikatos prie

rai mokykloje skiriamos l os).

Mokymo sutartis – mokinio ir vietimo teik jo susitarimas d l mokymo ir mokymosi.
Mokinys – asmuo, kuris mokosi.
Mokytojas – asmuo, ugdantis ir mokantis mokinius pagal formaliojo arba neformaliojo
vietimo programas.
N
Neformalusis

vietimas –

vietimas pagal

vairias

vietimo poreiki

tenkinimo,

kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos gijimo programas.
Nevalstybin mokykla – Lietuvos Respublikos juridinio (i skyrus Seim , Vyriausyb ,
vietimo ir mokslo ministerij , kitas ministerijas, Vyriausyb s staigas, staigas prie ministerij ,
apskrities vir inink , savivaldyb s taryb ) ar fizinio asmens steigta mokykla, juridinio ar fizinio
asmens steigta mokykla kartu su kit valstybi juridiniais ar fiziniais asmenimis, kitos valstyb s
juridinio ar fizinio asmens steigta mokykla.
P
Pedagogas – asmuo, gij s valstyb s nustatyt i silavinim ir pedagogo kvalifikacij .
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Privalomasis vietimas – Lietuvos Respublikos pilie iams ir u sienie iams, turintiems teis
nuolat gyventi ar laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje, privalomas ir valstyb s garantuojamas
ugdymas iki 16 met pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas.
S
Savivaldyb s mokykla – savivaldyb s tarybos steigta mokykla bei mokykla, savivaldyb s
tarybos steigta kartu su Lietuvos Respublikos juridiniais ar fiziniais asmenimis.
Speciali

poreiki

mokinys – mokinys, kurio galimyb s mokytis ir dalyvauti

visuomen s gyvenime yra ribotos d l gimt ar gyt sutrikim .
Speciali

program l os – programoms ir projektams fizini ir juridini asmen skirtos

os, parama, mokestis u

vietim ir kitas paslaugas.

Sutartinis mokinys – tai II pakopos (5-8 kl.) mokinys, jei klas s komplekto mokini
skai iaus vidurkis yra 25 (Mokymo l

vietimo darbas – kryptinga

naudojimo metodin s rekomendacijos, 2004).

vietimo teik jo veikla, skirta mokinio vertybin ms

nuostatoms, inioms ir kompetencijai pl toti.
vietimo staiga – mokykla, pagalb mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikianti staiga,
kurios pagrindin veikla – vietimo darbas ar (ir) vietimo pagalba.
vietimo pagalba – specialist

teikiama pagalba mokiniams, j

t vams (glob jams,

pintojams), mokytojams ir vietimo teik jams, leid ianti padidinti vietimo veiksmingum .
vietimo planavimas – vietimo tiksl , u davini ir j gyvendinimo b

numatymas.

vietimo programa – i anksto apibr tas formaliojo arba neformaliojo vietimo darbas,
kuriuo siekiama numatyto rezultato.
vietimo programos modulis – i anksto apibr ta savaranki ka vietimo programos dalis.
vietimo steb sena – nuolatin

vietimo b kl s ir kaitos analiz , vertinimas,

prognozavimas.
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vietimo teik jas – mokykla, laisvasis mokytojas ir kitas vietimo teik jas ( staiga, mon ,
organizacija, kuriai vietimas n ra pagrindin veikla), io statymo nustatyta tvarka turintis teis
vykdyti vietim .
vietimo vadyba – veikla, kuria organizuotai siekiama u sibr
atskir

vietimo sistemos ir

vietimo organizacij tiksl ( elvys, 2003, p. 10).
U
Ugdymas – mokymas, lavinimas,

, geb jim ir vertybini nuostat formavimas.

Ugdymo planas – ugdymo programos vykdymo reglamentas.
Ugdymo programa – vairiai formalizuota vietimo programa (modulis), kurios turiniu,
perteikimo b dais ir metodais siekiama numatyto rezultato.
Ugdymo turinio koncentras – ugdymo tiksl bei u davini , didaktini nuostat , ugdymo
programos turinio bei siektin rezultat reglamentuotas ugdymo tarpsnis.
Ugdymo turinys – integruota ini ,

, geb jim , vertybini nuostat sistema.

V
Valstybin

mokykla – Seimo, Vyriausyb s,

vietimo ir mokslo ministerijos, kitos

ministerijos, Vyriausyb s staigos, staigos prie ministerijos arba apskrities vir ininko steigta
mokykla bei mokykla, steigta valstyb s institucijos kartu su Lietuvos Respublikos juridiniais ar
fiziniais asmenimis.
Visuotinis vietimas – visiems Lietuvos Respublikos pilie iams ir u sienie iams, turintiems
teis nuolat gyventi ar laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje, valstyb s laiduojamas vietimas.

1.2. vietimo kaitos samprata
Daugiau nei prie de imtmet prasid
visuomen , i komandin s –
pasaul , pasist

s, prie taravim kupinas per jimas i u daros atvir

rinkos ekonomik , sijungimas

jimas nuo pramonin s prie

sprogimas nulemia ypa spar

ini

dinami

Vakar demokratijos

visuomen s, globalizacija, informacijos

iuolaikinio gyvenimo kait ( vietimo gair s, 2002, p. 25). Kaip
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pasak B. Simonaitien s (2003), gyvename sud ting
organizacini poky

politini , socialini , ekonomini

ir

laikais. Poky iai, b dingi iam laikotarpiui, apibendrinami ir pateikiami kaip

per jimas nuo modernumo realij prie postmoderni realij .
L. Stoll, D. Fink (1998) teigia, nors kaita ne visada veda prie pa angos, ta iau pa anga visada
rei kia kait . Anot P. Dalin, H.G. Rolff, B. Kleekamp (1999), S. Rosenholtz (1989) ir . Lusthauso
(1997), kaita yra procesas, o ne vykis. Tod l, apibendrinti galima R. elvio (2003) mintimi, kad
„kaita nei vengiama, ir bandymai j stabdyti gali tur ti katastrofi

padarini . Kaita vyksta,

nesvarbu, ar ji mums patinka, ar ne. Vadinasi, galime teigti, jog esame pasmerkti kaitai. Kait
galima traktuoti arba voliuntaristiniu, arba deterministiniu po

riu. Pirmuoju atveju ji laikoma

moning ir krypting pastang padariniu, antruoju – nat rali socialini d sni ir mechanizm
nulemtu procesu“ ( elvys, 2003, p. 36). Tam pritaria ir D. Hopkins, M. Ainscow, M. West (1998)
teigdami, kad organizacijos kaita da niausiai pasirei kia viena i dviej form : nat rali kaita,
sistemingas, da niausiai nepastebimas per jimas i vieno b vio kit , ir planinga kaita, kai norima
sustabdyti savaimin vyki proces ir tam tikru momentu nutraukus prie tai prad

veikl

vesti

nauj tvark . Kaitos, kuri pasirei kia dviem formomis, altiniai paprastai esti dvejopi: i or s ir
vidaus ( r. 1 pav). Vidaus, nesvarbu individo ar organizacijos, kaita suprantama kaip nat rali arba
organi ka. I or s kait , prie ingai, yra sunkiau priimti – juk tai kiti darys mums, m
Pasak R. elvio (1998), i or s kaita yra pateikiama i

mokyklai.

alies, tod l iai kaitai da nai prie taraujama.

I or s

Vidaus

Planinga

Tikslinga veikla

Naujov

Nat rali

Asmens tobul jimas ir augimas

Aplinka

1 pav. Kaitos tipologija.
altinis: Hopkins, D., Ainscow, M., West, M. (1998). Kaita ir mokyklos tobulinimas.
Paskutinio de imtme io patirtis vis labiau skatina pritarti nat raliai kaitai. Kaita, b dama
pastovi ir visa apiman iu procesu, da nai yra nenusp jama. Tod l, R.

elvio (1998) nuomone,

kaitos ne manoma kontroliuoti, negalime, jos prad ti arba sustabdyti. Galime tik m ginti daryti jai
tak , t.y. suteikti jai norim temp , pageidaujam krypt ar priimtinesn pob
Vienas

ymiausi

iuolaikini

vietimo kaitos teoretik

.

M. Fullan (1998), suformulavo

tuonis pagrindinius kaitos principus, kuriuos jis pavadino naujosios kaitos paradigmos
pamokomis.

ie principai yra ypa

svarb s, siekiant suprasti pastarojo meto vietimo kaitos

sningumus:
1. Kuo kaita sud tingesn , tuo ma iau manoma j reguliuoti.
Ai kiai pervertintume savo galimybes, jeigu manytume gal valdyti kait . Vykstant visuotiniams
poky iams, dalies proces eiga nat rali, nevaldoma ir nepriklauso nuo m
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valios bei pastang .

Kiekvienoje visuomen je

vietimo sistema gyvena savo gyvenim

autonomi kai. Net ir labai centralizuotai valdom sistem

t.y. funkcionuoja gana

manoma veikti tik iki tam tikros ribos.

Ne manoma priversti moni kitaip galvoti arba gyti nauj

. Negalima paliepti i siugdyti

atsidavimo darbui ar motyvacijos. Daugiausia, k galime pasiekti,- tai sukurti s lygas, leid ian ias
mon ms tai daryti. Nepakeit mastymo ir

, poky ius norima linkme gal sime kreipti tik

labai ribotai: jeigu pasikeitim ir vyks, jie bus gana pavir utini ki.
2. Kaita n ra linijinio pob

io; ji kupina neapibr tum , o kartais- ir netik tum .

Nerimas, sunkumai ir ne inomyb s baim visada b dingi kaitos procesui, ypa i prad

.

Galime teigti, kad sunkumai pradin se stadijose yra garantuoti. Ma a to, da nai v lesn s stadijos
taip pat nenusp jamos. Kartais b na tik blogiau tuomet, kada, atrodyt , visk darome teisingai.
Kartais, prie ingai, viskas eina geryn, nors atrodo, darome klaid po klaidos. Kaitos procese visada
egzistuoja laim s komponentas. Kartais, nepaisant visko, mus lydi s km , kartais nesiseka ir tiek.
3. Problemos yra m

pagalbinink s.

Problemos kaitos metu nei vengiamos, ta iau be j mes negalime nieko i mokti ir sulaukti
km s. Tik problem d ka galime rasti k rybi

sprendim . Jei kyla problem , vadinasi poky iai

tikrai vyksta. Ir prie ingai, problem nebuvimas signalizuoja, kad realiai nedaug kas tepasikeit . Jei
ankstyvosios kaitos stadijos vyksta lengvai, tai tikras po ymis, jog kaita pavir utini ka. Taigi
konfliktas yra esminis vykstan ios kaitos komponentas. Konflikt
poky

sprendimas veda prie reali

ir didesnio pasitenkinimo tuo, kas pasiekta.

4. Vizija ir strateginis planavimas neturi b ti pernelyg ankstyvi.
Popieriuje sukurta vizija b na neilgaam . Taip yra d l dviej prie as
kaitos s lygomis negalime susikurti vien kokias nors teorijas ar m

. Pirma, sud tingos

norus

nijan ios vizijos.

Vizija i plaukia i to, kas prakti kai vyksta. Antra, tam, kad darbas vykt s kmingai, reikalinga
kolektyvin vizija. Bendrai, visiems priimtinai vizijai suformuoti reikia laiko. Kita vertus, da nai
vizijos b na neilgaam s ir tada, kai pradin je j k rimo stadijoje dalyvauja per daug moni .
Tuomet greitai suformuoti visiems priimtin

vizij

b na sunku, ir da nai apsiribojama

pavir utini ku jos svarstymu. Pavir utini kumas ir lemia tokios vizijos neilgaam

kum . Pernelyg

ankstyvas strateginis planavimas taip pat kvestionuotinas. Jis gali klaidinti. Realiai vykstanti kaita
gali neatitikti m
tikslinga b

susikurt

plan , tad v liau tenka ne kart juos koreguoti. Tod l vargu ar

skirti pernelyg daug laiko ir j

i ankstiniam planavimui. Rigidi kas vietimo

teoretik susikurt plan laikymasis, neatsi velgiant kaitos realyb , - dar daugiau abejoni kelianti
strategija.
5. Individualizmas ir kolektyvizmas yra nevienodai svarb s.
Mokytojo profesija neretai apib dinama kaip pasmerkianti vienatvei. Pedagogas da nai jau iasi
vieni as. Jis ateina mokykl ir did

dal laiko praleid ia klas je, nesutikdamas koleg ir su jais
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nebendraudamas. Toks izoliavimasis apriboja ie kojim ir inovacij proces bei keitim si naujomis
id jomis; mokytojai daugiausia remiasi vien savo patirtimi. Ta iau pavojingas ir kitas
kra tutinumas. Pernelyg didelis kolektyvizmas skatina grupin m stym (amerikie

psichologo I.

Janis pasi lytas terminas, rei kiantis bes lygin konformizm , kai nekriti kai pakl stama grup s
nuomonei). Tam, kad vietimo kaita vykt

norima linkme, b tina ugdyti pedagog

geb jim

savaranki kai m styti ir dirbti, ir kartu sutelktai siekti bendr tiksl .
6. Neveiksminga nei vienpus centralizacija, nei decentralizacija.
Pernelyg didel centralizacija – tai perd ta kontrol , o decentralizacija – chaosas.
reform
vir

vietimo

istorija parod , kad poky iai „nuleisti i vir aus“, n ra veiksmingi. Ta iau vietimo
s ir toliau tebetaiko

princip , nes, pirma, nemato kit alternatyv ; antra, nori greit ir

ap iuopiam rezultat . Da nai toki veiksm imamasi vien d l politini prie as

. Kita vertus, „i

apa ios“ inicijuojami projektai taip pat lunga, jei j nepalaiko auk tesn s vietimo grandys. Kaitos
procesai turi vienu metu vykti ir „vir uje“, ir „apa ioje“. sitikinimas, kad visk galima valdyti ir
kontroliuoti tik i vir aus, yra iliuzija. Kita vertus, iliuzija yra sitikinimas, kad decentralizavus
vietimo sistem galima visi kai ignoruoti centrin vald

. Patinka mums tai ar ne, bet centrin

vald ia ir mokykla yra viena kitai reikalingos ir viena be kitos negali nei gyvendinti kaitos proces ,
nei apskritai egzistuoti.
7. Lemiam reik

turi ry iai su i ore.

Daugelis organizacij , ypa

vietimo, pagrindines j gas skiria vidaus raidai ir nepakankamai

mesio – i orinei aplinkai. Ta iau vietimo kaita nei vengiamai vyksta pla iame socialiniame ir
ekonominiame kontekste. Visi visuomen je vykstantys procesai yra glaud iai susij . Jei
ignoruosime kait , vykstan

u mokyklos sien , nesugeb sime daryti bent kiek didesn s takos ir

pa ios mokyklos kaitai. Taigi tiek i or s, tiek vidaus aplinka turi b ti vienodai traktuojama.
8. Kaitos procese turi dalyvauti visi.
Kaita yra pernelyg sud tingas procesas, kad j b

galima patik ti ekspertams. Poky

gyvendinti pavien s, tegu ir labai i kilios asmenyb s. Tam nepaj

negali

s nei formal s vadovai, nei

vietimo ekspertai. Kaitoje turi dalyvauti visi vienaip ar kitaip su vietimu susij s asmenys ir
interes grup s. Esmini poky

galima pasiekti tik tada, kai visi pedagogai imsis iniciatyvos

keisti savo darbin aplink .
Anot E. Ge ien s (2003), visos a tuonios dinami

poky

pamokos atskleid ia galimybes

pl toti vien model , kuris susij s su asmens geb jimu derinti visi kas prie ingybes, skatinti siekti
poky

ir tuo pa iu sudaryti s lygas savaranki kam mokymuisi, b ti pasirengusiam netik tumams,

sunkumuose

velgti k rybi kus sprendimus ir tur ti vizij . Vertinti asmen ir grup , derinti

centralizacij ir decentralizacij skatinan ias j gas, siekti nuoseklumo viduje, nepamir tant d mesio
orei. Vertinti asmenis kaip poky

darytojus, kurie v liau tampa sistemini poky
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autoriais.

gyvendinti poky ius, kaip ra o B. Everard, G. Morris (1997), – tai ne tik apib dinti tiksl : tai
veikos procesas, dialogas, gr tamasis ry ys, tiksl ir plan keitimas, vairi jausm ir vertybi
valdymas, dalyki kumas, mikropolitika, nusivylimas, kantryb ir mai atis. O kaip teigia R. elvys
(1998), kuo sud tingesni poky iai, tuo sunkiau daryti jiems tak . Inicijuoti poky ius sistemoje kaip
visumoje retai tepavyksta.
Kalbant apie kaitos ypatumus, verta susipa inti su A. Hargreaves, inomo kaitos teoretiko,
suformuluotais vietimo kaitos principais, kurie savo ruo tu papildo ir pa vairina M. Fullan kaitos
paradigm pamokas ( elvys, 2003, p. 42-43):
1. Tiksl santykinumas. Sud tingos ir spar ios kaitos laikotarpiu geriau u sibr ti laikinus ir
ma iau apibr tus tikslus, nes juos nei vengiamai reik s ne kart svarstyti i naujo ir
papildyti.
2. Emocinis aspektas. Emocinis fonas daro kaitos procesui didel

tak . Jei

vietimo

reformatoriai emocinius reformos aspektus ignoruos, jausmai ir emocijos vis tiek prasiver ir
paveiks racionaliai priimt sprendim

gyvendinim .

3. Politikos gyvendinimas. Nors sistemin s reformos paprastai inicijuojamos visos alies
mastu, poky

s km priklauso nuo to, kaip juos supras ir vertins kiekviena vietimo

institucija. Tod l, jei tik manoma, politinius sprendimus b tina priimti konkre iose darbo
vietose, t.y. ten, kur jie bus gyvendinami. prastin centralizuotos kaitos schema pernelyg
biurokrati ka ir nelanksti, kad gal

atsi velgti konkre ias vietos aplinkybes. Kita vertus,

sprendim pri mimo galias galima deleguoti tik tada, kai vietos lygmuo pasireng s tuos
sprendimus priimti.
4. Rekult rizacija. Kad kaita vykt planingai, b tina bendradarbiavimo kult ra. U uot lauk ,
kol senoji karta i eis pensij ir kolektyv silies „naujo kraujo“, bendradarbiavimo kult
turime kurti tarp moni , kurie dirba iuo metu. Praktika rodo, kad noras ir geb jimas keistis
toli gra u ne visada priklauso nuo mogaus biologinio am iaus.
5. Restrukt rizacija. Organizacij kult ros neegzistuoja vakuume: jos apibr tos laike ir
erdv je, t.y. strukt rizuotos. Nors kaita prasideda nuo restrukt rizacijos, t.y. naujo po
darb , ir bendradarbiavimo kult ros formavimosi, b
poky

. Besiformuojan

nauj

santyki

rio

neteisinga ne vertinti strukt rini

pob dis priklauso ir nuo strukt rini

organizacijos ypatum , tod l svarbu laiku pakeisti atgyvenusias strukt ras. Rekult rizacija
ir restrukt rizacija – vienas kit skatinantys ir papildantys procesai.
6. Organizacij
tobul

mokymasis. Bendras darbas – vienas i mokymosi altini . Kad i likt ir

, organizacijos privalo mokytis. Ta iau vien individualaus darbuotoj tobulinimosi

spar ios kaitos laikotarpiu negana. Organizacij

nariai turi mokytis dirbti grup mis ir

komandomis. Bendradarbiavimo kult ra individual mokym si paver ia kolektyviniu.
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Aptartieji vietimo kaitos principai, anot R. elvio (2003), rodo io proceso visapusi kum ir
sud tingum . Kuo poky iai sud tingesni, kuo didesnius ir vairesnius vietimo segmentus jie apima,
tuo sunkiau juos paveikti. Retai tepavyksta inicijuoti s kmingus sistemos kaip visumos poky ius.
Suinteresuotos j gos u institucijos rib gali d ti daug pastang , ta iau jei pati institucija n ra
motyvuota si lom poky

priimti, pastangos liks bevais s. Iniciatoriams sunku pakeisti j

pusiausvyr ir institucijos viduje, jeigu ia yra taking grupi , norin

i laikyti status quo

elvys,

2003, p. 43).
Kalbant apie kaitos proces R.

elvys (1998) skiria tris pakankamai toli vienas nuo kito

nutolusius etapus, arba fazes: pasirinkimo, arba inicijavimo, gyvendinimo ir tolesnio t stinumo,
arba institucionalizavimo. R. elvys (2003) pritaria D. Hopkins, M. Ainscow, M. West (1998), kad
inicijavimo faz

susijusi su sprendimu diegti naujoves ir sipareigojimu veikti.

svarbiausia nuspr sti kada prad ti diegti naujoves ir i analizuoti dabartin

ioje faz je

mokyklos b kl .

gyvendinimas tai daugiausiai d mesio sulaukusi proceso faz . Jos metu stengiamasi naujov
taikyti, arba, pasak R. elvio (2003), ioje pakopoje naujov s i bandomos prakti kai, sprend iamos
kylan ios problemos ir dalijamasi patirtimi. Tolesnio t stinumo, arba institucionalizavimo,
pakopoje sprend iamas klausimas, ar naujov taps prastu dalyku, ar bus atmesta, o gal vyks taip,
jog sunyks savaime. L. Stoll, D. Fink (1998) ai kina, kad papildoma ir svarbi yra rezultat stadija.
Ji apima vairius mokyklos bendruomen s ar visos strukt ros pasiektus rezultatus, bet daugiausia
mesio kreipiama
kaip teigia R.

patobulinimo laipsn , kuris vyksta pagal tiksliai apibr tus kriterijus. Arba,

elvys (2003), ketvirtoje rezultat

pakopoje, kaitos rezultatai vertinami ir

apibendrinami:
Inicijavimas

gyvendinimas

44

4

Institucionalizavimas

4

Rezultatai

2 pav. Kaitos proceso schema.
altinis: elvys, R. (2003). vietimo politika ir monitoringas.
R. elvio (1998) manymu, i schema yra labai supaprastinta. Realiai kaitos procesas yra kur
kas sud tingesnis, nes:
•

Kiekvien faz veikia daugyb vairi faktori , kuri ne manoma i anksto numatyti;

•

Kaita n ra tolydus procesas; vienos faz s metu vykstantys poky iai gali pakeisti
ankstesn se faz se priimtus sprendimus;

•

Kaitos mastai gali b ti labai nevienodi – pradedant konkre ia mokyklos iniciatyva ir
baigiant visa apiman ia alies vietimo reforma;

•

Labai sunku nustatyti kiekvienos faz s trukm . Inicijavimas gali trukti ne vienerius
metus. gyvendinimo fazei reikia ne ma iau kaip dviej
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met . Tik tuomet galima

sakyti, kad poky

gyvendinimui buvo skirta pakankamai laiko. Riba tarp

gyvendinimo ir institucionalizavimo taip pat labai s lygin . Rezultatus galima
vertinti per palyginti trump laik , ta iau tam, kad b

galima susidaryti i sam

kaitos vaizd , reikia vertinti ne tik rezultatus, bet ir pat proces . Ne itin sud tingi
poky iai paprastai vyksta per 3-5 metus. Sud tingi, visa apimantys poky iai gali trukti
nuo 5 iki 10 met ( elvys, 1998, p. 16-17).
R.

elvys (2003) u duoda klausim , koks s vok „kaita“, „reforma“ ir „inovacija“ ry ys?

Poky iai da niausiai br sta pama u ir vyksta kasdien, paprastai be s moningo m

ki imosi.

Reformos tai esmingi pasikeitimai, kuri metu iniciatoriai stengiasi s moningai veikti kait ir tuo
metu vyksta svarb s strukt riniai ir sisteminiai poky iai. Tuo tarpu inovacijomis vadinti
inicijuojami poky iai, kuri tikslas yra tobulinti konkre ius pedagogin s veiklos aspektus. Galima
teigti, jog inovacijos vietoj to, kad keitusios sistem , da nai j tiesiog daro veiksmingesn ir kartu
atlieka stabilizuojam

vaidmen .

Kaip teigia A. Hargreaves (1999), visame pasaulyje viena i svarbiausi ir visa apiman
valstyb s reform

yra visuotin

vietimo reforma. M. Kar iauskien

(2003), remdamasi

profesoriaus J. Lau iko mintimis, teigia, kad vietimo reforma – tai gyvenimo, visos tautos reforma,
palie ianti tiek socialin ir ekonomin , tiek dorovin ir kult rin kra to pad . Apibendrinti galima
M. Luk ien s (2000) mintimi, jog vietimo reforma tai vienas svarbiausi veiksni , galintis prisid ti
prie mogaus ir visuomen s kaitos s moningumo, tikslingumo ir s kmingumo.
Skirtingai nuo vietimo kaitos, vietimo reforma yra politinis procesas. Ir tai svarbu suprasti,
jog reforma – tai nuoseklus alies vietimo sistemos keitimas, kuris i anksto nulemtas valstybin s
vietimo politikos pos ki . R.

elvys (2003), skiria penkias

vietimo politikos proceso

sudedam sias dalis, arba pakopas:
1. Problemos i

limas.

turime spr sti? Kod l manome, kad tai problema? K

inome

apie jos prie astis?
Problem gali i kelti visuomen , politikai, pedagog bendruomen , iniasklaida ir kt. Ji gali br sti
met metus, ta iau gali kilti ir netik tai. Ekspertai turi i tirti, ar tai i ties problema, spr stina
vietimo politikos priemon mis, ir nustatyti gilumines jos prie astis. Ekspertiz s negalima patik ti
siauram, vienai institucijai ar teorinei kryp iai atstovaujan iam specialist b riui. Svarbu i girsti
bent kelet nepriklausom nuomoni . Kvalifikuota, objektyvi ir tiksli diagnoz – b tina tolesni
kming

vietimo politikos ingsni s lyga.

2. Politikos formavimas. Kokie galimi problemos sprendimo b dai? Kaip vertinti j
tinkamum , ka tus ir galim

poveik ? Kokiomis galimyb mis disponuojame ir ko

pasigendame?
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vietimo reformatoriams nelengva i tr kti u jau esam paradigm r
ie koti susipa stant su kit

ali patirtimi, semiantis id

. Nauj b

galima

i gretim vie osios politikos sri

.

Reikia vengti automati kai perkelti id jas konkret

alies ir esamos vietimo sistemos kontekst .

Nedera pamir ti ir to, kad kit

reform autoriai yra suinteresuoti nu viesti

ali ar gretim sri

savo iniciatyvas kuo palankiau, tad j

patirt reikia vertinti kriti kai. Kita vertus, reformos

koncepcija gali b ti i esm s teisinga, bet pernelyg brangiai atsieinanti. Ne visa, kas manoma
ekonomikoje, bus pagal ki en

vietimui. Svarbu pasverti galimybes ir sukaupti poky iams

gyvendinti b tinus i teklius.
3. Svarstymas ir sprendim

pri mimas. Kas ir su kuo turi konsultuotis? Kaip bus

svarstoma? Kokio lygmens ir formos b tina priimti sprendim ?
Prie priimant sprendim , reikia numatyti, kieno interesai gali b ti u kliudyti, t.y. nustatyti
suinteresuot

grupes. Svarbu i siai kinti, kas gyvendinant nauj

politik laim s daugiausia ir

kas labiausiai nukent s. Neretai grup s, kuri naudai vieni ar kiti vietimo politikos ingsniai
atliekami, turi nedaug gali ir takos, o tie, kuri interesai gali b ti paliesti, yra gana takingi ir
organizuoti. Pastar

jokiu b du nedera ignoruoti, o b tina traukti galim politini alternatyv

svarstym . Labai svarbu rasti stipri s junginink ir u sitikrinti kuo auk tesnio lygmens politin
palaikym . Be abejo, konkre ios priimamo sprendimo formos ir b dai priklausys nuo alies
valdymo sistemos centralizavimo laipsnio.
4. Politikos gyvendinimas. Kokios sprendimo gyvendinimo priemon s ir b dai gali duoti
geriausi laukiam rezultat ?
Daugelis novatori
pa iam j

vietimo id

nebuvo gyvendintos ne d l to, kad yra nevykusios, bet kad

gyvendinimui neskirta u tektinai d mesio. Politikai gyvendinti vien politin s valios

negana – reikia ir ios politikos gyvendinimo

. Kaip tik j politini partij paskirtiems

vietimo vadovams neretai tr ksta. Be to, tiek ie, tiek profesional s vietimo vadovai paprastai
dirba tik tam tikr kadencij , trumpesn , kad i ry
pasirenkamas papras iausias – „i vir aus

apa

pasiekti ilgalaik s politikos tikslai. Da nai
“ – gyvendinimo b das. Deja, iandienos

pasaulyje jau ne kart sitikinta io b do ribotumu. Veiksmingesniems b dams reikia daugiau laiko,
atsidavimo ir i tekli .

vietimo politikams ne visada pakanka kantryb s ir i manymo ie koti

alternatyvi politikos gyvendinimo priemoni ir metod .
5. Politikos vertinimas. Kaip ir k vertinti ir matuoti?
vertinti politik reikia d l to, kad b

garantuotas gr tamasis ry ys, nurodytos pasitaikan ios

klaidos bei sunkumai ir pasiektas didesnis politikos veiksmingumas. Ta iau politinius sprendimus
priimantiems ir gyvendinantiems

mon ms ne visada lengva objektyviai vertinti savo darbo

vaisius. Tod l iam darbui b tina pasitelkti i or s vertintojus. Organizacij lygmeniu tok vertinim
gal

atlikti gretim

ugdymo staig

vadovai, mokykl
20

tobulinimo centr

konsultantai ir kt.

sistemos lygmens politik
nesusij

geriausiai vertint

su centrin mis vietimo strukt romis tiesiogiai

ir universitetuose, nevyriausybin se

vietimo organizacijose arba nepriklausomuose

vietimo konsultavimo centruose dirbantys vietimo politikos analitikai.
M. Fullan (1998), D. Hopkins, M. Ainscow ir M. West (1994) reformos ir kaitos s vok
santyk nusako labai paprastai: reforma – tai planinga kaita. Taigi, kaip teigiama vietimo gair se
(2002), vietimo kaita – dabarties b tinyb . vietimas privalo nuolat keistis, kad tinkamai atlikt
savo paskirt , t.y. tarnaut spar iai kintan ios visuomen s poreikiams. Tuo pa iu, vietimas turi
nuolat stiprinti savo galias, jog spar ios kaitos s lygomis sugeb

pad ti visuomenei i likti savimi

ir i saugoti jos tapatyb .
1.3. vietimo reformos Lietuvoje ap valga
velgiant istoriniu po

riu XX a. paskutinis de imtmetis ir XXI a. prad ia Lietuvos vietimui

buvo labai palank s tuo pa iu ir svarb s. Atkurta nepriklausomos Lietuvos valstyb , Lietuvos
gr imas

JTO nari tarp , pri mimas ES. Tai suk

b tinyb imtis sistemin s, visas vietimo

sritis apr pian ios pertvarkos. Sistemin s pertvarkos po
situacij b

riu io laikotarpio Lietuvos vietimo

problemi ka lyginti su Vakar Europos ar pasaulio valstyb mis, kurios vis t laik ir

ilgiau gyveno nuosekl savaranki valstybi
de imtme ius teko modeliuoti ir kurti nauj

vietimo raid . Lietuvos vietimui per nepilnus du
vietimo tiksl ir u davini samprat , ugdymo turin ,

metodus, strategijas, k visos Vakar Europos valstyb s k

de imtme iais, nuolatos keisdamos,

tobulindamos, reformuodamos.
P. Rado (2003) teigia, jog did iumoje Vakar Europos ali esmini strukt rini poky
metas jau baig si (de imt

de imtmet n viena Vakar Europos alis neprad jo rimt strukt rini

pertvark ), taip pat n vienai nebuvo i kilusi problem , kurios priverst rimtai svarstyti sistemin s
mokykl aplinkos klausim . Visi kai prie ingai iam modeliui, Vidurio ir Ryt Europos alyse
neliko n vienos nei judintos sistemos grandies. Net jei kai kurios reformos siek keisti tik mokymo
programas ir vertinim , b tin poky

svarba privert per

elvio (1999), beveik visos Centrin s ir Ryt Europos alys pri

ti ir kitus segmentus. Pasak R.
tam tikrus statym pakeitimus,

kurie formaliai leido gyvendinti esminius vietimo sistemos pertvarkymus. Anks iausiai statym
reforma prasid jo Vengrijoje, kur jau 1985 metais buvo priimtas netipi kas socialistin s sistemos
aliai vietimo statymas, numatantis esmin

vietimo sistemos decentralizacij . Tuo tarpu did ioji

dauguma Centrin s ir Ryt Europos ali naujus statymus pri

tik po socialistin s sistemos

lugimo (1990 – 1992 m.).
vietimo reform teoretikai M. Fullan (1998) ir P. Rado (2003) teigia, jog reformos gali vykti
trejopai: „i vir aus“, „i apa ios“ bei vienu metu „i vir aus ir i apa ios“. Anot R. elvio (1999),
nors visose Centrin se ir Ryt

Europos

alyse iniciatyvos pasirei kia „i
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apa ios“, ta iau

vykstan ios reformos inicijuojamos „i vir aus“. Kitokia reform eiga pokomunistin se alyse
ne manoma, nes, sunku tik tis, jog pedagogin s bendrijos iose valstyb se sugeb s per trump laik
atsikratyti totalitarizmo s lygomis i siugdyto pasyvumo ir apatijos; kita vertus sunku tik tis, kad
visa apiman ius poky ius galima gyvendinti vietos iniciatyvomis. Pastaruoju metu, visuomenei
engus nuolatin s kaitos laikotarp , R. elvio (2001) teigimu, labai svarbi reik
vadyba.

vietimo kaitos vadyb galima i skirti kaip atskir

gyja kaitos

vietimo vadybos ak , ta iau toks

skyrimas ne visada turi prasm : juk kaitos aspektas integruojamas

vis kit

vietimo vadybos

ak turin . Prasmingai vietimo kaitai reikia nauj ateities plan ir radikali mokyklos kult ros
poky

, reikia sistemin s kaitos. Tikslas, pasak P. Delin, H. G. Rolff, B. Kleekamp (1999), yra

sukurti toki organizacij , kuri pati mokyt si ir sugeb
Tai b

organizacija, kuri tvirtai geb

personal

ir

k rybingai reaguoti aplinkos poky ius.

keisti mokykloje mokymo program , ugdyti bei pri

metodines grupes, pl toti vadybinius

bei organizacinius tikslus

ti

ir kuri

institucionalizuot nepertraukiam mokyklos tobul jimo proces .
Kai kalbama apie veiksming
ne tik

vietimo organizacij

vietimo vadyb , omenyje turima, jog i manyti vadyb privalo

vadovai, bet ir asmenys, atsakingi u

visos

vietimo sistemos

funkcionavim . Kitaip sakant, vietimo vadybos terminas apima tiek mokykl bei kit

vietimo

organizacij vadyb , tiek ir pa ios vietimo sistemos vadyb . Tarybin je vietimo sistemoje vieni
asmenys politinius sprendimus priimdavo, kiti – gyvendindavo. Klasikiniai autokratiniai ir perd m
centralizuoti valdymo modeliai, R.

elvio (2003) nuomone, vadovavosi principu, jog politik

formuoja tik nedidel grup auk iausio lygmens vadov , o vis kit lygmen vadovai atlieka tik
administracin darb , t.y. gyvendina „i vir aus“ jiems „nuleist “ politik . Decentralizuotose ir
liberalizuotose sistemose daugelis gali priimti sprendimus deleguojama emesniosioms vietimo
grandims. Tuomet strateginis planavimas ir politikos formavimas tampa vis lygmen

vietimo

vadov u daviniu.

visum

jungia iuolaikin

iuo po

riu vietimo politikos ir vietimo administravimo sritis

vietimo vadyba. iandien vietimo sistemoje dirbantis vadovas turi b ti plataus

profilio vadybininkas, atliekantis ne tik administratoriaus, bet ir politikos formuotojo funkcij .
R. elvio (2003) nuomone, „d l itin didel s vietimo sistemos centralizacijos ir autoritarinio
vadovavimo pob

io iki nepriklausomyb s atk rimo

vietimo vadyba Lietuvoje egzistuoti

papras iausiai negal jo. Prielaidos i esm s pakeisti stagnuojan

vietimo valdymo sistem

susidar devintojo de imtme io pabaigoje“ ( elvys, 2003, p. 19). Atk rus valstybingum , i kilo
reikalas i esm s pertvarkyti Lietuvos politin , socialin , ekonomin bei kult rin gyvenim . Anot .
Jack no (1993), reikia vadovautis nuostata, kad nauj

Respublikos istorin s raidos etap turi

enklinti kryptingos valstyb s ir visuomen s pastangos gr sti tautos keli
valstybingumo ir kult ros tradicijomis, laiduojan iomis m

ateit savosiomis

tautin , kult rin tapatum

ir

stinum . Tame kelyje reikia atsikratyti sovietin s kult ros takos, atsiverti gyvam ir vaisingam
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dialogui su humanistines vertybes akumuliavusia Vakar Europos kult ra. Tokia linkme kreiptinas
tautos ir valstyb s veikimas, k rybinis darbas, kurio vienas svarbiausi dabarties bar yra radikali,
visaapimanti vietimo pertvarka (Jack nas, 1993, p. 12).
R. Bruzgelevi ien (2001) ai kina, kad vietimas prisi

sipareigojim tapti pagrindiniu

visuomen s raidos veiksniu, socialini reform pamatu, netgi lenkti bendr

visuomen s raid , o

l savo svarbos pra si b ti pripa stamas prioriteti kai Lietuvos valstyb s remiama
sociokult rin s veiklos sritimi.

vietimas modeliavo ir m

alies ateities vizij

– moderni

Lietuvos tauta, atvira visuomen , demokratin valstyb .
Lietuvos TSR vidurin s bendrojo lavinimo mokyklos koncepcija, parengta ir paskelbta dar
1988 m., jau paneig priklausym nuo Taryb S jungos vietimo bei numat pertvarkyti

srit

demokratiniais pagrindais ir vis ugdym gr sti nacionaline kult ra (Bruzgelevi ien , 2001, p. 12).
i vietimo samprata, populiariai vadinta Tautin s mokyklos koncepcija (autor s M. Luk ien ir L.
Tupikien ), prad jo vietimo reform . Kaip teigia R.

elvys (1999), i samprata buvo i

styta

junginiame vietimo darbuotoj suva iavime 1988 met gruod io m nes Maskvoje. Tarp kit
reikalavim

ia taip pat buvo i sakytos nuostatos, jog reikia atsisakyti centralizavimo ir suteikti

respublikoms teis steigti bei u daryti vis tip mokymo staigas ir nustatyti j profilius, taip pat
savaranki kai formuoti vietimo politik – nustatyti vis
trukm , mokymo ir aukl jimo turin , vidaus tvark ir kt.

vietimo grand

strukt

, mokymosi

vietimo sistemos pamatu pasirinkta

tautin kult ra. Lietuvos tautin s mokyklos id ja buvo grind iami mokyklos pertvarkos principai,
strukt ra, mokymo ir aukl jimo proceso reforma. Pasi lytoji tautin s mokyklos koncepcija, ai kiai
rezistuojanti to meto unitarinei vietimo sistemai, tapo lyg ir katalizatorium, i judinusiu Lietuvos
vietimo grandies – vidurin s mokyklos reformavimo – proces ( vietimo politika, tendencijos.
1997, p.108).

. Jack no (1997) manymu, 1988 metai pagr stai laikytini Lietuvos

vietimo

reformos prad ia.
1989 m. lapkri io m n. buvo sudaryta vietimo sistemos pertvarkos taryba ir paskelbti jos
veikl reglamentuojantys nuostatai. ios Tarybos paskirtis ir tikslas – spartinti vietimo reform ,
prisidedant prie vietimo reformos strategijos ir politikos formavimo. Antai gruod io 17 d. Lietuvos
TSR vietimo sistemos pertvarkos taryba pritar tautin s mokyklos koncepcijos si lomai vidurin s
mokyklos strukt rai (4+6+2), kartu pateikti ir pritarimo argumentai (Barkauskait , 1997, p. 8-9).
Pasak M. Barkauskait s (1997), 1989 metus pedagogai gal

vadinti sav s adinimo, bendramin

atradimo, r pes io vaiku ir tauta pajautimo metais. Tais pa iais metais ie kota b

, kaip pa adinti

mokytoj , kad jis atsisakyt savo autoritari kumo, „diktat rini “ darbo metod , keist po
darb , gerint
savigarb ir b

santykius su kolegomis ir mokiniais, pajaust savo kaip mogaus vert , orum ,
savaranki kas ugdytojas.
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1990 m. sausio 17 d. paskelbiamas Lietuvos TSR vietimo statymo projektas, teigiantis, kad
„neatimama kiekvienos tautos teis ir vienintelis tautos i saugojimo b das yra tautin s kult ros
pl tojimas“ (Barkauskait , 1997, p. 9). Kitais metais, kaip ra o R. Bruzgelevi ien (2001), „1991
m. bir elio 25 d. Lietuvos Respublikos Auk iausioji Taryba pri

Lietuvos respublikos vietimo

statym ir tvirtino juo demokratinius vietimo tikslus bei principus“ (Bruzgelevi ien , 2001, p.
12). Tais pa iais metais spalio 4 d. paskelbta Lietuvos vietimo reformos programa. 1992m.
Kult ros ir vietimo ministerija pri

ir paskelb Lietuvos vietimo koncepcij , kuri pagrind

nenutr kstamos (permanentin s) vietimo sistemos k rim , demokratinius vietimo pertvarkos
principus bei gaires ir numat reformos veiksm program iki 1997 m. Pasak J. ilionio (2002),
Lietuvos vietimo koncepcija – vienas reik mingiausi reformos dokument , atspindin
vietimo sistemos strukt

, bendr

ir profesin ugdym , auk

moksl ir suaugusi

visos
vietim ,

pedagog rengim , vietimo valdym ir finansavim , ugdymo proceso apr pinim .
Remiantis M. Barkauskaite (1997), 1993 m. buvo susikaupta prie „bendr

program “

ra ymo, ruo imosi, derinimo vien egzamin sistemai, mokymosi pagal skirting lygi programas
vedimo ir praktinio realizavimo, vairi dokument tobulinimo, atestacijos vykdymo ir kt. 1993 –
1996 metai yra vietimo sistemos reformos aktyvaus praktinio gyvendinimo metai. Dar kitaip iuos
metus galima vadinti ir sustipr jusio vietimo reformos revizavimo metais.
1997 metais baig si pirmasis Lietuvos vietimo reformos etapas. Pagrindinius reformos
siekius pavyko gyvendinti. Anot R.
reglamentuojantys vairias

elvio (2000), buvo parengti svarbiausi teis s aktai,

vietimo organizavimo sritis, bendr

program

ir i silavinimo

standart I – X klas ms projektai, daugumai dalyk buvo sukurti nauji vadov liai. Prad jo veikti
pedagogin s-psichologin s pagalbos tarnyb

tinklas, buvo kuriama

iuolaiki ka vaik

su

specialiaisiais poreikiais ugdymo sistema. Prad ta rengtis pereiti prie de imtmet s pagrindin s
mokyklos ir profiliuoto mokymo vidurin je mokykloje. Imta kurti jaunimo mokykl
pertvarkyta suaugusi

tinkl ,

vietimo sistema, prad ta realizuoti profesinio mokymo ir auk tesni

mokykl reforma. Sukurta mokytoj ir vadov atestacijos sistema.
Per antr

etap (1998-2001), pasak D. Numgaud io (2003), numatyta toliau gyvendinti 1992

metais patvirtintoje Lietuvos vietimo koncepcijoje i keltus principus. Antrojo vietimo reformos
etapo prioritetus buvo siekiama aktyviai gyvendinti. Pirmasis io etapo prioritetas buvo ugdymo
bei studij modernizavimas, kur buvo stengiamai orientuoti kokyb s siek . Antrasis prioritetas tai
socialini pedagogini mokymosi ir studij s lyg gerinimas, kuris i

st mokslo prieinamumo

galimyb . Tre iasis prioritetas tai „harmonizavimo“ – tikslas, kuris reikalavo suderinti sistemos
grandis taip, kad neb

dirbtini barjer racionaliems sprendimams. gyvendinus tre iojo prioriteto

darbus, tarp vietimo institucij buvo sustiprinti horizontalieji ir vertikalieji ry iai (Numgaudis,
2003). Pasak E. Katili

s (2001),

vietimo ir mokslo ministerijos patvirtinti antrojo vietimo
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reformos etapo prioritetai sudaro strategines prielaidas ugdymo kaitai, tinkan iai nepriklausomai ir
demokratinei valstybei.
Atlikta io etapo 1999-2001 met analiz parod , kad dauguma esmini darb padaryta arba
gana s kmingai t siama (Numgaudis, 2003). Daugiau naujovi atsirado bendrojo lavinimo srityje.
Pagaliau buvo atliktas didelis, de imtme io pareikalav s darbas, kurio d ka parengtos bendrosios
programos ir i silavinimo standartai visai bendrojo lavinimo mokyklai. Ypa ry kus ir visiems labai
svarbus mokykl

kompiuterizavimas, moksleivi

moksleivi va in ja

ve iojimas (beveik ketvirtadalis Lietuvos

mokyklas). Numatyta, kad jei artimiausia mokykla yra u trij kilometr ,

moksleiviai turi b ti ve iojami. To pasiekti nebuvo lengva, ta iau geltonieji autobusiukai tai vienas
s kming

io klausimo sprendim . Akivaizdus laim jimas ir Mokinio krep elio vedimas. Naujos

finansavimo sistemos d ka nebev luoja pedagog atlyginimai, taip pat skiriama l

ir kitoms

ugdymo proceso reikm ms realizuoti. Vis daugiau d mesio skiriama pedagog kvalifikacijai kelti,
mokymo priemon ms sigyti, bibliotek

ir skaitykl

fondams turtinti. Socialini

darbuotoj ,

psicholog atsiradimas mokyklose gerokai pagerino situacij kuriant palank mokyklos klimat ,
globojant koki

nors sunkum

turin ius moksleivius, sprend iant socializacijos, narkomanijos

prevencijos ir kitus klausimus (Numgaudis, 2003).
Antrasis vietimo reformos etapas i pa

vietimo vadov reikalauja nema o pasirengimo, o

tuo pa iu pareigoja parengti jaunuomen gyvenimui ir veiklai informacin je visuomen je. Tod l
vietimo sistemoje b tina pakeisti nusistov jusius santykius, pro ius, po
rezultatus. B tinas pertvarkomasis vadovavimas
institucij strukt
pedagogini

diegiant pakitus

darbin veikl ir jos
ugdymo turin , kei iant

, gyvendinant profilin mokym , optimizuojant mokykl tinkl ir pertvarkant

bendruomeni

veikl , j

patirtin

sukuriant motyvacijos sistem , priver ian

kompetencij

papildant teorin mis

iniomis ir

vykdytojus palaipsniui paversti aktyviais proceso

dalyviais ( vietimo vadybos modernizavimas, 2001).
Apskri

, savivaldybi , vietimo centr vadovai, specialistai ir mokymo staig vadovai yra

tiesioginiai II vietimo reformos etapo prioritet vykdytojai. Ypa svarbu, kad juos vykdyt tikri
profesionalai, gebantys ne tik planuoti, organizuoti ir gyvendinti iuos prioritetus, bet ir sugebantys
juos derinti su regiono ar konkre ios mokymo staigos s lygas atitinkan iu vadovavimu ( vietimo
vadybos modernizavimas, 2001).
Vykstant vietimo reformai kiekviename jos etape kiek kitaip buvo planuojamas reformos
gyvendinimas. Tautin s mokyklos vizijos etape gyvendinimas nebuvo planuojamas, nes pati
tautin s mokyklos koncepcija v liau buvo teisinta jau kaip Lietuvos vietimo koncepcija. Pastaroji
tur jo vietimo reformos program . Antrajame vietimo reformos etape buvo parengtas prioritet
gyvendinimo planas, kuris v liau peraugo

kasmet tikslinamus strateginius veiklos planus pagal
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prasid jusios strateginio valdymo reformos valstybin se institucijose reikalavimus (Ali auskas,
2003).
Lietuvai tapus ES (Europos s junga) nare, prisiimti visi ES valstybi

sipareigojimai. Kaip

teigiama, vietimo ir mokslo ministerijos leidinyje Lietuvos vietimas 2004 (2004), vienas i toki
sipareigojim yra Lisabonos strategijos gyvendinimas. gyvendinant Lisabonos strategijos tikslus,
2003 m. liepos 4 d. LR Seimas patvirtino Valstybin s vietimo strategijos 2003-2012 met
nuostatas.
Valstybin

vietimo strategija 2003-2012 metams numato, kad nuo 2003 met t siamas

strategini tiksl
•

gyvendinimas:

Sukuriama veiksminga ir darni, atsakingu valdymu, tikslingu finansavimu ir
racionaliu i tekli naudojimu pagr sta vietimo sistema;

•

pl tojama t stin , mokym si vis gyvenim laiduojanti ir prieinama, socialiai
teisinga vietimo sistema;

•

tikrinama vietimo kokyb , atitinkanti atviroje pilietin je visuomen je ir rinkos
kyje gyvenan io asmens visuotinius dabarties pasaulio visuomen s poreikius
(Lietuvos vietimas 2004, 2004, p. 19).

2003 m. ruden

prad ta rengti Valstybin s

vietimo strategijos 2003-2012 metams

gyvendinimo programa. I kilo b tinyb apibendrinti ir lig iol vykusios reformos gyvendinimo
planavimo pamokas. Prezidento Valdo Adamkaus suburta darbo grup reng „ vietimo gaires“
(toliau Gair s), jiems talkino vietimo ir mokslo ministerijos darbuotojai, kurie pad jo rengti Gairi
projekt , rinko vairius duomenis, ra
ne tik tolesn

kai kuriuos tekstus. Tai labai svarbus dokumentas, lemsiantis

vietimo, bet ir visos alies raid . „ vietimo gair s“ apibr ia vietimo darbus iki

2012 met (Numgaudis, 2003).
Kai kurie specialistai teigia, jog i Valstybin
pernelyg ambicinga ir vargu ar bus manoma visk

vietimo strategijos gyvendinimo programa
vykdyti iki numatytos datos. Kiti pasisako, jog

iuos darbus reikia dar labiau spartinti. inoma visi nori, kad Lietuvos specialistai pagamint tokius
produktus ir teikt tokias paslaugas, kurios b

gerai vertinamos ne tik m

, bet ir Europos

jungos alyse. Be abejon s, „ vietimo gair s“ - tai Lietuvos vietimo koncepcijos (1992)
nubr

id

, sieki

ir veiklos kryp

t sa. Tarp

svarbiausi

vietimo dokument

yra

akivaizdus ry ys. Gair s numato darbus toli priek ir kai inai, kur eini, daug lengviau ir grei iau
gali pasiekti savo tiksl (Numgaudis, 2003). Gair s skirtos formuluoti naujas dabar i kilusias
reikmes, nubr ti naujus tikslus bei u davinius.
Rengiant Valstybin s vietimo strategijos 2003-2012 metams gyvendinimo program buvo
atsi velgta
teorini

praeities pamokas ir laikytasi moderni vie ojo administravimo ir kokyb s vadybos
valg .

velgiant atgal galima pasteb ti, jog kiekvieno
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reformos darbai buvo suplanuoti atskirai ir neskatino siekti bendr tiksl . Tikriausiai tai buvo viena
prie as

, kod l jau antrajame vietimo reformos etape buvo i kelti visoms vietimo grandims

bendri prioritetai: kokyb , mokymosi ir studij s lygos, harmonizavimas. Tre iasis prioritetas specialiai apima vietimo sistemos vidin s derm s ir bendradarbiavimo u davinius. Gali b ti, kad
posistemi u darumas ir noras reformuoti vis sistem jau pirmajame etape vert eiti pla iu mastu
nei skiriant svarbiausi

prioritet

(Ali auskas, 2003). Taip pat galima i skirti gyvendinamos

strategijos planavimo pagrind , tai nedaugelio socialiai svarbi

vertybi

gyvendinimo s km s rodikli numatymas. Vertybinis po

pad ti suvienyti politikus,

vis grand

ris tur

pary kinimas ir

vadovus, praktikus ir pilie ius, t.y. tiek vidines vietimo sistemos grandis, i orin

politik ir visuomen s bei vietimo klient param .
Visi i vardyti vietimo reformos tikslai ir principai, apibr ti 1992 metais, yra svarb s
iandien taip pat bus svarb s ir toliau. Lietuvos vietimo koncepcijos bendroji kryptis, i laikyta per
visus reformos metus (sukurta dar 1989 metais), ir toliau i lieka ta pati (Numgaudis, 2003). Anot
. Jack no (2001), vien
autoritetingiausi

i

did iausi

Lietuvos

vietimo prana um

pabr ia ir vieni i

Ekonominio bendradarbiavimo ir pl tros organizacijos (OECD) ekspertai. J

nuomone, Lietuvos pa ang

gyvendinant

vietimo reform

lemia tvirti teoriniai reformos

pagrindai. Paskutin je ataskaitos dalyje, kurioje apibendrinami tyrimo rezultatai, teigiama: „Lietuva
padar reik ming pa ang

vietimo reformos srityje nuo Nepriklausomyb s atk rimo. Pa angai

daug pasitarnavo platus Respublikos vadov

pritarimas pagrindiniams ugdymo tikslams,

stytiems 1992 metais paskelbtoje „Lietuvos vietimo koncepcijoje“ bei nuoseklus siekimas per
prab gus de imtmet
gal

gyvendinti iuos tikslus. Nors kai kurios „Koncepcijos“ detal s iandien

b ti kitokios, esminiai principai lieka vieni iuolaiki kiausi ir pa angiausi tarp t , su

kuriais OECD tyrin toj grupei teko susidurti bet kur kitur Ryt ir Centrin je Europoje“ (Jack nas,
2001, p. 13). OECD ekspertai teigiamai vertina ir kitus Lietuvos vietimo sistemos ingsnius bei
vietimo reformos b kl , t.y. stipri teisin

vietimo baz , ne gali vaik

integruot mokym ,

nacionalinio egzamin centro veikl , auk tojo mokslo pertvark , kuri atsispindi ir yra tvirtinta
Auk tojo mokslo statyme (Jack nas, 2001).
Ta iau . Jack nas (2001) teigia, kad ekspertai atkreipia d mes ir daugel ekonomini bei
finansini

vietimo b

: menk

valstyb s finansin

param

ugdymo proces

apr pinant

technin mis bei metodin mis priemon mis, em kompiuterizacijos lyg ugdymo procese. Abejoni
OECD ekspertams kelia kai kurie vietimo reformos procesai, b tent: mokymosi pagrindin je
mokykloje trukm s pailginimas,

vedant de imt

klas , profiliuoto mokymo galimybi

panaudojimas nedidel se kaimo mokyklose, moksleivi , turin
ateitis gimnazijose, kurios iki 2010 met tur

menkesni akademini geb jim ,

pakeisti vidurines bendrojo lavinimo mokyklas, taip

pat vadov li stoka, perd m sud tinga j rengimo ir leidybos tvarka ir kt. (Jack nas, 2001, p. 16).
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Ta iau, anot Did iosios Britanijos konsultacin s kompanijos „Anglia Assessment Ltd“ vyr.
konsultanto A. Zabulionio (2005), nereikia dramatizuoti – ideali sistem neb na. Kiekviena turi
savo problem ir, deja, daro klaid . Bet sistemos kokyb priklauso ne nuo klaid skai iaus, o, ko
gero, nuo to, kaip pati sistema sugeba savo klaidas pripa inti ir jas taisyti. vertinti ir v l planuoti,
vykdyti, vertinti, analizuoti ir v l, deja, klysti... (Zabulionis, 2005, p. 7).
Vienas i svarbi
prad ioje, S

vietimo reformos ypatum - jos t stinumas. Ji buvo sumanyta Atgimimo

io i vakar se. J

maitino nepasitenkinimas sovietiniu

orientuotos demokratin s mokyklos vizija. Jau nuo pat prad
„esmin

vietimu ir

asmen

suvokta, ir Gair se pakartota, kad

vietimo paskirtis - suteikti asmeniui brandaus savaranki ko gyvenimo pagrindus ir pad ti

jam tobulinti savo geb jimus vis gyvenim “, taip pat „ugdyti asmens bendruomeni kum , jo
geb jim

derinti savo siekius su pilietin s bendruomen s siekiais ir taip kurti pamatus

savaranki kam ir k rybingam tautos gyvenimui“ ( vietimo gair s, 2002, p. 7). O svarbiausias
reformos tr kumas tas, kad ji per ma ai reagavo besikei ian io gyvenimo i

kius, tuo pa iu buvo

per skubi, per daug stichi ka, „primesta i vir aus“, nepakankamai suvokta ir palaikyta mokykl
bendruomeni ir visuomen s. Tod l liko nema ai nei spr sta valdymo, finansavimo problem . Jau
pa ioje reformos prad ioje ir pirmose jos dokumentuose kalb ta apie mokym si vis gyvenim ,
ta iau prakti kai liko nesukurta t stinio suaugusi

mokymosi sistema. Pritr ko veikimo i vien

tarp bendrojo lavinimo ir profesinio rengimo, liko tinkamai nesutvarkytas mokykl
nepaj gta i esm s modernizuoti auk

moksl , taip pat nema ai problem

tinklas,

kelia pedagog

rengimas (Zaborskait , 2002).
Esminis dalykas, anot prezidento Valdo Adamkaus, yra tas, kad Gair s kuria „praktin
vietimo vizij “. Pirmiausia ap velgiami ir kriti kai vertinami nueito kelio rezultatai. Kaip esminis
laim jimas vardijama tai, kad vietimo reforma gana nuosekliai r

si tvirtu konceptualiu pamatu.

Taip pat buvo tvirtintos naujos vietimo vertybin s nuostatos: nuo totalitarinei santvarkai b dingos
asmens ir visuomen s sampratos pereita prie demokratin s. vietimas suvoktas kaip vientisa tautos
kult ros dalis, kaip tautos kult rin

vert

saugantis ir kuriantis veiksnys.

orientuoti laisv ir atsaking asmen , savaranki

vietimas prad tas

pilietin visuomen (Zaborskait , 2002).

Sprend iant praktinius u davinius, prioritetin mis sritimis laikomas vietimo valdymas ir
finansavimas. Numatoma siekti valdymo centralizavimo ir decentralizavimo pusiausvyros, ai kiai
apibr iant valstyb s, savivaldos ir mokykl
sipareigoja u tikrinti nuolat augant
2008 m. i pl tojamos vairios priva

funkcijas. Anot Zaborskait s (2002), Valstyb

vietimo finansavim pagal finansines savo galimybes. Iki
investicij

vietim skatinimo formos, iki 2012 m.

vykdomas mokykl atnaujinimo planas, remiamas Pasaulio banko. Iki 2008 m. pasiekiama, kad
visose bendrojo lavinimosi mokyklose mokiniai mokyt si tik viena pamaina. Tobulinama mokykl
apr pinimo sistema, po truput didinami mokytoj , d stytoj atlyginimai.
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tikr

u sibr ti auk ti tikslai, dideli l kes iai, maksimalistiniai siekiai, ne vis ir ne visada

pasiekiami ir gyvendinami. Ta iau jie nurodo krypt ir kvepia, kaip ir visas „ vietimo gairi “
dokumentas. Jo kriti kas reflektavimas gal
intelektualiniam gyvenimui ir past
dokumente minima ir

suteikti labai prasming

pokyt

visuomen s

ti j naudinga linkme - ta linkme, kuri da nai

kuri stengiamasi orientuoti vis besikei ian

m

iame

iandienos realyb

(Zaborskait , 2002).
Kaip teigia A. Zabulionis (2005), reforma – tai ai kiai nusakyti ir r pestingai suplanuoti
etapai. Kiekvienas i j turi tur ti savo prad

ir pabaig . Baigti etap vadinasi pa

ti atgal,

analizuoti, kas atlikta, vertinti, kas pavyko, o kas ne. Ir ne tam, kad gal tume rasti kaltus,- o tam,
kad ateityje nereik

kartoti t pa

klaid .
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2. VIETIMO STAIG FINANSAVIMAS

B. Jank nait s, V. Rupainien s (2003) teigimu,

iuolaikin je visuomen je vykstantys

nuolatiniai poky iai arba, kitaip tariant, kaitos kaita, nulemta daugyb s prie as

, vienaip ar kitaip

takoja vairias gyvenimo sritis, tuo pa iu ir vietim . Kiekvienos reformos tikslai, mastas, metodai
ir intensyvumas vairiais laikotarpiais gerokai skiriasi.

vietimo sistema gana sud tinga – be

mokomojo turinio ir ugdymo proceso, joje yra nema ai politikos ir ekonomikos element . Anot A.
Zabulionio (2003), vietimo reformos vyksta daug kur, ir sunku b

nurodyti al , kurioje mokykla

nesikei ia bent kelerius metus.
Kaip teigia V. Pruskus (1997), visos alys stengiasi tur ti patikim mechanizm , kuris pad
diagnozuoti savosios vietimo sistemos b kl ir jos poky ius. Pastar

krypt rodo svarbiausi

vietimo sistem apibudinantys rodikliai. Rodiklis, pasak V. Pruskaus (2000), gali pad ti gerinti
vietimo sistem priimant svarbius ir savalaikius sprendimus. Taip pat atkreipti d mes

tas

vietimo sritis, kurioms reikia skirti daugiau ar ma iau d mesio. Tik politik apsisprendimas lemia,
kuri vietimo sritis bus labiau paremta. Tod l labai svarbu, kad remiantis rodikliais, b
kokybi kai vertinta t

vietimo sri

teisingai ir

b kl , taip pat turime b ti sitikin , jog vietimo l os

investuotos ten, kur to labiausiai reikia. Galvoje turint ne tik iandienos realijas, bet ir numatant
rytdienos poreikius ir investuojant ateit .
M. Le Guen (1991) teigimu, rodikliai labai svarb s vietimo valdininkams kovojant u
biud eto l
tikr

dalis, skirtos vietimui, didinim . Tod l svarbu, kad rodikliai b

paj

s parodyti

vietimo efektyvum ir tas sritis, kurioms b tinas didesnis finansavimas. Juk pasak V.

Pruskaus (1998), vienas svarbiausi

vietimo b kl atspindin

rodikli yra vietimo finansavimas.

Lietuvoje, anot A. Zabulionio (2003), pastaruoju metu vietimo finansavimo poky iai siejami
ne su did jan iomis mokyklai skiriamomis l omis ( vietimas visada buvo ir lieka labiau retorinis
politik prioritetas), bet su Mokinio krep eliu.

is terminas, kaip jau min ta, at

s i naujos

vietimo finansavimo sistemos ir kartais vadinamas „pinigai paskui moksleiv “, toks finans
skirstymas dar vadinamas per capita. Jo esm , kad mokyklos finansavimas tiesiogiai priklauso nuo
moksleivi skai iaus joje. ios id jos pagrindimo, socialini bei edukacini paskat ir padarini
analiz s reg ti neteko. Vis d lto manoma, kad tai tikrai pakels vietimo kokyb . Atsakymai
klausim , kaip ta kokyb kils, paprastai siejami su racionalesniu vietimo l

naudojimu ir

mokykl bei klasi stambinimu (Zabulionis, 2003, p. 102).
Lietuva – ne vienintel

alis, susid rusi su poreikiu keisti mokyklos finansavim . Kaip

pakeisti mokykl finansavimo sistem ir susieti su moksleivi skai iumi jose, t.y. kaip apibr ti ir
taikyti Mokinio krep el ? Anot Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezident s Elenos Leontjevos
(2000), „Mokinio krep elis, tai ne m

i mon : daugelyje pasaulio ali
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tokiu principu. Kai id

m propaguoti labai nustebome, kad vietimo ir mokslo ministerijos

mon ms tai buvo ne inomi dalykai“ (Leontjeva, 2000).
„Krep elio“ suteikimas moksleiviui kartu su teise rinktis mokykl - b tina s lyga kurtis realiai
mokykl rinkai. Pasak E. Leontjevos (2000), b tina, kad tas krep elis b
moksleiviui. Nors naujosios vietimo finansavimo sistemos k

vienodas kiekvienam

jai padar kompromis , lyg tai,

„krep eliai“ vienodi, ta iau vis tiek yra numatomi skirtumai (kaimo mokykla, ne galus vaikas ir kt.).
Jei ie skirtumai bus nustatyti visam laikui, tai vietimo sistemos efektyvumo bus sunku tik tis.
Paai

s, jog galima i laikyti ir neefektyviai l as naudojan

daugiau pinig .

vietimo ir mokslo ministerija tur

galima daryti i lygas. Ta iau per

laikotarp tur

mokykl , nes steig jas jai gal s skirti

nustatyti pereinam

laikotarp , kada dar

vykti radikali pasikeitim ir mokyklos gal

pritraukti mokinius ten, kur sugeb s juos ugdyti efektyviausiai.

i finansavimo sistema n ra

naudingesn turtingoms ar pasiturin ioms eimoms. Dauguma mokykl didesn d mes kreips kaip
tik tuos, kurie negali nieko pridurti prie i valstyb s biud eto skiriamo „krep elio“. Tada prasid s
reali mokykl konkurencija u kokyb ir u b

(Leontjeva, 2000).

2.1. Istorin krep elio id jos vietime ap valga. Krep elis, ekis – paslaug apmok jimo b das
vietimo finansavimo analiz s ir rinkos metod taikymo vietime pradininkas yra 1976 m.
Nobelio premijos laureatas ekonomistas Milton Friedman (Zabulionis, 2003). Kaip teigia autorius,
daugiau nei prie 50 met jis pasi
vienam moksleiviui mokyti.

vietimo ek , kurio vert atitikt l as, alies skiriamas

ek t vai pateikt

pasirinktai mokyklai, kurios finansavimas

priklausyt nuo moksleivi skai iaus. Taigi mokyklos tur

var ytis d l moksleivi , stengtis juos

patraukti geresne mokymo kokybe. Pasak M. Friedman, visos mokyklos tur

b ti priva ios, o

valstyb s skirta institucija kontroliuot , ar jos atitinka apibr tus minimalius reikalavimus. Privati
mokykla gali jai netinkan io moksleivio nepriimti, taip pat nustatyti papildomus mokes ius u
moksl . (Zabulionis, 2003, p. 104).
Anuo metu, A. Zabulionio (2003) teigimu, tokia vietimo finansavimo reforma buvo labiau
teorin galimyb

ir didesnio vietimo praktik

nagrin jami vair s tokio
atkreipti d mes

ar politik

pritarimo nesulauk . V liau buvo

vietimo finansavimo sistemos pasi lymai, kuriais buvo bandoma

socialin nelygyb , ne gali moksleivi poreikius, rasinius skirtumus, religini

mokykl problemas.
Pirmasis praktinis ekin s finansavimo sistemos vietime panaudojimo atvejis, pasak A.
Zabulionio (2003), yra kartu ir ry kus rasin s segregacijos pavyzdys. 1954 m. keturi JAV valstij
(Vird inijos, Misisip s, Alabamos ir Luizianos) balt
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t

vaikai gavo valstyb s dotacijas

mokytis specialiose tik baltiesiems skirtose priva iose mokyklose. V liau i
pripa inta antikonstitucine ir sustabdyta. Ilg laik

programa buvo

ekin s vietimo finansavimo programos buvo

vien akademini diskusij objektas. Ir tik 1990 m. i vietimo finansavimo id ja v l gyvendinta
prakti kai Milvokyje, paskui Klivlende, Niujorke, Viskonsino ir Floridos valstijoje (Zabulionis,
2003, p. 105).
Paskutiniame XX a. de imtmetyje nuodugniausiai eki sistema buvo gyvendinta

il je.

Europoje ios sistemos element randama vedijoje. Da niausiai praktikoje ios sistemos elementai
taikomi kaip socialin parama tam tikr socialini grupi atstovams, skatinant juos mokytis ir
siekiant u tikrinti lygias i silavinimo galimybes (Zabulionis, 2003).
skirtinis vedijos vietimo po ymis toks, jog moksleiviai

visas mokyklas patenka pagal

princip „kas pirmasis u sira , tas ir bus priimtas“. Mokykla negali jai patikusi ar nepatikusi
moksleivi

atsirinkti, o turi priimti visus vadovaujantis parei kimo padavimo dat (Leontjeva,

2000). Visoms mokykloms galioja nacionalin s bendrosios ugdymo programos reikalavimai, kurias
pri

ri ir kontroliuoja nacionalin agent ra. Pasak E. Leontjevos (2000),

vedijoje i vietimo

finansavimo reforma buvo prad ta 1991 metais. Pra jus a tuoneriems metams jau 7 proc. vaik
lank priva ias mokyklas.
Kalbant apie vietimo finansavimo sistem ir jos kait ,

il s vietimo reformos pavyzdys

minimas da niausiai. Tad, pasak A. Zabulionio (2003), ap velkime ios alies vietimo reform
samiau.
1980 m.

il s vyriausyb

prad jo esmin , rinkos metodais gr st

Decentralizacija, vietimo ekiu paremtas mokykl finansavimas, priva

vietimo reform .

ir valstybini mokykl

konkurencija – tai pagrindiniai jos principai. Po de imties met demokratin

alies vyriausyb

reform vykd toliau, skirdama daug d mesio vietimo kokybei ir lygioms galimyb ms. vietimo
prioritetai valstyb s politikoje pasirei

ir finansavimu – 1998 m. valstyb

vietimui skyr 3,9

proc. bendrojo nacionalinio produkto (BNP), dar 3,1 proc. BNP sudar priva

fond ind liai

Zabulionis, 2003, p. 106).
Esmin s alies vietimo reformos sudedamosios dalys tokios, jog vis tip mokykl tiek
valstybini , tiek nevalstybini
lankomum , (t.y. moksleivi

finansavimas suteikiamas pagal vidutin
skai

) bei moksleivi

laim jim

(Sistema de Medicinon de la Calidadde la Education –
suk rimas. il je mokini

m nesin

mokykl

monitoringo sistemos SIMCE

vietimo kokyb s matavimo sistema)

ini vertinimas vyksta 4 ir 8 klas se (ispan kalba, matematika, o apie

10% mokykl – dar papildomai gamtos mokslai, istorija ir geografija), nuo 1988 m. buvo vestas ir
10 klasi moksleivi

ini patikrinimas (ispan kalba ir matematika) (Zabulionis, 2003).

Paskutiniame XX a. de imtmetyje

il s vietimo ministerija, daug d mesio skyr

kokybei ir lygioms galimyb ms.
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Nuo 1993 m., A. Zabulionio (2003) teigimu, il je sigaliojo statymas, kuris leid ia priva iai
mokyklai rinkliavas i t

, ta iau tada yra proporcingai ma inamas jos valstybinis finansavimas.

Jei t vai moka daugiau nei keturgubai, mokykla tampa visi kai privati ir valstybinio finansavimo
nebetenka. Moksleivi , kuri t vai i dalies moka u moksl , dalis pakilo nuo 8 proc. 1993 m. iki
32 proc. 1996 m. 1999 m. t vai vidutini kai mok jo 37 proc. valstybinio vietimo ekio dyd io
mokyklos rinkliavas.

iuo metu apie 40 proc. pradini

mokyklose, kurios naudoja valstybin

klasi

moksleivi

mokosi priva iose

vietimo ek ar jo dal , i j 8 proc. – elitin se priva iose

mokyklose, kuri valstyb finansi kai jau neberemia (Zabulionis, 2003, p. 107).
Zabulionis, A. (2003) vardija skiriamuosius il s vietimo reformos bruo us:
•

Kompleksi kumas ir vis

politini

j

susitelkimas (pav., bendras susitarimas

padidinti vietimo l as nuo 4,5 iki 8 proc. BNP);
•

Tradicin finansin t

parama mokyklai, valstybini ir priva

finans

altini

derinimas;
•
susijusi su

Finansavimo sistemos kaita, kaip integrali visos vietimo reformos dalis, glaud iai
vietimo monitoringo sistemos k rimu, d mesiu

vietimo kokybei ir lygioms

galimyb ms (Zabulionis, 2003, p. 107).
Ta iau kaip teigia VU Filosofijos fakulteto Socialin s teorijos katedros docentas, Atviros
Lietuvos fondo valdybos narys, vienas Lietuvos regionin s vietimo politikos programos autori
Ar nas Povili nas, „Mokinio krep elio“ principu paremta finansavimo sistema daugiau b dinga
Lotyn Amerikos alims (Ba iulis, 2002).
Norint suprasti vietimo finansavimo reformos tendencijas ir problemas, svarbu i nagrin ti
teigiamus ir neigiamus vietimo ekio koncepcijos ypatumus.
Krep elis, ekis, tai to paties finans paskirstymo b do sinonimai. Pasak A. Zabulionio (2003)
tai

, specialiosios paskirties paslaug ar kapitalo paskirstymo asmenims b das. Svarbiausias jo

po ymis tas, kad ekis yra gryn

pinig ekvivalentas tik tada kai asmuo, kuriam is ekis skirtas,

naudoja pagal tiesiogin paskirt . Taip ekio teik jas gali kontroliuoti jo gav jo vartojimo
prioritetus, u tikrinti, kad skirtos l os b

panaudotos pagal i anksto nustatyt paskirt .

ekio

gav jas turi kelet (keliolika ar net daugiau) galimybi pasirinkti, t.y. ribot laisv panaudoti l as.
Tai primena vartojimo prievartos ir pasirinkimo kompromis (Zabulionis, 2003, p. 102-103).
ekio programa – tai ne kas kita, kaip valstyb s ki imasis
vartojimo prioritetus. I skirtinis

ekonomik , nustatantis asmens

ios sistemos po ymis tai paslaug , preki , bet ne pinig

skirstymas (Zabulionis, 2003).
finansavimo sistem , anot A. Zabulionio (2003), vietime galima taikyti vairiai, nes ji pati
dar nenustato mokyklos administravimo ir ugdymo proceso vyksmo.
mokyklas gali pri

vietimo ekius gavusias

ti valstybin s vietimo inspekcijos, galima speciali vietimo institucij ,
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pretenduojan

iuos finansus, akreditacija. vietimo ekiu gali naudotis ne tik visi mokyklinio

am iaus ir konkre ios am iaus grup s bet ir vairi socialini sluoksni

eim vaikai.

Socialiniai ir edukaciniai ekio panaudojimo vietimo sistemoje tikslai paprastai ai kinami
keturiais pagrindiniais vietimo finansavimo principais:
•
•

gyvendinama teis t vams pasirinkti vietimo institucij ;
vai aktyviai traukiami vaik mokym si;

•

Skatinama mokykl konkurencija;

•

Didesnei daliai gyventoj

pasidaro prieinamos priva ios mokyklos (Zabulionis,

2003, p. 103).
iais principais paprastai ai kinama kylanti vietimo paslaug

kokyb , racionalesnis l

panaudojimas ir socialini problem sprendimas.
Kiekviena ekin finansavimo sistema kartu yra dalis per capita sistemos. Tai rei kia, jog
vietimo
besimokan

staigos yra finansuojamos i

valstyb s ar savivaldyb s l

proporcingai tik

skai iui, kai neskiriama papildomo finansavimo nei remonto, nei jokiais kitais

atvejais taip pat neatsi velgiant

nuosavyb s formas ar kitus kriterijus. Papildomas valstyb s ar

savivaldyb s finansavimas vietimo staigoms yra skiriamas tik tada, jei jos atlieka papildomas
funkcijas (pavyzd iui, i laiko vie
Tad finansiniu po

bibliotek ) ( ima ius, 2000).

riu, anot A. Zabulionio (2003), vietimo l os turi b ti naudojamos

racionaliai, t.y. ma os mokyklos tur

nykti o didesn s bus skatinamos dar did ti. Ta iau pasak E.

Leontjevos (2001), jei nebus sugalvota reikalavim , kurie dirbtinai varys ma esnes mokyklas
kamp , tai jos turi puiki galimybi i likti. mon ms reikia mokykl

vairov s. Visi supranta, jog

didel mokykla turi prana um , nes ma ina ka tus. Ta iau efektyviai dirbti ir naudoti l as gali ir
ma a mokykla, inoma, jei ministerija nenustatys jai ne veikiam reikalavim . Ma os mokyklos
turi galimyb i likti, jei prisimins, kad turi ka kuo i siskirti, kokybi kai ir naujovi kai dirbti.

2.2. Bendrojo lavinimo mokykl finansavimo sistema taikant Mokinio krep elio metodik

Kiekviena kaita, o ypa daugumai gyventoj svarbi vietimo finansavimo reforma, pasaulyje
pla iai diskutuojama. Ta iau, anot A. Zabulionio (2003), Lietuvoje diskusijos d l
finansavimo reformos nebuvo. Pasirinktas per capita
finansavimo b do, kuriuo atsi velgiama
vienetu tampa ne klas , bet mokinys.

klasi

vietimo

das skiriasi nuo iki iol taikyto mokyklos

komplekt

skai

joje. Pagrindiniu atskaitos

vietimo ir mokslo ministerijos interneto tinklalapyje

(www.smm.lt) pateikiama tik Mokinio krep elio apskai iavimo metodika. Kadangi moksleivio
galimyb pasirinkti mokykl n ra aptariama, Lietuvos vietimo finansavimo reformos metod
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reik

priskirti prie finansavimo per capita

pasirinkti negali (Zabulionis, 2003, p. 108).

: pinigai eina paskui mokin

mokykl , kurios jis

iuo principu (nors ir ne nuosekliai) paremtos

koncepcijos pagrindu Lietuvos Respublikos Vyriausyb 2001 m. bir elio 27 d. nutarimu Nr. 785
patvirtino „Moksleivi krep elio ir sutartini moksleivi apskai iavimo metodik “. Pagal j i laidos
ugdymui atitenka mokyklai priklausomai nuo sutartini moksleivi skai iaus toje mokykloje.
Naujos finansavimo tvarkos vedimo tikslai yra ie: per finansavimo politik

garantuoti

moksleiviams ir j t vams teis rinktis vietimo staig ; efektyviai naudoti vietimui skirtas l as;
garantuoti tolyg

vietimo staig finansavim nepriklausomai nuo steig

paj gumo; garantuoti nevalstybini
atsine a

j

vietimo staig

savivaldybi finansinio

finansavim (vaikas, pasirink s mokykl ,

savo finansavimo „krep el “); tur ti finansinius svertus

vietimo

staig

konkurenti kumui stiprinti, ugdymo kokyb s siekiams motyvuoti, tinklui racionaliau tvarkyti;
stiprinti mokykl finansin savaranki kum (Nacionalinis vietimo pl tot s raportas, 2002).
Lietuvoje vietimo staigas finansuoja valstyb ir savivaldyb . Pasak V. Pruskaus (1998), du
tre daliai nacionaliniame biud ete vietimui skirt l

tenka savivaldyb ms, tre dalis – valstybei.

Ikimokyklines mokymo staigas ir bendrojo lavinimo mokykl i laikym finansuoja savivaldyb s i
savo biud eto, o profesines, auk tesni sias ir auk

sias mokyklas – valstyb . Kaip teigiama

vietimo ir mokslo ministerijos leidinyje Lietuvos vietimas 2004 (2004), nuo 2001 m. did jo
valstyb s biud eto ir ma jo savivaldybi biud et i laid

vietimui dalis nacionaliniame vietimo

biud ete. Tai sietina su toliau gyvendinama Mokinio krep elio metodika finansuojant bendrojo
lavinimo mokykl veikl .
vietimo staigos i valstyb s ar savivaldyb s l

neskiria papildomo finansavimo nei

remontui, nei jokiems kitiems darbams, neatsi velgia nuosavyb s formas ar kitus kriterijus, o tuo
tarpu vieno besimokan iojo finansavimo i valstyb s biud eto suma gali skirtis priklausomai tik
nuo besimokan iojo am iaus/klas s ir, galb t, besimokan iojo negalios. Joki kit i lyg netur
ti daroma, nes kiekviena j tik skatint dabartin neefektyvum , o mokes
skirti ne vietimo paslaug gav jams, bet
iuo metu, atsi velgiant

mok toj pinigai v l

paslaug teik jams ( ima ius, 2000). Ta iau,

tam tikras aplinkybes, kiekvienai mokyklai yra taikomi papildomi

koeficientai: pvz.: „Mokinio krep elio” dydis tiesiogiai priklauso nuo ugdymo staigos tipo
(pradin , pagrindin , vidurin , gimnazija ir t.t.), buvimo vietos (kaimo ar miesto), speciali
poreiki turin

, besimokan

skai iaus, besimokan

tautini ma um atstov skai iaus ir t.t., o

„Mokinio krep elio” dydis kiekvienais metais apskai iuojamas vadovaujantis Vyriausyb s
patvirtinta metodika ( vietimo politika, 2002). „Mokinio krep elio” l os yra naudojamas, siekiant:
vykdyti mokymo plano reikalavimus, kelti mokytoj kvalifikacij , sigyti vadov li ir mokymo
priemoni , administruoti mokykl , i laikyti ir nuolat atnaujinti mokyklos bibliotek , garantuoti
pedagogin -psichologin pagalb ir mokini pave imo klausimus. Mokyklos aplinka (remontas,
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komunaliniai mokes iai, darbo u mokes iai ir socialinis techninio personalo draudimas, bei kiti
mokes iai) ir vairios, bendrojo ugdymo planus ne trauktos, programos turi b ti finansuojamos i
mokyklos steig jo skiriam l

arba kit

altini ( vietimo politika, 2002). Mokyklos taip pat

gauna tikslini program l as pastatams atnaujinti, kompiuteriams ir kitoms mokymo priemon ms
sigyti. Jos gali gauti l

i t

,r

ir vairi

vietimo projekt . Dal l

mokyklos u sidirba

pa ios teikdamos papildomas vietimo ar kult rines paslaugas. Per 2003-2004 metus patobulinta
gyventoj pajam mokes io apskaitos tvarka, kai t vai finansi kai skatinami investuoti savo vaik
silavinim .
skyrimas

vietimui, anot V. Pruskaus (1999), priklauso nuo daugelio veiksni ,

pirmiausia nuo alies ekonominio paj gumo, vietimo tradicij , nuo to kiek l

vietimui skiria

privatus sektorius. Labai gaila, ta iau Lietuvos verslo strukt roms n ra aktualu remti vietim , nes
esama darbo j gos pasi la ir jos kvalifikacija daugiau ar ma iau patenkina jos poreikius. Taigi,
pasak V. Pruskaus (1998), n ra suvoktas ir sis monintas nei toks poreikis, nei b tinumas tai daryti.
Be to, Lietuvoje vyraujantis smulkusis ir vidutinis verslas, esant dabartinei mokes

sistemai,

neturi ir didesni finansini galimybi dosniau paremti vietim . Bendrojo vidaus produkto (BVP)
did jimas ar ma jimas geriausiai parodo alies ekonomikos vystymosi tendencijas. Did jantis BVP
sudaro s lygas daugiau l

skirti vietimui. Mokslo ir vietimo ilgalaikio finansavimo statymu

(2000 m. gruod io 7 d. Nr. IX-71), buvo nustatyti ie vietimo finansavimo santykiniai rodikliai:
2001, 2002, 2003 ir 2004 metais vietimui finansuoti skirti ne ma iau kaip 6,5% bendrojo vidaus
produkto (BVP). Ta iau remiantis statistiniais duomenimis, 2001 m. vietimui buvo skirta 6,1%
BVP (Lietuvos vietimas 2001, 2002, p.12), 2002 m. – 6,1% BVP, 2003 m. vietimui buvo skirta
5,9% BVP (Lietuvos vietimas 2004, 2004, p. 23), o 2004 m. jau 6,5% BVP. Lyginant su kitomis
alimis, tokia dalis gana didel , bet d l ma o BVP nedidel jos skaitin i rai ka.
Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2001 m. gruod io 14 d. nutarimu Nr. 1520 ( in.,2001, Nr.
106-3810) patvirtintos „Bendrojo lavinimo mokykl finansavimo reformos nuostatos”, kuriomis
nuo 2002 met

vestos tikslin s valstyb s l os vaiko ugdymui finansuoti – Moksleivio krep elis.

ios tikslin s l os skiriamos mokytoj atlyginimams, kvalifikacijos tobulinimui, vadov liams,
mokymo priemon ms, pavadavimui, valdymui, pedagoginei, socialinei ir psichologinei pagalbai,
socialiniam draudimui, mokyklos bibliotekai.
Analizuojant 2002 m. ir 2003 m. Mokinio krep elio strukt
pedagog

matyti, kad l os skirtos

algoms ir valdymo l oms, i esm s nesikeit . Padaug jo l

vaizdin ms technin ms priemon ms bei pedagog

, skirt

vadov liams,

kvalifikacijai kelti, kaip tai buvo numatyta

Mokinio krep elio metodikos pakeitimuose (Lietuvos vietimas 2004, 2004).
Mokymo l

naudojimo metodin se rekomendacijose (2004), pateikiamas Mokinio krep elio

dydis (bazinis) nuo 2004 m. sausio 1 d. iki baland io 30 d. buvo 1555 Lt. Tre daliu padidintos
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os: vadov liams sigyti 2002 m. buvo skiriama 10,5 Lt, 2003 m. – 21 Lt, 2004 m. – 31,5 Lt,
mokymo priemon ms 2002 m. buvo 2,1 Lt, 2003 m. – 4,2 Lt, 2004 m. – 6,3 Lt, mokytoj
kvalifikacijai tobulinti 2002 m. buvo skiriama 4,5 Lt, 2003 m. – 9 Lt, 2004 m. – 13,5 Lt. Mokinio
krep elis i viso padid jo 17 Lt., tam papildomai skirti 11,8 mln. Lt. Nuo 2004 m. gegu s 1 d. iki
met galo mokinio krep elio dydis bus 1703 Lt. Mokinio krep elis padidintas, nes nuo gegu s 1 d.
did ja bazin m nesin alga nuo 105 iki 115 Lt, tod l pedagogams atlyginimas padid s vidutini kai
9,5 proc. Tam papildomai skirta 68,388 mln. Lt. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietimo
statymo 69 straipsnio 2 dalimi, nuo 2004 m. sausio 1 d. mokinio krep elio principas taikomas ir
prie mokyklinio ugdymo grup ms bei valstybin ms specialiosioms ir specialiosioms internatin ms
mokykloms. Apskri

vir inink

administracijoms 2004 m. i valstyb s biud eto papildomai

skiriama per 700 t kst. Lt. Pagal Lietuvos respublikos vietimo statymo 75 straipsnio 2 dal „nuo
2005-2006

mokslo

met

pereinama

prie

visuotinio

prie mokyklinio

ugdymo“,

tod l

prie mokyklinio ugdymo grupi finansavimui buvo skirta 24,465 mln. Lt. ios l os buvo paimtos
savivaldybi biud et ir skiriamos toms pa ioms savivaldyb ms kaip specialioji tikslin dotacija.
2005 ir 2006 m. yra skiriama papildom l

i valstyb s biud eto naujoms grup ms finansuoti.

Taip pat yra numatyta papildom valstyb s biud eto l

naujoms prie mokyklin ms grup ms

finansuoti nuo 2004 m. rugs jo 1 d., atsi velgus ma jant mokini skai
(Mokymo l

ir ma esn l

poreik

metodin s rekomendacijos, 2004 , p. 5).

2004 met Mokinio krep elyje numatyta 8,5 mln. Lt socialini pedagog etatams finansuoti
(apie 800 etat ) ir 2,04 mln. Lt bibliotekinink atlyginimams padidinti nuo 2004 m. sausio 1 d.
Specialioji tikslin dotacija padid jo iki 1,146183 mln. Lt, t. y. lyginant su 2003 m. padid jo per 97
mln. Lt. Nuo sausio 1 d. „profesijos krep elis“ skai iuojamas visose profesin se mokyklose, ne tik
tose, kuriose teikiamas bendrasis lavinimas (Laurin iukien , 2004, p. 3).
Vyriausyb , atsi velgusi

praktinius Mokinio krep elio gyvendinimo rezultatus tuo pa iu

savivaldybi ir mokykl i sakytas pastabas ir pasi lymus, didina vietimo finansavim . Ugdymui
2005 m. skiriama 1,2 mlrd. Lt., t. y. 51,1 mln. Lt daugiau nei 2004 m. 2005 m. Mokinio krep elis
did ja beveik 100 Lt. Nuo sausio 1 d. mokinio krep elis – 1728 Lt., o nuo rugs jo 1 d. padid jo iki
1802 Lt (2004 mokinio krep elis-1703 Lt). D l naujos mokytoj darbo apmok jimo sistemos
gyvendinimo papildomai Mokinio krep eliui nuo 2005 m. rugs jo 1 d. skirta beveik 17 mln. Lt.
(Sunk ja mokinio krep elis, 2004). Mokytoj atlyginimai vidutini kai padid jo 60-70 Lt. Taip pat
buvo nutarta, jog nuo 2005 m. Mokinio krep elyje vadov liams ir mokymo priemon ms skiriama
20 proc. daugiau l

, negu 2004 m. 2005 m. krep elio dalis vadov liams buvo 41,4 Lt (nuo 2004

m. gegu s 1 d. vienam mokiniui skirta po 31, 5 Lt). Mokymo priemoni finansavimas did ja iki
8,28 Lt (2004 m. buvo 6,9 Lt). Vadov liams ir mokymo priemon ms 2005 m. papildomai skiriama
4,6 mln. Lt. Mokytoj kvalifikacijai tobulinti dalis Mokinio krep elyje sudar 24,4 Lt (2004 m.
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buvo 14,6 Lt). Tam 2005 m. skiriama papildomai 6,7 mln. Lt. Vietoj buvusi 3 dien per metus
mokytojai gali kelti ir tobulinti kvalifikacij 5 dienas per metus (Sunk ja mokinio krep elis, 2004).
gyvendinant Specialiojo ugdymo paslaug teikimo program savivaldyb se pedagogin s tarnybos
finansuojamos i Mokinio krep elio l

. Joms finansuoti skirta beveik 5 mln. Lt. Prie mokyklinio

ugdymo grup ms finansavimas didinamas 10 proc., o integruotiems

grupi speciali

poreiki

vaikams – 20 proc. Tam papildomai skirta daugiau nei 3 mln. Lt. Mokinio krep elis savivaldybi
centr vidurini , suaugusi

mokykl , suaugusi

mokymo centr XI-XII kl. bei gimnazij 3-4

klas ms, jeigu mokykloje yra tik dvi tokios klas s, sutartini moksleivi koeficientai didinami 10
proc. Tam papildomai 2005 metams skirta per 1,1 mln. Lt. Didinamas finansavimas integruotiems
speciali

poreiki mokiniams bendrojo lavinimo klas se. Nuo 2005 m. j krep elis padid jo 10 %

ir iam padidinimui papildomai skirta daugiau nei 5,2 mln. Lt. Atsirado galimyb
mokytojo pad

steigti apie 800

jo etat . Taip pat nutarta 20% padidinti Mokinio krep el ir speciali

(centr , skyri ) speciali

mokykl

klasi , kuriose ugdomi aklieji, silpnaregiai bei kurtieji ir neprigirdintys,

mokiniams. Tam papildomai skiriama beveik 78 t kst. Lt. (Sunk ja mokinio krep elis, 2004, p.1).
Tobulinama Mokinio krep elio metodika apima vis daugiau

vietimo sri

– bendr

lavinim , prie mokyklin ugdym , profesin mokym . Jau 2006 metais planuojama parengti atskir
Mokinio krep el neformaliam mokymo ugdymui.

iuo atveju, jei mokykla neorganizuoja

papildomo ugdymo u si mim , tai mokinys gali susirasti ir lankyti norim neformaliojo ugdymo
staig kurioje jis lavins savo geb jimus. Ta iau artimiausiu laiku pagal vyriausyb s nutarim
valstyb s l os

t mokykl ar ugdymo staig keliaus kartu su juo. Ministerija nuo

rugs jo 1 dienos ketina parengti atskir

met

moksleivio krep el neformaliam mokymo ugdymui

(Moksleivio krep elis, 2006).
Nuo 2006 m. sausio 1 d. beveik 150 lit did jo bazinis Mokinio krep elis metams vienam
mokiniui. 2006 m jis jau yra 1942 Lt (nuo 2005 m. rugs jo 1 d. buvo 1802 Lt). Vykdant Naujos
mokytoj

darbo apmok jimo sistemos

gyvendinimo program , mokytojams i

krep elio

papildomai tarifikuojama viena valanda u pasiruo im pamokoms, taip darbo u mokestis did ja
4,3 proc., mokykl

vadovams ir kitiems su ugdymo procesu susijusiems pedagoginiams

darbuotojams darbo u mokestis taip pat padid jo 4,3 proc. 2006 m. mokinio krep elyje 50 proc.
padidintos l os pedagogin ms psichologin ms tarnyboms, atlyginimas socialiniams pedagogams ir
psichologams. Pastariesiems atlyginimas i augo 29,3 proc. (Laurin iukien , 2006, p. 6).
vietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva nuo 2006 met

i Mokinio krep elio l

bus

prad ta finansuoti mokini pa intin veikla, tam numatyta skirti beveik 3 mln. Lit (Malinovskis,
2006). „Dabar kiekviena mokykla tur s savo l

mokini

organizuoti, nors dalis savivaldybi ir anks iau sprend
mokini pa intinei veiklai organizuoti“, – sak

ekskursijoms ir pa intinei veiklai
klausim skirdamos papildom l

vietimo ir mokslo ministerijos sekretorius Alvydas
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Puod iukas. Tai viena i

vietimo ir mokslo ministerijos parengtos Ilgalaik s pilietinio ir tautinio

ugdymo programos dali . Pasak ministerijos sekretoriaus A. Puod iuko, mintis traukti l as
ekskursijoms, keliavimams, pa intinei veiklai
mokini

t vais ir mokykl

Mokinio krep el kilo po diskusijos su mokiniais,

administracija rajon , kaimo mokyklose. Jie skund si, jog tr ksta

ekskursij , pa intini kelioni po muziejus, teatrus, o tam tr ksta l
Bendrojo lavinimo mokykl

(Malinovskis, 2006).

finansavimo reformos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos

Respublikos Vyriausyb s 2001 m. gruod io 14 d. nutarimu Nr. 1520 ( in., 2001, Nr. 106-3810 )
20.1. pirmasis etapas, punkte teigiama, jog „2002 metais <...> iki 15 procent moksleivi krep eli
steig jas gali perskirstyti mokykloms“. Tame pa iame nutarime 20.2. antrasis etapas ir 20.3.
tre iasis etapas, teigiama, kad „nuo 2004 met <...> steig jas gali perskirstyti mokykloms iki 10
procent skiriam l

“. D l bazinio Moksleivio krep elio koeficiento nustatymo 2005 metams,

Lietuvos Respublikos vyriausyb s 2001 m. gruod io 14 d., nutarimo Nr. 1520 „D l bendrojo
lavinimo mokykl finansavimo reformos nuostat patvirtinimo“ ir 2001 m. bir elio 27 d. nutarimo
Nr. 785 „D l bendrojo lavinimo mokykl

finansavimo reformos priemoni

gyvendinimo“

pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausyb 2004 m. gruod io 3 d., nutarimu Nr. 1561 ( in., 2004,
Nr. 177-6537), nutar : „<...>Mokykl steig jai gali perskirstyti moksleivio krep elio l as tarp
mokykl iki 5 procent visos specialiosios tikslin s dotacijos arba Lietuvos Respublikos valstyb s
biud eto l

dalies“.

Mokinio krep elio dydis, atsiskaitymo tarp steig
mokyklos

tvarka mokiniui pereinant i vienos

kit , specialios dotacijos savivaldyb ms dydis (Mokymo l

rekomendacijos; 5 priedas) nustatytas Lietuvos Respublikos 2004 met
savivaldybi

biud et

finansini

rodikli

naudojimo metodin s
valstyb s biud eto ir

patvirtinimo statymo ( in., 2003, Nr.121-5466) 5

straipsnyje. To paties statymo 6 straipsnis nustato specialiosios tikslin s dotacijos mokinio
krep eliui finansuoti naudojim : „Nustatyti, kad vykdant biud et nepanaudotos specialios tikslin s
dotacijos mokinio krep eliui finansuoti sumos, vykd ius bendruosius ugdymo planus, gali b ti
naudojamos kitoms savivaldybi

vietimo reikm ms finansuoti“. vietimo ir mokslo ministerijos

MM) Bendrojo ugdymo departamento direktorius Ar nas Plik nys teigia, jog straipsnyje nebeliko
od io „planuoti“, kuris rei

, jog buvo manoma Mokinio krep elio l as met prad ioje paimti ir

naudoti kitoms reikm ms. Jei per metus t l

sutaupoma, tik tada jos gali b ti naudojamos kitoms

reikm ms (Laurin iukien , 2004, p. 2). io statymo 5 straipsnio 1 dalies formuluot „Mokinio
krep elis – tai mokymo l os, skirtos vienam sutartiniam mokiniui1“ yra suderinta su Lietuvos
Respublikos vietimo statymo ( in., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr.63-2853) 2 straipsnio 13 dalimi,
kurioje yra apibr ta, kas yra mokymo l os.

1

Sutartinis mokinys - tai II pakopos (5-8 kl.) mokinys, jei klas s komplekto mokini skai iaus vidurkis yra 25.
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Tokia Biud eto nuostata reform pagal princip
neapibr

orientyr , ir prievol

lyginiai moksleiviai b
straipsniu, tur

„pinigai seka mokin “ palieka tik kaip

io principo laikytis net nenustatyta. Mokinio krep elis ir

apskai iuojami, ta iau savivaldyb s, remiantis Biud eto statymo 6

teis l as skirti kitoms mokykloms, kitoms „ vietimo reikm ms“. Formaliai

rint, savivaldyb

netgi nepa eist

Biud eto statymo, jei vienai mokyklai skirt

visas jai

priklausan ias moksleivio krep elio l as, kitai - j neskirt , o tre iai - skirt dvigubai daugiau, nei
numato min ta metodika [47].
Apibendrinant reikia akcentuoti, kad ia reforma siekiama:
•

kiek galima efektyviau panaudoti mokiniams ugdyti skirtas, l as; pagerinti, ugdymo staig
teikiam , paslaug kokyb ; sudaryti realias galimybes kiekvienam jaunam mogui gyti
kokybi

•

ir jo poreikius bei sugeb jimus atitinkant i silavinim ;

racionalizuoti bendrojo ugdymo staig tinkl , sukuriant vienodas galimybes gyti kokybi
silavinim tiek mieste, tiek kaime gyvenantiems vaikams;

•

sukurti s lygas pl sti priva

•

suma inti mokyklos nelankan

•

stiprinti finansin mokykl nepriklausomyb ;

•

sukurti skaidri

•

suteikti galimyb vaikams ir j t vams laisvai pasirinkti ugdymo staig bei sukurti s lygas

bendrojo ugdymo staig tinkl ;
vaik skai

;

vietimo finansavimo sistem ;

leid ian ias realiai gyvendinti

teis ( vietimo politika, 2002).

laidos vietimui yra produktyviausios ir naudingiausios investicijos. Pasak V. Pruskaus
(1998), jos ne tik turi didel tak

alies ekonominiam augimui, darbo na umo kilimui, bet ir sudaro

teigiamas s lygas socialinei nelygybei ma ti. Tuo tarpu skurdus vietimo finansavimas stabdo
pilietin s visuomen s k rimo proces ir nesudaro galimybi
gauti kokybi

, j

vairaus am iaus grupi gyventojams

poreikius tenkinant i silavinim . O tai svarbiausia tur s takos vykdom

socialini ir ekonomini reform s kmei.

2.3. vietimo finansavimo reformos, Mokinio krep elio privalumai ir tr kumai
vietimo finansavimo reforma, Mokinio krep elio id ja yra vertinama labai prie taringai.
Tarptautinio rekonstrukcijos ir pl tros banko (Pasaulio banko) ekspertas Martinas Godfrey,
analizavo vairi

ali

vietimo finansavimo b kl ir kartu su kitais ekspertais atliko i sam

Lietuvos vietimo finansavimo tyrim . Decentralizuot

vietimo finansavimo model „pinigai seka

mokin “ tyr jas vardijo kaip dabar pasaulyje praktikuojam nauj ir i ties radikal
finansavimo b

(Laurin iukien , 2004).
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vietimo

2003 m. spalio 8-osios Seimo vietimo, mokslo ir kult ros komiteto pos
Povilionis vietimo finansavimo reform , Mokinio krep elio id

io pirmininkas R.

vertino kaip labai pozityv ir

konstruktyv dalyk . „ vietimo finansavimo reforma svarbi tiek valstybei, tiek visuomenei“, pristatydamas 2002 m. (tiriamasis laikotarpis) „Bendrojo lavinimo mokykl finansavimo reformos
vertinimo“ audito ataskait sak Valstyb s kontrol s Veiklos audito 1-ojo departamento direktorius
Rimantas Sanajevas. Pasak jo, tai rodo ir valstyb s skiriami pinigai bendrojo lavinimo mokyklai, ir
konstatuoja, jog ios reformos rezultatas – nebev luojantys pedagog atlyginimai (Laurin iukien ,
2003). Pasak

vietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento direktoriaus A.

Plik nio, iki vietimo finansavimo reformos skiriama suma vienam vaikui skirtingose savivaldyb se
ir skirtingo tipo mokyklose svyruodavo net iki 20 kart . Analizuodami 2002 met

vietimo

finansavimo reform , auditoriai konstatavo, kad Mokinio krep elio l os, tenkan ios vienam
sutartiniam moksleiviui, 2002 m. skyr si nuo 1523 Lt. iki 1592 Lt. Pasak auditori , tokie skirtumai
tai prielaida sudaryti nevienodas starto galimybes vaikams. Lyginamuoju po

riu tai, kas buvo

prie reform ir j prad jus vykdyti, jau akivaizd iai skiriasi (Laurin iukien , 2003). Ir skiriasi
teigiama linkme. Tai galime traktuoti, kaip teigiam principo „pinigai paskui mokin “ pus .
Auditoriai, pasak Laurin iukien s (2003), akcentavo, jog veikiantys teis s aktai nenustato
ai

Mokinio krep elio l

perskirstymo kriterij

(kuri

krep elio dal steig jas turi teis

perskirstyti). vietimo finansavimo reformos nuostatose nurodyta riba – 15 proc. Atlikta 2002 m.
analiz parod , jog steig jai (savivaldyb s) atskiroms mokykloms skyr net iki 55 proc. Mokinio
krep elio l

ma iau, nei priklaus pagal Mokinio krep elio ir sutartini moksleivi apskai iavimo

metodik . Ne vykd iusios bendrojo ugdymo plan savivaldyb s Mokinio krep elio l as skyr visai
kitoms reikm ms. Auditoriai si
koki Mokinio krep elio l

patvirtinti teis s akt pataisas, kuriose b

ai kiai nustatyta,

dal gali perskirstyti bendrojo lavinimo mokykl steig jai. Ministras

A. Monkevi ius primin , kad Valstyb s biud eto ir savivaldybi

biud eto finansini

rodikli

patvirtinimo statymo penktasis straipsnis buvo naudingas savivaldyb ms – taip jos gal jo
„prakiurdinti“ Mokinio krep el ir jo s skaita spr sti kitas problemas (Laurin iukien , 2003). Tai
galima traktuoti, kaip vien i Mokinio krep elio tr kum . Ta iau Spalio 8pritar

Vyriausyb

vietimo ir mokslo ministerijos iniciatyvai pakeisti Valstyb s biud eto ir savivaldybi

biud eto finansini rodikli patvirtinimo statymo 5 straipsn . Nuo iol savivaldyb s negal s i
anksto planuoti Mokinio krep elio l

taupymo ir j skyrimo kitoms reikm ms, i skyrus vietim .

Mokinio krep elio l os kitoms vietimo reikm ms gal s b ti skiriamos tik tuo atveju, jei j liks
baigiantis finansiniams metams. Valstyb s kontrolierius Jonas Liau ius teigia, jog socialin
nelygyb

vietimo sistemoje neleistina nei teritoriniu (miesto ar kaimo mokykla), nei pagal

priklausomyb , ir sak , kad per iniasklaid stengsis tuo tikinti kiekvien mer (Laurin iukien ,
2003). „Gerbiame savivaldos teises, ta iau vaikai yra Respublikos pilie iai, nepriklausantys nuo
41

mero valios“, - pritar R. Pavilionis. „ vietimo l os yra ventos – tuo viskas ir pasakyta. Jos negali
ti skiriamos kitiems tikslams“, - teig J. Liau ius. A. Monkevi ius, kaip teigiam

vietimo

finansavimo reformos pavyzd i skyr tai, jog b tent i reforma nema a vaik pad jo susigr inti
mokyklas. A. Plik nys teig , kad i reforma bus visi kai gyvendinta pakeitus apmok jimo u darb
sistem (taikant etatin darbo apmok jimo princip ) (Laurin iukien , 2003). Taigi tai buvo 2002 m.
(tikrintas laikotarpis) valstybinio audito „Bendrojo lavinimo mokykl

finansavimo reformos

vertinimas“ atgarsiai ir rezultatai. O tai 2004 m. vietimo Naujienose publikuojamame straipsnyje
MM Bendrojo ugdymo departamento direktorius Ar nas Plik nys kalba apie tre iuosius vietimo
finansavimo reformos metus. „Buvo numatyta reform vykdyti laipsni kai – trimis etapais, pasakoja direktorius, - 2002 - aisiais buvo nuspr sta vadov liams, mokymo priemon ms sigyti,
pedagog kvalifikacijai tobulinti skirti tre dal reikiamos sumos, pernai – du tre dalius, o iemet jau
skiriama visa suma. Kiek truks reforma, nebuvo apibr ta. Diskutuojama su Savivaldybi
asociacija, kada mes t reform gal tume u baigti. M styta taip: padidinus Mokinio krep elio l as
iki nustatytos sumos, gal b

galima naudoti sukurt

metodik , bet tam neskirti specialios

dotacijos. Bet pamat me, kad atsirandant naujiems vietimo dalykams Mokinio krep elio metodika
gali b ti t

nauj dalyk „i judintoju“. Pavyzd iui, pagal

vietimo statym per dvejus metus

turime garantuoti prie mokyklinio ugdymo visuotinum . 2005-2006 m. tur tume naudoti t pa
finansavimo metodik

ir skirti papildom

l

(j

atsiranda ma jant moksleivi

skai iui)

prie mokyklin ms ugdymo grup ms finansuoti“ (Laurin iukien , 2004, p. 2).
Valstyb s kontrol s specialistai, pristat valstybinio audito „Bendrojo lavinimo mokykl
finansavimo reformos vertinimas“ rezultatus (audituotas laikotarpis – 2002 m.), akcentavo, kad
savivaldyb s Mokinio krep elio l as naudoja ne pagal paskirt . Taigi, valstyb s kontrol s i vados
apie Mokinio krep elio naudojim 2002 m. – tik pirmojo ios reformos etapo analiz , ta iau kaip
teigia A. Plik nys, ministerija ie ko ir kitoki b

, kaip gauti gr tam

informacij apie

metodik . Kasmet savivaldyb ms parengiami klausimynai, kurie siun iami

merams, o i j

gaunama informacija bei si lymai, kaip tobulinti Mokinio krep elio metodik , kaip koreguoti
koeficientus, kaip atsiskaityti tarp savivaldybi , kai vaikas pereina i vienos savivaldyb s
mokykl , d l l

kitos

perskirstymo tarp mokykl ir t.t. „Ka koki principini dalyk , kuriuos si lyt

keisti savivaldyb s, tikrai n ra“ – teigia A. Plik nys (Laurin iukien , 2004, p. 3). Ministerija u sako
tyrimus – juos atlieka Sociologijos instituto,
mokslo ministerija n ra asignavim

vietimo pl tot s centro specialistai.

valdytoja. Juos valdo Finans

vietimo ir

ministerija ir b tent jai

savivaldyb s atsiskaito. O vietimo ir mokslo ministerija reaguoja, kai yra ka koki nesusipratim
ar pa eidim . vietimo ir mokslo ministerija kreipiasi

mer ,

Vyriausyb s atstov ,

Valstyb s

kontrol , kad ie tirt pa eidimus. Ji negali nei tirti, nei bausti – gali tik papra yti informacijos.

42

Nors vietimo finansavimo nuostatose, kaip teigia E. Leontjeva (2000), ra yta, jog
moksleivis turi teis rinktis mokykl , deja, jau dabar vietimo valdininkai tvirtina, jog svarbiausias
kriterijus patekti vaikui

mokykl yra jo gyvenamoji vieta. Lietuvos laisvosios rinkos prezident

teigia, jog neu tenka ra yti dokumentuose, kad suteikiama laisv rinktis mokykl , i teis turi b ti
reali. Vaikas turi teis rinktis bet kuri mokykl , ne tik esan
norin

alia nam . Jei vien mokykl yra

perteklius, E. Leontjeva (2000) si lo elgtis vairiai: administracinis b das (nusistatyti,

kad t mokykl gali patekti tik to mikrorajono vaikai, ar nusistatyti kok kit kriterij ). iuo atveju
lems biurokrato i mon ir tai, kas jam atrodo teisinga; ky iai (sugalvoti atrankos mechanizm ; ky is
neb tinai

vadovo ki en , t vai gali b ti labai vairiais b dais skatinami prisid ti prie mokyklos

laikymo); rinkos santyki

tvirtinimas. Tarkim, mokykla gal s papra yti

primok ti prie „krep elio“ (pavyzd iui, 10 lit per m nes ). Ateis

eimos

iek tiek

mokykl tie, kurie sutiks su

tokia s lyga. E. Leontjevos (2000) nuomone, tai vienintelis skaidrus b das i spr sti mokini
pertekliaus problem : dosniau mok ti tiems, kurie suteikia geresn

vietimo paslaug . Ky

sistema ar biurokratiniai ribojimai – „kam noriu, tam ir leisiu“ – akivaizd iai prasilenkia su
teisingumu, sudaro prielaidas lobti ne geresniems mokytojams, bet vietimo biurokratams.
2004-2005 m. m.

vietimo ir mokslo ministerijos u sakymu

vietimo informacini

technologij centras (ITC) surinko duomenis apie tai, kaip savivaldybi mokyklose panaudojamos
Mokinio krep eliui skirtos l os.

vietimo apr pinimo centro leidinyje Lietuva.

vietimas

regionuose 2005 (2005) teigiama, jog ITC duomenimis, l os, skirtos vadov liams (Mokinio
krep elyje vadov liams buvo skirta 33,5 Lt) sigyti, savivaldyb se panaudojamos labai skirtingai:
nuo 7,5% numatyt

l

Bir tono, 59,7% Alytaus rajono savivaldyb se iki 139,4% Mol

ir

132,5% Jurbarko rajon savivaldyb se ( alies vidurkis – 97,9%).
Nagrin jant, kaip savivaldyb se panaudojamos mokytoj

kvalifikacijai skirtos Mokinio

krep elio l os, galima teigti, kad skirtumai tarp savivaldybi ry kesni nei panaudojant vadov liams
skirtas l as (mokinio krep elyje mokytoj kvalifikacijai tobulinti buvo skirta 14,2 Lt). N vienoje
savivaldyb je tos l os nepanaudotos 100%. Daugiausiai l
Mokinio krep elyje skirt

mokytoj kvalifikacijai tobulinti i

panaudota Klaip dos rajono (76,1%), Klaip dos miesto (75,6%),

Jurbarko rajono (74,6%) ir Panev io miesto (73,2%) savivaldyb se. Ma iausiai i mokinio
krep elio skirt l

mokytoj kvalifikacijai, ITC duomenimis, panaudota Bir tono savivaldyb se

(0,7%), aki (4,2%) ir Vilkavi kio (4,6%) rajon savivaldyb se. ITC duomenimis, visai t l
nepanaudota Ignalinos, Kai iadori ir iauli rajon savivaldyb se (Lietuva. vietimas regionuose
2005, 2005, p. 15).
Analizuojant, kaip savivaldyb se panaudojamos Mokinio krep elio l os, skirtos ugdymo
procesui bei mokymo priemon ms sigyti ( ioms priemon ms mokinio krep elyje buvo numatyta
6,7 Lt), paai

jo, kad daugiausiai l

literat rai bei vaizdin ms ir technin ms priemon ms sigyti
43

buvo panaudota Plung s (1573,3% numatyt
(810,4% numatyt
numatyt l

) rajon

), Klaip dos (888,1% numatyt

) ir Panev io

savivaldyb se ( alies vidurkis – 243,3%). Ma iausiai iai sri iai

buvo panaudota Bir tono savivaldyb je – 37,6% ir Vilkavi kio rajono savivaldyb se

– 22,8%. ITC duomenimis, visai nepanaudota iai sri iai numatyt l

Alytaus ir Zaras rajon

savivaldyb se (Lietuva. vietimas regionuose 2005, 2005, p. 16).
Toki disproporcij tarp numatyt ir realiai panaudot l
priemon ms

sigyti, palyginti su vadov liams

ugdymo procesui bei mokymo

sigyti ir mokytoj

kvalifikacijai tobulinti

panaudotomis l omis, gali lemti tai, kad mokymo priemon ms (jos yra gana brangios) mokinio
krep elyje buvo skiriama nepakankamai l

, steig jai ir mokyklos ne visada tinkamai nusistato

prioritetus planuojant ir skiriant l as. Gali b ti ir taip, kad tos l os ne visada panaudojamos pagal
paskirt . (Lietuva. vietimas regionuose 2005, 2005, p. 16).
2005 m. spalio 14-15 d. Vilniuje vyko konferencija „Europos tre iasis kelias: ar judame
priek ?“ (2005), kur reng Lietuvos laisvosios rinkos institutas, viena seniausiai ir aktyviausiai
veikian

tokio tipo organizacij

Europoje.

vedijos Ratio instituto prezidentas prof. Nilsas

Karlsonas (Nils Karlson) pristat gerai vertinam

vedijos bendrojo lavinimo sistemos finansavimo

reform , kuri veikia jau daugiau kaip de imtmet ir pagal kuri gyvendintas principas „pinigai seka
mokin “. Kaip inoma, Lietuvoje taip pat yra diegtas vadinamasis „Mokinio krep elio“ principas,
ta iau laikoma, kad vedijoje vykdyta reforma yra gerokai nuoseklesn , nepalikta tiek sprag , kiek
Lietuvoje, kur Mokinio krep elio ir kitos vietimui skirtos l os galiausiai vis tiek perskirstomos i
kmingesni mokykl ma iau s kmingoms. P. Karslonas atkreip d mes , kad i finansavimo
reforma privert

vietimo staigas atsigr ti

finansuojami valstyb s, ta iau
Atsirado naujovi

priva

paslaugos gav jus – mokinius, kurie, nors ir

turi nema ai galimybi
mokykl , pasitemp

kontroliuoti jiems teikiam paslaug .

ir kitos mokyklos, o neigiam

pasekmi

nepasteb ta (Europos tre iasis kelias: ar judame priek ?, 2005).
Laisvos rinkos id joms atstovaujan ios organizacijos pa ios ne visi kai sutaria d l dalies
reform
leist

vietimo srityje, nes dalis organizacij mano, kad Mokinio krep elio sistemos diegimas
sileisti konkurencijos

vietimo sistem ir taip j pagerint , kita dalis mano, kad tai yra i

principo ydingos sistemos gelb jimas ir priva
orientuotis nebe

laisvus vartotoj reikalavimus, o

iniciatyv

korumpavimas, nes jos prad

vald ios reguliuojamus vartotoj poreikius

vietimo politika, 2002).
Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezident s E. Leontjevos (2000) nuomone, vaiko
vietimas, tai viena svarbiausi paslaug , kurias mogus gauna gyvenime, tod l u jas reikia
mok ti. Ji i skiria tok

vietimo finansavimo reformos privalum : „krep eli “ atsiradimas – tai

garantija mokytojams, kad atlyginimai nev luos. Dabar atsirado valstyb s prievol
mokytojams u darb laiku.
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sumok ti

Taigi, galima sutikti su E. Leontjevos (2000) po

riu, jog egzistuoja vietimo finansavimo

reformos potekst : „i liks tie, kurie sugeb s efektyviai mokyti vaikus, o ne tie, kurie tur s tik
formalius antpe ius ir sta “. Tai yra esmin ir viesioji dabartin s vietimo finansavimo sistemos
pus . Su ia finansavimo reforma kei iasi ne tik finansavimo principai, bet ir mentalitetas.
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3. MOKINIO KREP ELIO TAKA IAULI APSKRITIES BENDROJO LAVINIMO
MOKYKL VADYBAI TYRIMO DIZAINAS
3.1. Tyrimo proced ros. Tyrimo instrumentas
Mokinio krep elio

taka mokykl

vadybai

iauli

apskrities mokyklose empiriniam

pagrindimui buvo atlikta apklausa. Norint gauti kuo tikslesnius tyrimo duomenis ir nustatyti, kaip
Mokinio krep elis takoja mokykl vadovus ir j veikl , apklausa buvo vykdoma ra tu (anketa).
Tyrimo metu respondentams –

iauli , Radvili kio, Kelm s, Joni kio, Pakruojo miest

ir

rajon mokykl vadovams (direktoriams ir direktori pavaduotojams ugdymo reikalams), buvo
dalinta 230 anket (klausimyn ). Sugr o – 203 anketos, t.y. 88,3 proc. vis i dalint anket .
Tyrimo empiriniams duomenims gauti naudotas darbo autor s parengtas instrumentas (Priedas
Nr. 1, 88 psl.) - atviro ir u daro tipo klausimynas. Anketos prad ioje paai kinama, kokiu tikslu
atliekamas tyrimas, akcentuojama kiekvieno tyrimo dalyvio nuomon s svarba ir tai, jog anketa
anonimin . Pateikiama anketos u pildymo instrukcija ir nurodomas u daro tipo klausim
das – „kry iuku“ u braukiant respondentui priimtin

ym jimo

atsakym . Atviro tipo klausim

formuluot ms atsakym variantai nebuvo pateikiami, juos respondentas tur jo ra yti pats.
Anketoje pateikti

atviro ir u daro tipo klausimai suformuoti pozityviais ir negatyviais

teiginiais. Anketos apimtis 4 puslapiai, pateikt klausim skai ius – 57.
Anket sudaro trys dalys:
1. Demografin ;
2. Bendras po

ris

vietimo reform ir jos vertinimas;

3. Mokykl vadov nuomon apie mokykl finansavimo sistem .
Pirmoje anketos dalyje pateikta 10 klausim , kuriais norima i siai kinti svarbiausias ir tyrimui
reik mingiausias respondent charakteristikas (lyt , am
vadybin

, kokias pareigas u ima, kokia suteikta

kategorija, vadybinis ir bendras vietimo sistemoje sta as, kokiai vietimo staigai

vadovauja ir t.t.).
Antroje dalyje suformuluota 12 klausim .
mokykl vadov nuomon apie iandienin ir tarybin
poky ius, mokykl tinklo optimizavimo id

iais u daro tipo teiginiais m ginta su inoti
vietimo sistem , vertinti vietimo reformos

, profilin mokym mokykloje ir tai, ar dabartin

vietimo reforma atitinka visuomen s keliamus poreikius.
Tre

(pagrindin ) anketos dal sudaro 28 u daro tipo teiginiai ir 7 atviro tipo teiginiai,

pra antys para yti respondent nuomon apie mokykl finansavimo sistem . ios dalies prad ioje
pageidaujama, kad vadovai i vardint kelis, j nuomone, svarbiausius mokinio krep elio teigiamus
ir neigiamus bruo us, su kuriais jie susiduria vadovaudami mokyklai. Po to pateikiami u daro tipo
teiginiai. Norima, jog apklausiamieji, atsakydami
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28 klausimus, i sakyt

savo nuomon apie

mokinio krep elio vedimo id

, nurodyt , ar mokinio krep elis daro tak mokyklos finansavimui,

vadybinei veiklai, strateginiam planavimui. Tik tasi i siai kinti, ar esama mokykl finansavimo
sistema padeda racionaliai naudoti i teklius. Taip pat nor ta su inoti, ar,

vedus finansavimo

sistem „pinigai seka mokin “, pager jo mokykl apr pinimas mokymo priemon mis ir mokytoj
kvalifikacijos tobulinimo sistema. Anketos pabaigoje mokykl vadov klausiama, k tur

daryti

vardytos institucijos (mokykla, Savivaldyb s administracija, Apskrities administracija, vietimo ir
mokslo ministerija, Finans ministerija), kad mokinio krep elio funkcionavimo sistema b
racionalesn , efektyvesn . B tent tre ioji tyrimo dalis leido surinkti svarbiausi
buvo reikalinga norint vertinti tikr

mokykl

dar

informacij , kuri

finansavimo sistemos situacij ir identifikuoti

galimus vairi institucij darbus, siekiant dar didesnio efektyvumo ioje srityje.

3.1. Imtis ir jos charakteristika
Atliekant empirinius tyrimus beveik visada yra daroma i ankstin atranka, t.y. parenkama
atsitiktin generalin s aib s element dalis, i tiriamas nagrin jamo po ymio pasiskirstymas ioje
dalyje ir i jos sprend iama apie io po ymio pasiskirstym visoje generalin je aib je. i pasirinkta
b ti pakankamai reprezentatyvi2, kad pagal jos

dalis yra vadinama – imtimi. Ta iau i imtis tur
rezultatus b

galima spr sti apie generalin visum . Pagrindinis dalykas, kuris vargina tyrin tojus,

- tai imties dydis, b das. inoma tiriamosios grup s dydis priklauso nuo tyrimo tikslo ir tiriamos
populiacijos savybi . Nustatant imties t

, svarbu i siai kinti, kokius rezultatus norima gauti. iuo

atveju, anot K. Kardelio (2005), socialini tyrim metodologijoje yra vienas principinis klausimas,
t.y. kam bus taikomi tyrimo rezultatai: ar visai tiriamai populiacijai, ar tik tiriamosios grup s nari
at vilgiu. Tai pagrindinis klausimas, kuris nulemia imties t
skai

. Pasirinkus reikiam

tiriam

, numatomas j parinkimo b das. Parenkant tiriamuosius asmenis da niausiai taikomas –

imties atsitiktinumo principas, t.y. visi populiacijos elementai turi tur ti vienodas galimybes patekti
imt . Sudarant atsitiktin imt , reikia i populiacijos s ra o atsitiktinai parinkti tiriamosios grup s
nari skai
„puok

. Tai kartais labai sud tinga arba ne manoma. io darbo tyrimo imtis vertinama kaip

s“ principas arba serijinis. Norint pripa inti atsitiktin s imties metodologinius prana umus

socialiniuose tyrimuose ir remiantis kit tyr

patirtimi, galima teigti, kad atsitiktin imtis yra

sunkiai gyvendinama d l tyrimo savanori kumo, anonimi kumo princip bei anket gr tamumo
kvotos reikalavim ( aparnien , 2002). ias problemas atliekant tyrim teko patirti ir darbo autorei,

2

Reprezentatyvumas (reprezentatyvus), atrankin s statistin s visumos pagrindin savyb – kuo labiau atrankin s
visumos charakteristikos atitinka generalin s visumos, i kurios padaryta atranka, charakteristikas, tuo
reprezentatyvumas didesnis.
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kai mokykl vadovai nesutiko dalyvauti apklausoje arba, sutik joje dalyvauti, negr ino anket .
Ta iau didesn dalis respondent noriai dalyvavo tyrime ir atsak
Pirmiausia anketoje mokykl
pasiskirstymas pagal am

vadov

visus pateiktus klausimus.

buvo pra oma para yti savo am

. Respondent

pateiktas 1 lentel je. Galima pasteb ti, kad tyrimo imtyje nustatytos

kelios pagrindin s am iaus grup s: tai 36-45 met (39%) ir 46-55 met (30,5%) respondentai.
Ma iausiai apklausoje dalyvavo jauniausio (iki 25 m.) ir vyriausio (vir 56 m.) am iaus mokykl
vadov

(atitinkamai 3% ir 8%). Respondent

am ius buvo suskirstytas

penkias grupes,

atsi velgiant tai, kokioje santvarkoje (autokratin je ar demokratin je) ir kokioje vietimo sistemoje
(tarybin je ar dabartin je) iems asmenims teko dirbti. Pirmos dvi grup s - tai vadovai, kuri
am ius iki 25 met ir nuo 26 iki 35 met . ie respondentai vietimo sistemoje prad jo dirbti jau
nepriklausomos Lietuvos metais, tod l j po

ris

vykstan ius poky ius vietime tur

b ti

liberalus (ta iau grei iausiai vienareik mis). Kit trij grupi vadovai pagal am iaus grupes buvo
suskirstyti taip: nuo 36 iki 45 met , nuo 46 iki 55 met vir 56 met .

grupi vadovams teko

dirbti abiejuose santvarkose ir vietimo sistemose, tod l j nuomon , reikia manyti, tur s didesn
vert .
1 lentel
Respondent am ius (N=203)
Procentai
Iki 25

3

26-35

19,5

36-45

39

46-55

30,5

Vir 56

8

Pagal lyt tyrimo dalyviai pasiskirst taip: moter

77,8% (158), o vyr 22,2% (45). i anketa

dar kart patvirtina inom fakt , kad vietimo sistemoje yra ne tik daugiausiai dirban

moter

–

mokytoj , bet ir vietimo vadyboje jos ymiai lenkia vyrus.
Apklausoje mokykl

vadov

buvo pra oma pa ym ti, kok

Daugiausia respondent 27 (13,4%) atsak , jog d sto gimt

mokom

dalyk

d sto.

kalb , 25 (12,4%) vadovai teig , jog

vaikus moko matematikos, u sienio kalbos specialistai yra 22 (10,9%), istorijos - 19 (9,4%)
mokykl vadov . Atsakym „kita“ (teis , savivalda, pradini kl.) pasirinko 17 (8,4%) apklaust

,

dorin ugdym d sto 16 (7,9%), fizik - 15 (7,4%) respondent , biologij – 12 (5,9%), informacines
technologijas – 11 (5,4%), geografij – 9 (4,5%), muzik – 8 (4%), chemij ir dail d sto 6 (3%)
respondentai. Ma iausiai imtyje dalyvavo k no kult
5 (2,5%) ir 4 (2%) asmenys.
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ir technologijas d stantys vadovai. J buvo

2 lentel je pateikti duomenys apie u imamas pareigas. Jas respondentai nurod , atsakydami
anketos klausim . I vis apklaust
(59,6%) apklaust

82 (40,4%) nurod , kad jie yra mokykl direktoriai, o 121

teig , jog jie - direktoriaus pavaduotojai ugdymui. Tai suprantama, nes

mokyklose j skai ius didesnis.
2 lentel
Respondent pareigos (N=203)
Procentai
Mokyklos direktorius

40,4

Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymo reikalams

59,6

Beveik pus tyrime dalyvavusi

vietimo staig vadov nurod , kad j bendras pedagoginis

darbo sta as yra nuo 11 iki 20 met (45,3%). Taip pat didel dal sudar 21-30 met pedagogin
sta

turintys respondentai (31,5%). Ma iausi sta

tur jo tik 1% apklaust

turin

asmen – iki 5 met pedagogin sta -

.

Tyrimo metu taip pat buvo norima su inoti, kokia vadybin kategorija yra suteikta mokykl
vadovams ( r. 3 lentel ). I vis atsakiusi

daugiau kaip pus 59,1% (120) teig , jog jiems

suteikta I vadybin kategorija, 14,3 % (29) nurod turintys II vadybin kategorij , 24,6% (50)
pa ym jo, jog – neturi vadybin s kategorijos, o 2% (4) atsak , jog jiems suteikta III vadybin
kategorija.
3 lentel
Respondent vadybin kategorija (N=203)
Procentai
Neturi vadybin s kategorijos

24,6

I vadybin kategorija

59,1

II vadybin kategorija

14,3

III vadybin kategorija

2

Mokykl vadov bendro darbo sta o vietimo sistemoje duomenys pateikti 4 lentel je. I jos
matyti, kad beveik pus (45,3%) tyrime dalyvavusi respondent

vietimo sistemoje yra i dirb nuo

11 iki 20 met . Truput ma esn dalis (31,5%) vadov yra i dirb nuo 21 iki 30 met , daugiau nei
31 met darbo sta

nurod 11,8% apklaust

Ma iausia dalis vadov , t.y. tik 1% buvo turin

, o nuo 5 iki 10 met sta
darbo sta
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iki 5 met .

turi 10,3% respondent .

4 lentel
Respondent bendras darbo sta as vietimo sistemoje (N=203)
Procentai
Iki 5

1

5-10

10,3

11-20

45,3

21-30

31,5

Daugiau nei 31

11,8

5 lentel je sura yti respondent vadovaujamo darbo sta o duomenys. Paai
daugiausia dalyvavo nuo 11 iki 15 met darbo sta
atsakin jusi

turin

jo, kad tyrime

mokykl vadov . Tai sudaro 31%

pateiktus klausimus. Nuo 6 iki 10 met vadovauja mokyklai 29,1% apklaust

Beveik vienodai apklausta respondent , vadovaujan

.

daugiau nei 21 metus ir nuo 16 iki 20 met

(atitinkamai 16,7% ir 16,3%). Tik 6,9% mokykl direktori ir pavaduotoj

ias pareigas u ima

ma iau nei 5 metus.
5 lentel
Respondent vadybinis darbo sta as (N=203)
Procentai
Iki 5

6,9

6-10

29,1

11-15

31

16-20

16,3

Daugiau nei 21

16,7

Atliekant tyrim buvo norima

siai kinti, kokio tipo mokykloje dirba respondentai.

is

pasiskirstymas pagal mokyklas pateiktas 6 lentel je. Reikia akcentuoti, kad imt trauktos pradin s,
pagrindin s, vidurin s mokyklos, gimnazijos ir kitos (jaunimo, dar elis – mokykla ir t.t.) iauli
apskrities mokyklos.
6 lentel
Vadovaujamos mokyklos tipas (N=203)
Procentai
Pradinei mokyklai

6,9

Pagrindinei mokyklai

48,3

Vidurinei mokyklai

30,5

Gimnazijai

11,3

Kitai

3
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Anketin je apklausoje daugiausia 98 (48,3%) vadov vadovauja pagrindinei mokyklai, 62
(30,5%) respondentai vadovauja vidurinei mokyklai, 23 (11,3%) – vadovavo gimnazijai ir 14
(6,9%) – pradin ms mokykloms. Ma iausias skai ius apklaust

vadovavo kito tipo mokykloms.

buvo tik 6 (3%).
Tyrime dalyvavo respondentai i

vairi vietovi ( iauli , Joni kio, Radvili kio, Pakruojo,

Kelm s miest ir rajon ), tod l buvo pra oma pa ym ti kur yra mokyklos, kurioms jie vadovauja.
Duomenys pateikti 7 lentel je. Daugiausia vadov 75 (37%) dirba apskrities centre, 50 (24,6%)
mokykl

vadov

dirba miestelyje, rajono centre dirban

ma iausiai apklaust

respondent

buvo 48 (23,6%) ir

30 (14,8%) dirbo kaime.
7 lentel
Vadovaujamos mokyklos geografin vieta (N=203):
Procentai

Apskrities centre

37

Rajono centre

23,6

Miestelyje

24,6

Kaime

14,8

Pateiktoje anketin je apklausoje respondent buvo pra oma para yti, kiek mokini mokosi j
vadovaujamoje mokykloje (kadangi tyrime daugiausia dalyvavo pagrindini mokykl vadov , tod l
mokini

skai ius buvo grupuojamas atsi velgiant

skai iaus vidurk , vadovaujantis leidiniu „Mokymo l
11-12). Apibendrinus io klausimo atsakymus, paai

pagrindini

mokykl

nustatyt

mokini

naudojimo metodin s rekomendacijos“, p.
jo, kad mokykloms, kuriose mokosi iki 130

mokini , vadovauja 25 (12,3%) vietimo staig vadov . Net 91 (44,8%) vadovas dirba mokykloje,
kurioje mokini yra daugiau nei 600. Lik respondentai pasiskirst taip: nuo 131 iki 300 mokini

–

33 (16,3%) apklaustieji, nuo 301 iki 600 - 54 (26,6%) vadovai.
Galima teigti, kad atliekant tyrim buvo sudaryta imtis, kurioje atstovavo mokykl direktoriai
ir j

pavaduotojai ugdymo reikalams skirtingomis demografin mis charakteristikomis ir

individualiu po

riu. Taip pat reik

akcentuoti, kad tolesnio tyrimo analiz s rezultatus lems

vadovai, kurie dirba didel se mokyklose (vir 600 mokini ),

kuri

bendras sta as vietimo

sistemoje yra nuo 11 iki 20 met , o vadovavimo srityje dirbta nuo 11 iki 15 met . Tai, kad
atsakin jo trigubai daugiau moter , tur

parodyti moteri kojo vadovavimo stili . Informacija bus

naudingesn apskrities vadovams, nes 37% respondent dirba apskrities mokyklose. O kadangi
tyrimo imtis nema a, tai bus galima daryti statistinius apibendrinimus, vertinant Lietuvos vietimo
reform , mokykl finansavimo sistem ir jos efektyvinimo prielaidas iauli apskrities mokyklose.
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4. MOKINIO KREP ELIO TAKA IAULI APSKRITIES BENDROJO LAVINIMO
MOKYKL VADYBAI TYRIMO REZULTATAI
4.1. vietimo reformos vertinimas mokykl vadov po

riu

Pirmaisiais tyrimo klausimais buvo i siai kinti tyrimo dalyvi prioritetai ir nuomon s apie
Lietuvos vietimo kokyb lyginant su tarybiniu vietimu, taip pat nor ta su inoti, k vadovai m sto
apie mokykl tinklo optimizavimo id

, profilin mokym , vietimo reformos temp ir t.t. Visi ie

teiginiai buvo sureitinguoti ir pateiktas procentinis vertinimas.
vertinus visus vietimo reformos teiginius ( r. 3 pav.), nustatyta, jog daugiausia 89,6%
mokykl vadov sutiko su teiginiu, kad iandieniniams vietimo reformos poky iams yra takojama
„i vir aus“. is atsakymas atitinka mokslinink teorines mintis u fiksuotas io darbo 21 psl. 4
pastraipa.
Procentai
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

iandieniniams vietimo reformos poky iams yra
takojama "i vir aus"

89,6

Vykstanti vietimo reforma i pl
mokymosi
galimybes, padidino vietimo prieinamum
Dabartin

79,1

vietimo sistema pagr sta demokratiniu
principu

75,4

Lietuvos vietimo kokyb palyginus su tarybiniu
vietimu daug geresn
vietimo reformos tempas - spartus

73,9
0
72,6

Egzamin sistema, kai abiturientai laiko valstybinius
ir mokyklinius egzaminus, yra priimtina
Dabartin

69,9

vietimo reforma neatitinka visuomen s
poreiki

57,6

Lietuvos vietimo sistema - optimisti ka
56,2

Mokykl tinklo optimizavimo id ja-teigiamas vietimo
sistemos pokytis

52,2

Profilinis mokymas mokykloje yra b tinas
49,3

Savivaldybi ir vietimo centr galiojimai tur
didesni
Lietuvos vietimo sistema tur
centralizuota

3 pav. Mokykl vadov

b ti
35,8

b ti labiau
33,8

vietimo reformos vertinimo reitingas (N=203)
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79,1% respondent

sutiko, kad vykstanti vietimo reforma i pl

padidino vietimo prieinamum . Teiginiui, jog dabartin
principu pritar

75,4% apklaust

mokymosi galimybes,

vietimo sistema pagr sta demokratiniu

. Tyrimo metu mokykl

vadov

buvo pra oma pareik ti

nuomon , kuri vietimo sistema (tarybin ar dabartin ) j nuomone yra geresn . Nors apie 80%
respondent teko dirbti abiejuose vietimo sistemose, ta iau 73,9% j sutiko, jog Lietuvos vietimo
kokyb palyginus su tarybiniu vietimu yra daug geresn . Prasid jus vietimo reformai buvo
sudaryta (1989 m.) vietimo sistemos pertvarkos taryba ir paskelbti jos veikl reglamentuojantys
nuostatai. ios Tarybos paskirtis ir tikslas – spartinti vietimo reform , prisidedant prie vietimo
reformos strategijos ir politikos formavimo. Tod l nema a dalis 72,6% apklaust

sutiko, jog

vietimo reformos tempas – spartus. 2000 metais buvo vestas visuotinis profilinis mokymas. Jis
gyvendinamas bendrojo lavinimo mokyklose nuo vienuoliktos klas s, pagrindin se mokyklose – 910 klas se arba 1-2 gimnazijin se klas se. Profiliavimas – tai tam tikras mokymo diferencijavimo
tipas. Profiliavimo kaip ugdymo sistemos tikslas yra labiau individualizuoti ugdym , sudaryti
moksleiviams s lygas gyti nuodugnesnes ir kryptingesnes
specialiuosius geb jimus, tikslingai orientuotis

inias, i ugdyti bendruosius bei

pasirinkt profesin s veiklos ar tolesni studij

srit , spar iau socializuotis ( vietimo politika, tendencijos. 1997, p. 112). Vyresn se klas se yra
vestas ne tik profiliuotas mokymas ta iau abiturientams atsirado galimyb laikyti mokyklinius ir
valstybinius egzaminus. Teiginiui, jog egzamin
mokyklinius egzaminus, yra priimtina pritar
mokykl vadovu pritaria, jog dabartin
56,2% apklaust
vietimo centr

sistema, kai abiturientai laiko valstybinius ir

69,9% respondent . Daugiau nei pus

(57,6%)

vietimo reforma neatitinka visuomen s poreiki ir tik

tiki, kad Lietuvos vietimo sistema – optimisti ka. Tai, kad Savivaldybi ir
galiojimai tur

b ti didesni ir tai, jog Lietuvos vietimo sistema tur

b ti labiau

centralizuota sutiko tik labai ma a dalis vadov (atitinkamai 35,8% ir 33,8%).
Apibendrinant galima teigti, kad didesn dalis mokykl vadov pasisako u

vietimo sistem ,

pagr sta demokratiniu principu, ir tai, jog vietimo reforma vyksta teigiama linkme. Su tuo sutinka
ir ekonominio bendradarbiavimo ir pl tros organizacijos (OECD) ekspertai ( r. 27 psl. 2 pastraipa).
Lietuvos vietimo reforma prasid jo nuo 1988 met . inant, jog iki t met buvo visi kai kita
santvarka, kitas valdymas ir tai, kad nema as skai ius vadov dirbo ir tarybiniais ir nepriklausomos
Lietuvos metais, buvo domu palyginti ir pa
pirm

ti, kaip tuos pa ius teiginius atsak respondentai

dviej am iaus grupi (iki 25 met ir nuo 26 iki 35 met ), kuriems teko dirbti tik

dabartin je vietimo sistemoje ir respondentai vyresnio am iaus (nuo 36 iki 45 met , nuo 46 iki 55
met

ir vir 56 met ), kurie dirbo abiejuose vietimo sistemose. Vertinant buvo pasirinkti tie

teiginiai (8 teiginiai) su kuriais respondentai labiausiai sutiko ir tur jo did iausi
vertinim (daugiau kaip 55%).
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procentin

Socialistin se vietimo sistemose poky iai buvo vykdomi tik „i vir aus“ „apa
(2003), teigimu, iose alyse politikos kryptys buvo nustatomos komunist

“. P. Rado

partijos centrinio

aparato vietimo departamento kabinetuose ar ministerijose, kurios buvo gerokai atitr kusios nuo
realaus mokykl gyvenimo. Tada i leidus vyriausyb s dekret ar ministerijos rezoliucij buvo
tikima, jog visa sistema funkcionuoja pagal naujas nuorodas. Ta iau vykstant politiniams
poky iams, liberalizavus iniasklaid , stipr jant rinkai, jau ne manoma vietimo reform vykdyti
taip, kaip tai buvo daroma komunistiniais laikais. Nors m
respondentai

vietimo sistema yra liberali, ta iau

teigin , ar iandieniniams vietimo reformos poky iams yra takojama „i vir aus“

atsak taip ( r. 8 lentel ):
8 lentel
vietimo reformai takojama „i vir aus“ (N=203)
Am ius
(metai)
Iki 25
26-35
36-45
46-55
Vir 56

Visi kai
nesutinku
%

Nesutinku

Ne inau

Sutinku

%
16,7
7,7
5,1
9,8
6,3

%
16,7
5,1
3,8

%
66,7
71,8
67,9
73,8
87,5

Visi kai
sutinku
%
15,4
23,1
16,4
6,3

Apibendrinus galima teigti, kad didesn dalis respondent (apie 87%), net neskirstant pagal
am

, pasisako u tai, jog reformai yra takojama „i vir aus“. i nuomon sutampa ir su vairi

mokslinink

nuomone ( r. 21 psl. 4 pastraipa). Tik ma as skai ius vadov nesutinka su iuo

teiginiu ar neturi nuomon s.
Antrojo vietimo reformos etapo metu (1998-2001) buvo numatyta toliau gyvendinti 1992
metais patvirtintoje Lietuvos vietimo koncepcijoje i keltus principus. Antrojo vietimo reformos
etapo prioritetus buvo siekiama aktyviai gyvendinti. Pirmasis prioritetas tai ugdymo bei studij
modernizavimas, kuris orientuotas

kokyb s siek . Antrojo prioriteto darbai tai socialini ,

pedagogini mokymosi ir studij s lyg gerinimas -i

sto mokslo prieinamumo laidavim .
9 lentel

vietimo reformos d ka padid jo mokslo prieinamumas (N=203)
Am ius
(metai)
Iki 25
26-35
36-45
46-55
Vir 56

Visi kai
nesutinku
%

Nesutinku

Ne inau

Sutinku

%
16,7
12,8
5,8
19,7
12,5

%

%
66,7
69,2
69,7
65,6
56,3

5,3
3,3
18,8

Visi kai
sutinku
%
16,7
17,9
9,2
11,5
12,5

Nors vietimo prieinamumas yra vienas i reformos prioritet ( r. 9 lentel ), ta iau 1 (16,7%)
vadovas iki 25 met ir 5 (12,8%) - nuo 26 iki 35 met respondent su iuo teiginiu nesutiko, o 9
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(27,4%) apklaustieji nuo 36 met ir vyresni

teigin negal jo atsakyti. Didesn dalis respondent

(apie 80%) sutiko arba visi kai sutiko, kad vykstanti vietimo reforma i pl

mokymosi galimybes,

padidino vietimo prieinamum .
Lyginant dvi skirtingas vietimo sistemas (tarybin ir dabartin ), nor ta su inoti mokykl
vadov

nuomon , ar dabartin

vietimo sistema pagr sta demokratiniu principu. Respondentai,

kuri am ius iki 25 met ( r. 10 lentel ), atsakydami

teigin su juo sutiko arba visi kai sutiko,

nuo 26 iki 35 met 29 (74,4%) respondentai sutiko, 2 (5,1%) – visi kai sutiko, tuo tarpu 4 (10,3%)
vadovai nesutiko ir tiek pat apklaust

negal jo atsakyti, ar dabartin

vietimo sistema pagr sta

demokratiniu principu.
10 lentel
Respondent nuomone, dabartin
Am ius
(metai)
Iki 25
26-35
36-45
46-55
Vir 56

Visi kai
nesutinku
%

1,3
6,3

vietimo sistema – demokratin (N=203)

Nesutinku

Ne inau

Sutinku

%

%

10,3
14,1
23
6,3

10,3
9
6,6
12,5

%
66,7
74,4
67,9
62,3
75

Visi kai
sutinku
%
33,3
5,1
7,7
8,2

Vyresnio nei 36 met respondentai pasirinko visus atsakym variantus, ta iau didesn dalis
(103) mokykl direktori ir pavaduotoj pritar

iam teiginiui. Visi kai sutiko 11 respondent ,

nesutiko ar visi kai nesutiko 28 apklaustieji, tuo tarpu 13 vadov

iuo klausimu netur jo nuomon s.

Tyrimo metu buvo norima su inoti, kaip mokykl direktoriai ir pavaduotojai, atsi velgiant
am

, vertina Lietuvos ir tarybin s vietimo sistemos kokyb . Apibendrinus rezultatus galima

teigti, jog vadovai, kuri

am ius priklauso grup ms iki 25 met , nuo 26 iki 35 met

respondentai ( r. 11 lentel ) ne inojo atsakymo

tik 6

teigin , 3 (7,7%) nuo 26 iki 35 met apklaustieji

su iuo teiginiu nesutiko, o 36 (79,5%) vadovai - visi kai sutiko arba sutiko.
11 lentel
Lietuvos vietimo sistema daug geresn palyginus su tarybine (N=203)
Am ius
(metai)
Iki 25
26-35
36-45
46-55
Vir 56

Visi kai
nesutinku
%

1,6

Nesutinku

Ne inau

Sutinku

%

%
16,7
12,8
10,3
4,9
12,5

%
83,3
59
61,5
62,3
62,5

7,7
17,9
21,3
18,8

Visi kai
sutinku
%
20,5
10,3
9,8
16,3

Tuo tarpu respondentai nuo 36 met ir vyresni tik 13 (apie 9%) i j ne inojo, kuri vietimo
sistema geresn , 1 (1,6%) vadovas visi kai nesutiko, kad Lietuvos vietimo kokyb palyginus su
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tarybiniu vietimu daug geresn , ta iau 111 (apie 70%) respondent visi kai sutiko ar sutiko, jog
dabartin

vietimo sistema daug geresn .

Prasid jus vietimo reformai, jau 1989 m. vienas i

vietimo sistemos pertvarkos tarybos

tiksl buvo vietimo reformos spartinimas. Ar tikrai vietimo reformos tempas – spartus? Kaip
teigin atsak respondentai duomenys pateikti 12 lentel je:
12 lentel
Respondent nuomone, vietimo reforma vyksta spar iu tempu (N=203)
Am ius
(metai)
Iki 25
26-35
36-45
46-55
Vir 56

Visi kai
nesutinku
%

3,8
5,1

Nesutinku

Ne inau

Sutinku

%

%

10,3
12,8
25,4
31,3

5,1
6,4
5,1
18,8

%
100
64,1
61,5
52,5
43,8

Visi kai
sutinku
%
20,5
15,4
11,9
6,3

Visi vadovai (6) kuri am ius iki 25 met su iuo teiginiu sutiko, nuo 26 iki 35 met 33
(84,6%) apklaustieji iam teiginiui pritar , likusieji nesutiko arba negal jo pasakyti ar vietimo
reformos tempas spartus. Respondentai (apie 70%) kuri am ius buvo nuo 36 iki 55 met
teiginiui pritar , apie 20% apklaust

iam

nesutiko arba visi kai nesutiko, o likusieji iuo klausimu

netur jo nuomon s. Ta iau 3 (18,8%) vadovai vir 56 met ne inojo, o 5 (31,3 %) - nesutiko, kad
vietimo reformos tempas spartus.
Vykstant vietimo reformai keit si ir egzamin
laikyti valstybinius ir mokyklinius egzaminus. Kaip

sistema. Abiturientams atsirado galimyb
egzamin sistem vertina mokykl vadovai

duomenys pateikti 13 lentel je:
13 lentel
iandienin abiturient egzamin sistema yra priimtina (N=203)
Am ius
(metai)
Iki 25
26-35
36-45
46-55
Vir 56

Vertinant respondent

Visi kai
nesutinku
%

Nesutinku

Ne inau

Sutinku

%

%
16,7
17,9
20,5
19,7
12,5

%
66,7
59
55,1
60,7
56,3

7,7
12,8
13,1
6,3

Visi kai
sutinku
%
16,7
15,4
11,5
6,6
25

nuomones galima teigti, jog didesn dalis (apie 75%) vadov

egzamin sistemai pritaria. Tik nedidel dalis apklaust

iai

su iuo teiginiu nesutiko ar visi kai

nesutiko. Ta iau apie 17% direktori ir pavaduotoj ne inojo ar egzamin sistema, kai abiturientai
laiko valstybinius ir mokyklinius egzaminus, yra priimtina.
Ap velgus vienus i pagrindini Lietuvos vietimo reformos veiksnius ir nuveiktus darbus,
galima vertinti mokykl

vadov

nuomon , ar dabartin
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vietimo reforma tenkina visuomen s

poreikius. I pateikt duomen matyti, kad su iuo teiginiu visi kai sutinka arba sutinka daugiausia
respondent (apie 80%) ( r. 14 lentel ), kuri am ius iki 25 met ir nuo 26 iki 35 met , tik nedidel
dalis 8 (apie17%) vadovai – nesutinka ir 3 (7,7%) respondentai – ne ino.
14 lentel
Vykstanti vietimo reforma neatitinka visuomen s poreiki (N=203)
Am ius
(metai)
Iki 25
26-35
36-45
46-55
Vir 56

Visi kai
nesutinku
%

2,6

Nesutinku

Ne inau

Sutinku

%
16,7
17,9
29,5
44,3
37,5

%

%
83,3
56,4
52,6
45,9
43,8

7,7
10,3
9,8
12,5

Mokykl vadovai, kurie priskiriami prie t

Visi kai
sutinku
%
17,9
5,1
6,3

vietimo darbuotoj , kuriems teko dirbti abiejuose

vietimo sistemose (nuo 36 met ir vyresni), su teiginiu, jog dabartin

vietimo reforma neatitinka

visuomen s poreiki , visi kai sutiko ar sutiko 81 (apie 50%) apklaustasis, nesutiko arba visi kai
nesutiko – 58 respondentai, o 16 mokykl vadov

iuo klausimu netur jo nuomon s.

Tyrimo metu, vertinant vietimo reform , paskutiniame teiginyje respondent buvo pra oma
sakyti nuomon apie vietimo reformos ateit . Nor ta su inoti, ar, j nuomone, Lietuvos vietimo
sistema – optimisti ka.
15 lentel
Respondent nuomone, vietimo sistema vertinama teigiamai (N=203)
Am ius
(metai)
Iki 25
26-35
36-45
46-55
Vir 56

Visi kai
nesutinku
%

Nesutinku

Ne inau

Sutinku

%
20
10,3
18,2
21,3
37,5

%
40
20,5
23,4
29,5
18,8

%
40
69,2
57,1
49,2
43,8

Visi kai
sutinku
%

1,3
0,5

Apibendrintai vertinant vietimo sistemos optimisti kum nustatyta ( r. 15 lentel ), kad 29
(apie 55%) mokykl direktoriai ir pavaduotojai iki 25 met ir nuo 26 iki 35 met am iaus su iuo
teiginiu sutiko, 5 (apie 15%) respondentai – nesutiko ir 10 (apie 30%) apklaust

atsak , jog

ne ino. Didesn dalis 83 vadovai nuo 36 met ir vyresni atsak , kad, j nuomone, vietimo sistema
– optimisti ka, ta iau 33 respondentai su teiginiu nesutiko, o 39 apklaustieji – netur jo nuomon s.
Apibendrinant tyrimo duomenis, galima daryti i vadas, kad didesn mokykl vadov dalis,
nepriklausomai nuo

am iaus, nei kokioje santvarkoje ir vietimo sistemoje jiems teko dirbti,

teigiamai vertina vietimo sistem ir joje vykstan ius poky ius. Ta iau, vertinant respondent
nuomon , kaip dabartin

vietimo reforma tenkina visuomen s poreikius ir, ar Lietuvos vietimo

sistema – optimisti ka, matyti ir pesimistin s nuotaikos.
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4.2. Mokinio krep elio teigiam ir neigiam bruo

analiz

iuo metu vietimo finansavimo poky iai yra siejami su moksleivio krep eliu. is terminas
dar kartais vadinamas „pinigai paskui moksleiv “. Mokinio krep elio esm , kad mokyklos
finansavimas tiesiogiai priklauso ne nuo klasi komplekt , bet nuo moksleivi skai iaus mokykloje.
Bendr mokykl vadov po

finansavimo sistem atskleid ia pasteb ti ir i sakyti j nuomone

teigiami ir neigiami mokinio krep elio bruo ai.
Procentai
0

5

10

15

20

25

Geresnis m okykl apr pinimas mokymo priemon mis ,
vadov liais

27

Pager jo mokytoj kvalifikacijos k limo sistema

23

Garantuotas finansavimas veiklos planavimui

23

Savalaikis atlyginim i mok jimas

18

Planavimo galimyb

15

Ai ki finansavim o sistema

7

Ugdymo kokyb s gerinimas

7

"Pinigai seka mokin "

6

Vienoda mokykl finansavim o sistema

5

Mokyklos tampa savaranki kesn s

3

Krep elis naudingas didel m s m okykloms
Galimyb skirti l

3

as mokyklos reikm ms

2

Gerina mokyklos finans avim o sistem
taupymas
Did ja pedagog atlyginimas
Konkurencija tarp m okykl
Garantuoja ugdymo vairov

30

2

1

1

1

1

4 pav. Respondent i vardint teigiam Mokinio krep elio bruo
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reitingas (N=155)

Vardydami iuos (teigiamus ir neigiamus) bruo us, direktoriai ir j pavaduotojai daugiau
pateik neigiam

bruo

nei teigiam . Paband ius apibendrinti i sakytas mintis, galima daryti

konkre ias i vadas. vedus Mokinio krep el padaug jo l
technin ms priemon ms bei pedagog

, skirt

vadov liams, vaizdin ms

kvalifikacijai kelti ( r. 36 psl. 4 pastraipa). Tai buvo

numatyta Mokinio krep elio metodikos pakeitimuose. Su tuo sutinka ir tyrime dalyvav

mokykl

vadovai ( r. 4 pav.). Net 27% pasteb jo, jog vedus mokinio krep el pager jo mokykl
apr pinimas vadov liais, mokymo priemon mis. 23% respondent

pa ym jo, kad tuo pa iu

pager jo mokytoj kvalifikacijos k limo sistema ir garantuotas finansavimas. Beveik penkta dalis
(18%) respondent

prie teigiam

krep elio bruo

atlyginim . Tuo tarpu 15% apklaust

priskyr

tai, jog pedagogai laiku gauna

pasteb jo, jog nauja finansavimo sistema atv

galimybes

planuoti. Kai kurie vadovai (7%) pasid iaug , kad Mokinio krep elio d ka vietimo finansavimo
sistema pasidar ai ki, jie ino, kiek l

gaus j vadovaujama mokykla, tuo pa iu inoma, jog

ger jant finansavimui ger ja ir ugdymo kokyb . vedus nauj
principas „pinigai seka mokin “, jo d ka, at jus

finansavimo sistem

atsirado

mokykl mokiniui, did ja jos finansavimas, tad

6% respondent pa ym jo, jog is principas yra vienas i teigiam krep elio bruo . Atsakymuose,
be

i vardint teigiam bruo , randame j ir daugiau. 5% apklaust

mokinio

krep el

atsirado

vienoda

mokykl

savaranki kesn s. Tuo tarpu 3% respondent

finansavimo
pasisako u

, pasteb jo, kad vedus

sistema,

mokyklos

tampa

tai, jog Mokinio krep elio

funkcionavimas yra naudingas tik didel ms mokykloms, o 2% mokykl direktori ir pavaduotoj
mano, jog io finansavimo d ka atsiranda galimyb skirti l as mokyklos reikm ms, tuo pa iu
ger ja mokyklos finansavimo sistema.
vardydami teigiamus Mokinio krep elio bruo us, mokykl vadovai pasteb jo nema ai ir
neigiam krep elio ypatum . Pats ry kiausias neigiamas bruo as, respondent manymu ( r. 5 pav.),
yra tai, jog Mokinio krep elis yra ma as, tod l valdymui, pedagoginei, psichologinei ir kitai
pagalbai sutartinio Mokinio krep elio l

skiriama per ma ai. Taip teig

13% apklaust

.

Mokykl steig jai (savivaldyb s) gali perskirstyti Mokinio krep elio l as tarp mokykl ( r. 39 psl.
2 pastraipa), ta iau su perskirstymo galimyb mis nesutinka 10% mokykl
apklaust

vadov . Dalis

, kalb dami apie teigiamas Mokinio krep elio puses, pa ym jo, jog naujos finansavimo

sistemos vedimas labiausiai tenkina dideles mokyklas, kuriose mokosi daug mokini . Tuo tarpu
9% respondent pasteb jo, kad io Mokinio krep elio l
tr kum

neu tenka ma oms mokykloms ir j

vardino kaip neigiam bruo . Mokinio krep elio metodikoje ra oma, kad sutartinio

mokinio koeficientas priklauso nuo mokinio am iaus/klas s, besimokan iojo negalios ir t.t. Tad 1-4
klasi sutartini mokini skai iavimo koeficientai yra nuo 0,8208 (jei klas je mokosi 22 mokiniai)
iki 1,7765 (jei klas je mokosi 10 mokini ). Tur dami galvoje

iuos nurodymus 7% direktori ir

pavaduotoj pageidavo, kad pradini klasi mokinio koeficientas tur
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b ti lygus vienetui.

Procentai
0

2

4

6

8

10

12

Mokinio krep elis yra ma as

Per ma ai l

13

valdymui

Steig jo galimyb perskirstyti l

13

as

10

Ma as finansavimas ma oms mokykloms

9

Ma iausias mokinio koeficientas tur
b ti lygus sutartinio mokinio
koeficientui
Nenumatomos papildomos l

7

os mokytojams, keliant kategorij

7

Mokyklos konkuruoja d l mokini

Mokini skai iaus didinimas klas se siekiant taupyti l

5

as

5

ra galimyb s "realiai" valdyti pinigus

4

Mokini migracija i vienos mokyklos kit

Nepakankamos l

4

os mokymo priemon ms

4

Stengiamasi mokin i laikyti d l l

4

Principo "pinigai seka mokin " sutvarkymas

4

Nepakankamai apgalvota mokinio krep elio skai iavimo metodika
4
Neleid iama panaudoti sutaupyt l

Neatsi velgiama mokini skai

Mokinio krep elio panaudojimas tur

3

klas se

3

apimti daugiau sri
3

Krep elio pinigai skiriami m.m., o ne kalendoriniams metams

Neu tenka l

3

papildomam mokini ugdymui

Mokymosi motyvacijos ma

2

jimas

2

Mokyklos n ra savaranki kos
2
ra gerai, kad mokinio krep elis priskirtas prie mokinio

Ma as mokytoj atlyginimas

1

1

Per didel s savivaldyb s funkcijos
1

5 pav. Respondent i vardint neigiam Mokinio krep elio bruo
60

14

reitingas (N=157)

Mokinio krep elio metodikoje yra apskai iuotas svertinis vidurkis ~7,6 pagal kur yra
apskai iuojamas vis mokykl bendras pedagog koeficientas ir pagal tai skiriama l
algoms.

iuo po

riu neatsi velgiama individualiai

kiekvienos mokyklos mokytoj

kvalifikacij , tod l mokykla, kurioje dirba daugiau pedagog , turin
auk

kvalifikacij , skiriam mokinio krep elio l

mokytoj

didel darbo sta

sta ,

ir yra gij

neu tenka. Tuo vadovaudamiesi mokykl

vadovai priversti neleisti darbuotojams kelti kvalifikacij arba u j nemok ti. Tai 7% respondent
pa ym jo prie neigiam

Mokinio krep elio bruo . Ma a dalis apklaust

konkurencij tarp

mokykl buvo pa ym

kaip teigiam krep elio bruo , tuo tarpu 5% respondent

konkurencija tarp mokykl yra viena i neigiam ypatybi . Dar vienas i neigiam bruo

mano, jog
mokykl

vadov nuomone yra tai, kad mokyklos, nor damos sutaupyti l as, priverstos didinti mokini
skai

klas se.

iam teiginiu pritar 5% apklaust

. 4% mokykl

direktori

ir pavaduotoj

pasteb jo tai, jog, nors krep elio d ka finansavimo sistema pasidar

ai kesn , galimyb s „realiai“

valdyti pinigus n ra. Dalis vadov

sigyti mokymo priemon ms.

ra , kad nepakanka l

Vardydami neigiamus krep elio bruo us respondentai pasteb jo tai, kad mokiniai migruoja i
vienos mokyklos

kit , o kiekviena mokykla, inodama, jog nuo mokini skai iaus priklauso j

gaunamos l os, suinteresuota kuo daugiau mokini

i laikyti savo staigoje. Tokia pat dalis

mokykl vadov teig , kad nepakankamai apgalvota mokinio krep elio metodika, tod l reik

j

tobulinti. Direktoriai ir pavaduotojai stengiasi taupyti mokyklai skiriamas krep elio l as, ta iau 3%
apklaust
nuo
si
met

vien i neigiam bruo

vardijo tai, jog sutaupytas l as jie negali panaudoti savo

ra. Tokia pat dalis respondent teig , kad n ra atsi velgiama
, jog mokinio krep elis tur

apimti daugiau sri

prad ios, o ne nuo kalendorini

, o pinigai tur

met . 2% mokykl

vadov

mokini skai

klas se ir

b ti skiriami nuo mokslo
teigia, jog mokyklos n ra

savaranki kos, nors naujoji vietimo finansavimo sistema egzistuoja jau ketvirtus metus. Taip pat
pa ym jo, jog neu tenka l

papildomam mokini

ugdymui ir ma ja mokini

mokymosi

motyvacija.
Apibendrinant

skyri

reik

pasakyti, kad naujoji finansavimo sistema turi nema ai

teigiam bruo . Pasak vadov , tai ir ugdymo kokyb s ger jimas, geresnis mokykl apr pinimas
mokymo priemon mis bei skaidresn

mokytoj

kvalifikacijos tobulinimo sistema. Mokinio

krep elio d ka atsirado galimyb planuoti veikl ir paskirstyti l as visiems metams. Deja, buvo
pasteb ta ir u ra yta nema ai neigiam

io finansavimo bruo . Vadovai si lo tobulinti Mokinio

krep elio metodik , leisti mokykloms b ti savaranki koms, o tai rei kia, jog mokykl steig jai
(savivaldyb s) tur

ma iau kontroliuoti ir koordinuoti mokykl

mokykloms priklausan ias l as.
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darb

ir skaidriai skirstyti

4.3. Mokykl finansavimo sistemos vertinimas vadov po

riu

vesta nauja vietimo finansavimo sistema (Mokinio krep elis) labiausiai paliet mokykl
vadovus. B tent jiems teko did iausias i bandymas. Jie turi racionaliai paskirstyti bei naudoti
mokini

ugdymui skiriamas l as tuo pa iu u tikrindami ugdymo kokyb . Atsiradus naujai

finansavimo sistemai, kilo b tinyb tobulinti vadybinius
staigos finansin

b kl

ir t.t.

ius, jaustis atsakingam u

iuo tyrimu siekta i siai kinti, kaip mokykl

vietimo

direktoriai ir

pavaduotojai vertina mokykl finansavimo sistem . Visi 28 teiginiai buvo sureitinguoti ir pateikti
procentiniu vertinimu.
Mokslo ir vietimo ilgalaikio finansavimo statymu buvo nustatyti vietimo finansavimo
santykiniai rodikliai, kuriais remiantis vietimui tur jo b ti skiriama ne ma iau kaip 6,5% BVP.
Ta iau remiantis statistiniais duomenimis tai nebuvo vykdyta ir vietimui skirta ma iau l

( r. 36

psl. 2 pastraipa). Tod l apibendrinus mokykl vadov atsakymus ( r. 6 pav.) galima pasteb ti, jog
net 188 (92,6%) respondentai sutiko su teiginiu, kad vietimui skiriama bendro vidaus produkto
dalis yra per ma a. Mokymo l

naudojimo metodin se rekomendacijose nurodoma, jog

Valdymui, pedagoginei, psichologinei ir kitai pagalbai skiriama vidutini kai iki 10 procent
sutartinio mokinio krep elio l

. Tod l 187 (92,2%) apklaust

sistemos problema ta, kad per ma as procentas l

nuomone, did iausia finansavimo

skiriamas valdymui ir kitai pagalbai. Nauja

vietimo finansavimo sistema buvo vesta 2002 metais. Analizuojant 2002 m. ir 2003 m. Mokinio
krep elio strukt

pasteb ta, jog padaug jo l

skirt

vadov liams, vaizdin ms technin ms

priemon ms bei pedagog kvalifikacijai kelti. Tai pa ym jo ir 183 (90,2%) vadovai. Jie pritaria, jog
Mokinio krep elio d ka pager jo mokykl apr pinimas vadov liais ir 177 (87,2%) respondentai
sutiko, kad pager jo mokytoj kvalifikacijos tobulinimo sistema. 176 (87,1%) mokykl vadovai
pa ym jo, jog integruotiems speciali

poreiki mokiniams, Mokinio krep elis tur

b ti labiau

didinamas. Mokymo l

naudojimo metodin se rekomendacijose pateikiami nurodymai, kokia

Mokinio krep elio l

suma yra skiriama vadov liams, mokymo priemon ms, mokytoj

kvalifikacijai tobulinti ir t.t., tod l direktori ir pavaduotoj buvo klausiama, ar ios l os padeda
racionaliai paskirstyti bei naudoti mokini ugdymui skiriamas l as. I vis tyrime dalyvavusi
respondent 169 (83,3%) su iuo teiginiu sutiko. Lietuvos respublikos vietimo statymas (Nr. IX1630, 2003-06-17, in., 2003, Nr. 63-2853 (2003-06-28)) tiek

vietimui, tiek pa iai visuomenei

kelia vairius tikslus, ta iau nema a dalis 168 (82,8%) respondentai pritaria, jog ir Mokinio
krep elis prisideda prie bendr

vietimo sistemos tiksl

gyvendinimo. Kadangi Mokinio

krep elio principas buvo vestas prie ketverius metus, tad vadov buvo pra oma pa ym ti, kaip jie
vertina

id

. 156 (77,7%) respondentai teigia, jog, j nuomone, Mokinio krep elio id ja yra

priimtina, nes gerina mokykl finansavim ir su ia nuomone sutiko.
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Integruotiems speciali
tur

87,2

poreiki mokiniams, mokinio krep elis
b ti labiau didinamas

87,1

Mokinio krep elis padeda racionaliai paskirstyti bei naudoti
mokini ugdymui skiriamas l as
Mokinio krep elis prisideda prie bendr
gyvendinimo

83,3

vietimo sistemos tiksl
82,8

Mokinio krep elio vedimo id ja gerina mokyklos finansavimo
sistem
Mokinio krep elis daro teigiam

77,7

tak mokyklos finansavimui

73,2

vedus mokinio krep el pedagog atlyginimas visi kai
nepasikeit

71,5

Mokinio krep elis padeda racionaliai naudoti i teklius

70,8

vedus mokinio krep el pager jo mokykl apr pinimas
technin mis mokymo priemon mis

65,5

Dabartinis mokykl finansavimas, kuriame svarbi vieta tenka
mokinio krep eliui, pagerina j
mokyklos veikl

64,5

Principas "pinigai seka mokin " iuo metu dar nef unkcionuoja

64

Kaimo mokykl finansavimas turi b ti didesnis nei miesto mokykl

63,8

Sutartinio mokinio koef icientas tur
b ti vienodas visiems
koncentrams.

63,5

vedus mokinio krep el pager jo mokykl apr pinimas mokymo
priemon mis

61,6

vedus mokinio krep el yra garantuojama MM numatyto ugdymo
gyvendinimo vairov

59,6

Mokinio krep elis padeda u tikrinti mokini ugdymo kokyb

59,1

Mokinio krep elis sudaro s lygas profesionaliau vadovauti
personalui

58,7

Mokinio krep elis nepadeda u tikrinti vietimo sisitemai skiriamo
finansavimo skaidrumui

57

Mokinio krep elio d ka yra gyvendinamas privalomas ugdymas

54

Turi b ti palikta galimyb mokyklos steig jui perskirstyti mokyklos
mokinio krep elio l as

50,5

Vadov tarnybinio atlyginimo koeficientas neturi priklausyti nuo
mokini skai iaus mokykloje

49,8

Mokinio krep elis sudaro s lygas lankstesniam mokyklos
biud eto panaudojimui

45,8

Mokinio krep elio vedimas neturi takos mokyklos strateginiam
planavimui

39,9

Mokinio krep elis nedaro jokios takos vadybinei veiklai
Turi b ti atimta galimyb pa ioms mokykloms perskirstyti mokinio
krep elio l as i vienos eilut s kit

26,2
8,4

6 pav. Mokykl vadov finansavimo sistemos vertinimo, taikant Mokinio krep el , reitingas
(N=203)
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147 (73,2%) vadov nuomone, Mokinio krep elis daro teigiam tak mokyklos finansavimui.
Atliekant tyrim klausimynas buvo paruo tas apklausti mokykl direktorius ir pavaduotojus, norint
su inoti Mokinio krep elio tak vadybai. Su teiginiu, ar Mokinio krep elis nedaro jokios takos
vadybinei veiklai nesutiko 135 (66,8%) apklaustieji. Vertindami teigin , ar mokinio krep elio
vedimas neturi takos mokyklos strateginiam planavimui, nesutiko truput daugiau kaip pus , 122
(60,1%) respondentai. 118 (58,7%) vadov

pritar , jog Mokinio krep elis sudaro s lygas

profesionaliau vadovauti personalui. Taip pat 131 (64,5%) respondentas pa ym jo, jog dabartinis
mokykl finansavimas, kuriame svarbi vieta tenka Mokinio krep eliui, pagerina j mokyklos veikl .
Apibendrinant galima teigti, kad mokykl direktoriai ir pavaduotojai pasisako u Mokinio
krep elio vedim ir tai vertina kaip teigiam
ger

vietimo reformos ingsn . Ta iau norint pasiekti, jog

mokini ugdymo kokyb , kad Mokinio krep elis pad

gyvendinti vietimo sistemai

keliamus tikslus, reikia didinti finansavim .
Analizuojant mokykl vadov po
sistem

finansavimo sistem , prasminga palyginti, kaip

ri ir j vertina mokykl direktoriai, o kaip pavaduotojai ugdymo reikalams. Tod l buvo

parinkti teiginiai, kurie yra susieti su Mokinio krep elio vedimu ir vadybine veikla. Kadangi vesta
nauja finansavimo sistema reikalauja ne tik ekonomini

ini , bet tuo pa iu didesnio vadybinio

supratimo vadovauti kolektyvui ir sugeb jimo racionaliai bei efektyviai paskirstyti l as, priimti
palankius vietimo staigai sprendimus ir t.t. vertinant tai, kad ia veikla labiau u siima mokykl
direktoriai, tad nor ta su inoti, kaip

finansavimo sistem vertina direktoriai ir pavaduotojai

atskirai.
Pirmuoju teiginiu buvo norima su inoti mokykl vadov nuomon , ar Mokinio krep elio
vedimo id ja gerina mokyklos finansavimo sistem ? I lentel je ( r. 16 lentel ) pateikt duomen
ai

ja, jog nebuvo respondent , t,y. nei pavaduotoj , nei direktori , kurie su iuo teiginiu visi kai

nesutiko. Net 12 pavaduotoj (10%) ir 3 direktoriai (4%) ne ino, ar krep elio vedimo id ja gerina
mokyklos finansavimo sistem .
direktori

iam teiginiui pritar

(sutinku ir visi kai sutinku) 70 (86%)

ir 86 (75%) pavaduotoj . 9 (11%) direktoriai ir 21 (18%) pavaduotojas

atsakym „nesutinku“.

inant, kad

klausimyn atsakin jo 119 pavaduotoj

pasirinko

ir 82 direktoriai,

galima teigti, jog mokinio krep elio id jai labiau pritaria pastarieji.
16 lentel
Respondent nuomoni pasiskirstymas, vertinant Mokinio krep elio vedimo id
Pareigos
Direktorius
Pavaduotojas

Visi kai
nesutinku
%

Nesutinku

Ne inau

Sutinku

%
11
18

%
4
10

%
76
65

64

Visi kai
sutinku
%
10
8

(N=203)

Kitu teiginiu nor ta i siai kinti, ar, vedus nauj finansavimo sistem , mokykl vadovams yra
lengviau paskirstyti bei naudoti mokini

ugdymui skiriamas l as. Apibendrinant respondent

nuomones ( r. 17 lentel ), galima teigti, kad su iuo teiginiu sutiko ar visi kai sutiko 169 (apie
84%) direktoriai ir pavaduotojai, nesutiko tik 23 (apie 12%) apklaustieji, o 11 (apie 4%) vadov
negal jo atsakyti, ar mokinio krep elio d ka galima racionaliau paskirstyti ir naudoti l as skirtas
mokini ugdymui.
17 lentel
Naudojant Mokinio krep el l os, moksleivi ugdymui, paskirstomos racionaliai (N=203)
Pareigos

Visi kai
nesutinku
%

Nesutinku

Ne inau

Sutinku

%
12
11

%
2
7

%
82
72

Direktorius
Pavaduotojas

Visi kai
sutinku
%
4
10

vietimo institucijas takoja vairios i orin s j gos: politin s, ekonomin s, socialin s,
technologin s ir kt. Ne ma iau svarbi ir vidaus situacija: mon s, informacija, finansiniai i tekliai,
kuri stoka ar nepatenkinama kokyb taip pat gali vienaip ar kitaip paveikti organizacijos b sen .
Tod l bet kuri organizacija gali funkcionuoti tik tada, kai jos vadovas bei visi darbuotojai
objektyviai vertina min tas i or s ir vidaus s lygas, prognozuoja ateit , organizuoja numatyta
linkme savo veiksmus ir nuolatos kontroliuoja esam pad . vietimo institucijos strategija - dar
kompleksi kesnis dalykas, nes vietimo ir ugdymo esm ne a savo savitum . Mokyklos strateginio
vystymo klausimai sprend iami kuriant mokyklos strategij , reikalauja tarpdalykini

ini

–

vadybos ir edukologijos sintez s (Jucevi ius ir kt., 2003, p. 11).
Tyrimo metu buvo norima i siai kinti, ar Mokinio krep elio vedimas neturi takos mokyklos
strateginiam planavimui? Duomenys, kaip

iuo klausimu pasisako tyrime dalyvav respondentai,

pateikti 18 lentel je.
18 lentel
Mokinio krep elis ne takoja strateginio planavimo (N=203)
Pareigos
Direktorius
Pavaduotojas

Visi kai
nesutinku
%
3
1

Nesutinku

Ne inau

Sutinku

%
61
56

%
7
12

%
29
31

52 (64%) mokykl direktoriai ir 70 (57%) pavaduotoj

Visi kai
sutinku
%

visi kai nesutinka ir nesutinka, kad

mokinio krep elio vedimas neturi takos mokyklos strateginiam planavimui, o 20 (apie 10%)
apklaust

– ne ino. Tuo tarpu 61 respondentas sutinka, jog finansiniai i tekliai yra nesvarb s ir

ne takoja strategin planavim .
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Teiginio, ar Mokinio krep elis sudaro s lygas profesionaliau vadovauti personalui,
respondent atsakym variantai pasiskirst taip ( r. 19 lentel ):
19 lentel
Respondent nuomone, Mokinio krep elis turi takos personalo vadovavimui (N=203)
Pareigos
Direktorius
Pavaduotojas

Visi kai
nesutinku
%

Nesutinku

Ne inau

Sutinku

%
37
32

%
4
9

%
57
58

1

Visi kai
sutinku
%
2

Vertinant io teiginio atsakym variantus, galima pasteb ti, jog 48 (59%) direktoriai visi kai
sutinka arba sutinka ir 70 (58%) pavaduotoj

sutinka, kad mokinio krep elio d ka galima

profesionaliau vadovauti personalui. Ta iau 69 vadovai su iuo teiginiu nesutinka ar visi kai
nesutinka, o 14 respondent atsak – ne ino.
Mokymo l

naudojimo metodin s rekomendacijos baigiamosiose nuostatose yra pateikta,

kad valdymui, pedagoginei, psichologinei ir kitai pagalbai skiriama vidutini kai iki 10 procent
(intervalas 5-15 procent ) sutartinio mokinio krep elio l
rekomendacijos‚ 2004, p. 13). Atsi velgiant

(Mokymo l

tai, kad u

naudojimo metodin s

ias l as turi b ti i laikomi mokyklos

direktorius, pavaduotojai, spec. pedagogas, psichologas, didesnei daliai mokykl sutartinio mokinio
krep elio l

neu tenka, tod l mokyklos priverstos atsisakyti kai kuri

pedagogo, psichologo). Duomenys, kaip

situacij

vertina mokykl

paslaug

(pvz. spec.

vadovai,

pateikti 20

lentel je.
20 lentel
Respondent nuomone, valdymui l
Pareigos
Direktorius
Pavaduotojas

Visi kai
nesutinku
%
1
1

skiriama per ma ai (N=203)

Nesutinku

Ne inau

Sutinku

%
1
3

%
2
6

%
48
50

Visi kai
sutinku
%
48
40

Didel dalis respondent 78 (96%) direktoriai ir 109 (90%) pavaduotojai visi kai sutiko arba
sutiko, kad valdymui, pedagoginei, psichologinei ir kitai pagalbai sutartinio mokinio krep elio l
yra skiriama per ma ai, 7 apklaustieji – nesutiko, o 9 vadovai iam teiginiui pasirinko atsakymo
variant – „ne inau“.
Nauja finansavimo sistema buvo vesta tikintis sutaupyti ir planingai panaudoti vietimui
skirtas l as. Ar Mokinio krep elis sudaro s lygas lankstesniam mokyklos biud eto panaudojimui
tyrime dalyvavusi mokykl vadov atsakymai pateikiami emiau:
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21 lentel
Respondent nuomone, mokyklos l os naudojamos efektyviai (N=203)
Visi kai
nesutinku
%
1
2

Pareigos
Direktorius
Pavaduotojas

Nesutinku

Ne inau

Sutinku

%
45
44

%
3
2

%
50
41

Visi kai
sutinku
%
1
1

Beveik vienodas respondent skai ius 91 (apie 46%) ( r. 21 lentel ) su iuo teiginiu sutiko ir
nesutiko 90 (46%) vadov . Visi kai sutiko 2 (1%) apklaustieji ir 4 (apie 2%) respondentai visi kai
nesutiko. I vis apklaust

16 (apie 3%) mokykl vadov neatsak , ar mokinio krep elis padeda

lanks iau naudoti mokyklos l as, ar ne.
Valstybin je vietimo strategijoje 2003-2012 metams, nuostatose numatoma t sti strategini
tiksl

gyvendinim

ir siekiama sukurti veiksming

finansavimu ir racionaliu i tekli

ir darni , atsakingu valdymu, tikslingu

naudojimu pagr st

vietimo sistem . Tyrimo metu mokykl

vadov buvo klausiama, ar tikrai Mokinio krep elis padeda racionaliai naudoti i teklius?
pateikt duomen matyti ( r. 22 lentel ), kad 60 (73%) direktori ir 83 (69%) pavaduotojai
su iuo teiginiu visi kai sutiko arba sutiko. 39 (apie 20%) respondentai pa ym jo, jog jie nesutinka,
kad mokinio krep elis padeda racionaliai naudoti i teklius, o 20 (apie 10%) apklaust

iuo

klausimu netur jo nuomon s.
22 lentel
Respondent nuomone, Mokinio krep elio d ka i tekliai naudojami racionaliai (N=203)
Visi kai
nesutinku
%

Pareigos
Direktorius
Pavaduotojas

vietimas tai pagrindin

Nesutinku

Ne inau

Sutinku

%
20
19

%
7
12

%
68
65

Visi kai
sutinku
%
5
4

iandienos lietuvi visuomen jungianti j ga. vietimas kitaip tariant

neatskiriama tautos kult ros dalis, tai tiltas tarp tautos praeities ir ateities. Jis – pagrindinis
iuolaikin s visuomen s tapatyb s saugotojas ir k

jas. Esminis vietimo tikslas ir paskirtis –

suteikti asmeniui brandaus savaranki ko gyvenimo pagrindus ir pad ti jam tobulinti savo geb jimus
vis gyvenim , ugdyti asmens bendruomeni kum , jo geb jim derinti savo siekius su pilietin s
bendruomen s siekiais, ir taip kurti pamatus savaranki kam ir k rybingam tautos gyvenimui.
Atsakydami

teigin , ar Mokinio krep elis prisideda prie bendr

gyvendinimo, atsakym

vietimo sistemos tiksl

variantai pasiskirst sekan iai: 71 (87%) mokykl direktorius ( r. 23

lentel ) ir 97 (80%) pavaduotojai visi kai sutiko ar sutiko. 15 (apie 7%) respondent nesutiko, j
nuomone mokinio krep elis neturi jokios takos ir prie bendr
neprisideda. 20 (10%) apklaust

atsak , jog jie ne ino.
67

vietimo sistemos tiksl

23 lentel
Mokinio krep elio d ka gyvendinami vietimo sistemos tikslai (N=203)
Visi kai
nesutinku
%

Pareigos

Nesutinku

Ne inau

Sutinku

%
3
10

%
10
10

%
77
76

Direktorius
Pavaduotojas

Visi kai
sutinku
%
10
4

Kiekvienos vietimo reformos tikslas yra gerinti mokyklos veikl . Nenuvertinant viena vertus,
„vir ni “ (ministerijos), kita vertus, „apa

“ (mokykl bendruomeni ) vaidmens, galima pagr stai

teigti, kad itin svarbiu asmeniu iame poky

procese tampa mokyklos vadovas – direktorius ir

pavaduotojas ( aparnis, 2000). Decentralizuotose ir liberalizuotose sistemose, pasak R.
(2003), nema ai sprendim

elvio

leid iama priimti emesn ms vietimo grandims. Tada strateginis

planavimas ir politikos formavimas tampa vis lygmen
vietimo politikos ir vietimo administravimo sritis

vietimo vadov u daviniu. iuo po

visum jungia iuolaikin

riu

vietimo vadyba.

iandienin je vietimo sistemoje dirbantis vadovas turi b ti plataus profilio vadybininkas, kuris
atlieka ne tik administratoriaus, bet ir politikos formuotojo funkcij . Ta iau ar vesta nauja
finansavimo sistema, Mokinio krep elis nedaro jokios takos mokykl vadybinei veiklai ir kaip iuo
klausimu pasisako tyrime dalyvav vadovai duomenys pateikti 24 lentel je.
24 lentel
Mokinio krep elis ne takoja vadybai (N=203)
Pareigos
Direktorius
Pavaduotojas

Visi kai
nesutinku
%
5
6

Nesutinku

Ne inau

Sutinku

%
62
61

%
4
9

%
28
24

Visi kai
sutinku
%
1

Su teiginiu, kad Mokinio krep elis nedaro jokios takos vadybinei veiklai, visi kai nesutiko ir
nesutiko 55 (67%) direktoriai ir 80 (67%) pavaduotoj . 14 (apie 7%) respondent
atsakymo variant

– „ne inau“, o 53 mokykl

pa ym jo

apklaustieji sutiko su nuomone, jog nauja

finansavimo sistema nedaro jokios takos j vadybinei veiklai.
vietimo programos ugdymo turin sudaro ini ,

, geb jim ir vertybini nuostat

sistema. Konkretus ugdymo turinys formuojamas ir sistemingai atnaujinamas atsi velgiant
atitinkamo tipo mokyklai keliamus ugdymo tikslus, besikei ian ios socialin s bei kult rin s
aplinkos lemiamus Lietuvos visuomen s poreikius, vietos bei mokyklos bendruomen s reikmes,
taip pat konkre ius mokini ugdymosi poreikius bei interesus. Vis

nurodyt

reikalavim

laikomasi rengiant ikimokykliniam, prie mokykliniam ugdymui, bendrajam lavinimui, profesiniam
mokymui, studijoms auk tesniosiose ir auk tosiose mokyklose skirtas ugdymo programas,
silavinimo standartus ir kvalifikacinius reikalavimus, egzamin
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programas, vadov lius, kitas

mokymo priemones, papildom ugdymo med iag . Ar manoma, vedus nauj finansavimo sistem ,
gyvendinti MM numatyt ugdymo vairov , buvo klausta mokykl direktori ir pavaduotoj .
25 lentel
Mokinio krep elio d ka garantuojama ugdymo vairov (N=203)
Pareigos

Visi kai
nesutinku
%

Direktorius
Pavaduotojas

Nesutinku

Ne inau

Sutinku

%
29
29

%
9
13

%
60
55

Su teiginiu, kad vedus mokinio krep el yra garantuojama

Visi kai
sutinku
%
2
3

MM numatyto ugdymo

gyvendinimo vairov ( r. 25 lentel ) sutiko ir visi kai sutiko 51 (62%) direktorius ir 70 (58%)
pavaduotoj . 59 (29%) respondentai – nesutiko, o 23 (apie 11%) apklaustieji pa ym jo, jog
atsakymo

klausim ne ino.

Naujos finansavimo tvarkos

vedimo tikslai yra per finansavimo politik

garantuoti

moksleiviams ir j t vams teis rinktis vietimo staig , efektyviai naudoti vietimui skirtas l as,
garantuoti tolyg

vietimo

staig

finansavim , garantuoti nevalstybini

vietimo

staig

finansavim , tur ti finansinius svertus vietimo staig konkurenti kumui stiprinti, ugdymo kokyb s
siekiams motyvuoti, tinklui racionaliau tvarkyti; stiprinti mokykl

finansin savaranki kum

(Nacionalinis vietimo pl tot s raportas, 2002). ie tikslai yra pagrindiniai ir j d ka mokyklos
veikla vedus Mokinio krep el , tur

ger ti. 26 lentel je pateikti duomenys, kaip pasiskirst

mokykl vadov atsakymai.
26 lentel
Mokyklos veikla, vietimo finansavimo d ka, ger ja (N=203)
Pareigos
Direktorius
Pavaduotojas

Atsakydami

Visi kai
nesutinku
%
1

Nesutinku

Ne inau

Sutinku

%
23
21

%
11
15

%
57
61

Visi kai
sutinku
%
9
2

teigin 54 (63%) direktoriai ir 77 (63%) pavaduotojai visi kai sutiko ir sutiko,

45 respondentai nesutiko ir visi kai nesutiko. 27 (26%) apklaustieji ne inojo, ar dabartinis mokykl
finansavimas, kuriame svarbi vieta tenka mokinio krep eliui, pagerina j vadovaujamos mokyklos
veikl .
vietimo statymo 70 straipsnyje yra sakoma, kad valstybin s (i skyrus auk tosios) ir
savivaldyb s mokyklos vadovo, jo pavaduotojo ugdymui, ugdym organizuojan io skyriaus ved jo
pareigin

alga priklauso nuo i silavinimo, pedagoginio darbo sta o, vadybin s kvalifikacin s

kategorijos ir veiklos sud tingumo.
darbuotoj ir kit

vietimo ir mokslo ministro sakyme „D l vietimo staig

staig pedagogini darbuotoj darbo apmok jimo tvarkos apra o patvirtinimo“
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pakeitimo 2005 m. gruod io 21 d. Nr. ISAK- 2611, teigiama, jog vadov tarnybini atlyginim
koeficientai priklauso ir nuo mokini skai iaus j vadovaujamoje mokykloje. Gimnazij ir jaunimo
mokykl vadovams mokamas 5–20 procent tarnybinio atlyginimo priedas. Priedo dyd nustato
mokyklos steig jas ar jo galiotas asmuo. Tyrimo metu respondent buvo pra oma pa ym ti, kaip
jiems atrodo, ar vadov tarnybinio atlyginimo koeficientas neturi priklausyti nuo mokini skai iaus
mokykloje? Kaip iuo klausimu pasisako mokykl direktoriai ir pavaduotojai duomenis matome 27
lentel je.
27 lentel
Vadov atlyginimas neturi priklausyti nuo mokini skai iaus mokykloje (N=203)
Pareigos
Direktorius
Pavaduotojas

Ap velgus atsakymus

Visi kai
nesutinku
%
10
7

Nesutinku

Ne inau

Sutinku

%
34
40

%
2
6

%
38
33

Visi kai
sutinku
%
16
14

teigin galima pasteb ti, jog 36 (44%) direktoriai ir 57 (47%)

pavaduotojai visi kai nesutinka ir nesutinka, kad vadov tarnybinio atlyginimo koeficientas neturi
priklausyti nuo mokini skai iaus mokykloje. Beveik pus (101) apklaust

teig , kad su iuo

teiginiu visi kai sutinka ir sutinka, o 9 (4%) respondentai negal jo atsakyti.
Apibendrinant

skyri ir vertinant mokykl direktori ir pavaduotoj nuomon apie mokykl

finansavimo sistem , galima teigti, jog mokinio krep elio vedimo id jai pritaria didesn dalis
direktori nei pavaduotoj ir sutinka, kad b tent io principo d ka pager jo mokykl apr pinimas
mokymo priemon mis bei mokytoj kvalifikacijos tobulinimo sistema. Did iausia dalis mokykl
direktori sutinka, jog valdymui, pedagoginei ir psichologinei pagalbai sutartinio mokinio krep elio
skiriama per ma ai, tam pritaria beveik tokia pat dalis ir pavaduotoj . Nema a dalis vadov
sutiko, kad mokinio krep elis sudaro s lygas profesionaliau vadovauti personalui, leid ia racionaliai
naudoti i teklius. Vienodas procentas mokykl direktori ir pavaduotoj nesutinka, kad mokinio
krep elis nedaro jokios takos vadybinei veiklai.

4.4. Mokykl vadov pasi lymai d l Mokinio krep elio racionalesnio naudojimo analiz
Atliekant anketin (nestandartizuot ) apklaus mokykl vadov buvo pra oma para yti, k
tur

daryti

administracija,

i vardytos

(mokykla,

Savivaldyb s

vietimo ir mokslo ministerija, Finans

funkcionavimo sistema b
kintam

institucijos

administracija,

Apskrities

ministerija), kad Mokinio krep elio

dar racionalesn , efektyvesn . Tiriamiesiems nebuvo primetamas nei

turinys, nei konkretus derinys, tuo tarpu informacija buvo i gauta autenti ka.
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Analizuojant mokykl vadov nuomones paai
respondent pa ym jo, kad pati mokykla tur

jo ( r. 7 pav.), jog beveik penktadalis (19%)

pagal savo poreikius planuoti ir perskirstyti l as.

7% vadov pasisak u tai, kad mokyklos bendruomen l as tur

naudoti planingai ir pagal

paskirt .

Procentai
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Pagal savo poreikius planuoti ir perskirstyti l
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as

as naudoti planingai, pagal paskirt
Mokinio krep elio l

as naudoti ugdymo kokybei
gerinti

Mokykla r pinasi tik ugdymo procesu
inoti kiek jai bus skirta l
ti f inansi kai savaranki ka
Mokykla sprend ia kur panaudoti sutaupytas
as
ti patraukli mokiniams ir j t vams
Mokykla tur

reorganizuotis

Mokykla vadovaujasi tik statymais
Gauti tiesiogin finansavim
Mokykla negali takoti mokinio krep elio

7 pav. Mokykl vadov si lym mokyklai, kaip efektyviai naudoti Mokinio krep elio l as, reitingas
(N=114)
Sparti Lietuvos vietimo reforma, prasid jusi i karto po Nepriklausomyb s paskelbimo,
eng

nauj etap , kurio pagrindinis prioritetas- vietimo kokyb s laidavimas. Tam, kad vietimo

kokyb ger

6% respondent pritaria, jog mokykla visas Mokinio krep elio l as turi naudoti tik

ugdymo kokybei gerinti. Tokia pat dalis mokykl direktori ir pavaduotoj pa ym jo, jog mokykla
turi r pintis tik ugdymo procesu, o ne tai, kaip i gyventi su turimomis l omis. Mokykl steig jas
gali perskirstyti l as ( r. 39 psl. 2 pastraipa), tai yra daroma met prad ioje atiduodant mokyklai
priklausan ias l as ir met pabaigoje (jei yra sutaupyt l
inoti, kiek j vadovaujamai mokyklai yra skirta l
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). Tod l 4% vadov nor

tiksliai

ir laiku visas jas gauti. Tuo tarpu ma esn

dalis respondent (2%) nor

, kad mokykla pati gal

nuspr sti, kur panaudoti sutaupytas l as.

Vienas i finansavimo tvarkos vedimo tiksl yra stiprinti mokykl finansin savaranki kum ( r. 35
psl. 2 pastraipa). Nor b ti finansi kai savaranki kais parei
vadov . Nedidel dalis apklaust

3% tyrime dalyvavusi mokykl

(2%) mano, jog j mokykla tur

reorganizuotis ir tuo pa iu

ti patraukli mokiniams ir j t vams.
Apibendrinant vadov nuomones ir pasi lymus, k tur
krep elio funkcionavimo sistema b

daryti pati mokykla, kad Mokinio

efektyvesn , daugiausia respondent pasisako u realaus

finansinio savaranki kumo galimyb skirstant mokinio krep elio l as mokyklos poreikiams. Taip
pat supranta, kad mokykla turi vis Mokinio krep el panaudoti tik ugdymo kokybei gerinti ir tuo
pa iu stengtis b ti patraukli bendruomenei ir pritraukti kuo daugiau mokini .
Nema ai mokykl vadov

parei

pasi lymus ir pageidavimus Savivaldyb s administracijai.

Respondent nuomone ( r. 8 pav.), mokykl steig jas tur
tyrime dalyvavusi apklaust

neperskirstyti l as. Taip mano 12% i

.
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Neperskirstyti l
Perskirstyti krep elio l

as

Pad ti i silaikyti ma oms mokykloms
Pasitik ti mokykla, nesiki ti l

panaudojim

Skaidriau perskirstyti l

as

Didinti mokinio krep el
Koreguoti krep el atsi velgdama mokyklos ugdymo plan
Ma iau kontroliuoti mokyklas
Teikti kvalifikuotas specialist konsultacijas
Atiduoti visas mokyklai priklausan ias l

as

Nustatyti mikrorajono ribas
Optimizuoti tinkl
Leisti perskirstyti mokinio krep elio l
Skirti krep elio l

as

as nuo m.m.

Neatimti sutaupyt l
pintis vis mokykl f inansavimu

8 pav. Mokykl vadov si lym Savivaldyb s administracijai, kaip efektyviai naudoti Mokinio
krep elio l as, reitingas (N=109)
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Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezident s E. Leontjevos nuomone ( r. 31 psl. 2 pastraipa),
Mokinio krep elis tur

b ti vienodas kiekvienam moksleiviui. Ta iau iuo metu yra numatomi

skirtumai (kaimo mokykla, ne galus vaikas ir kt.). Jei tie skirtumai bus patvirtinti ir i liks visam
laikui, tai vietimo sistemos efektyvumo bus sunku tik tis. Neefektyvi kaimo mokykla bus
laikoma, nes steig jas jai gal s skirti daugiau l
nor

. Su iais skirtumais sutinka 8% vadov , kurie

, kad savivaldyb s administracija ir toliau perskirstyt mokinio krep elio l as tarp mokykl ,

o 7% respondent nor

sulaukti pagalbos i mokykl steig

, kurie pad

i silaikyti ma oms

mokykloms. Ta iau 6% mokykl direktori ir pavaduotoj mano, jog savivaldyb s administracija
tur

labiau pasitik ti mokykla ir nesiki ti

kad steig jui b

l

panaudojim . 5% respondent pritaria min iai,

suteikta galimyb perskirstyti mokyklai priklausan ias mokinio krep elio l as,

ta iau pageidaut , jog jos b

perskirstomos skaidriau. Nors bazinio Mokinio krep elio

koeficientas nustatomas Lietuvos Respublikos Vyriausyb s nutarimu, kai kurie mokykl vadovai
(3%) si lo, kad savivaldyb s administracija didint Mokinio krep el . 2% apklaust
norint, kad mokinio krep elio funkcionavimo sistema b
savivaldyb s administracija tur

mano, jog

dar racionalesn , efektyvesn ,

koreguoti krep el , atsi velgdama

kiekvienos mokyklos

ugdymo plan .
Apibendrinant pasi lymus, pateiktus Savivaldyb s administracijai, jau pirmaisiais patarimais
mokykl vadov nuomon s i siskyr . Beveik vienodas skai ius respondent nor jo, kad Mokinio
krep elio l os b

neperskirstomos, ta iau kita dalis apklaust

si

– perskirstyti krep elio

as. Suprasdami, jog naujos finansavimo sistemos vedimas privers ma inti mokykl skai
pa iu reik s atsisakyti darbuotoj , nema a dalis vadov (ypa ma
finansin s pagalbos i mokykl steig

mokykl ) nor

, tuo

sulaukti

.

Apskrities administracijai mokykl direktoriai ir pavaduotojai pasi lym pateik labai nedaug.
Daugiausia vadov ( r. 9 pav.) t.y. 13% mano, jog apskrities administracija tur
skirstomos Mokinio krep elio l os. Tuo tarpu 3% respondent nor
Mokinio krep elio l

skirstym . Tokia pat dalis apklaust

kontroliuoti kaip

, kad apskritis nesiki

si lo apskrities administracijai labiau

bendradarbiauti su mokyklomis, pri

ti ir kontroliuoti, kaip naudojamos krep elio l os ir

koordinuoti vis

vietimo centr , savivaldybi ) darb . Nedidel

apklaust

grand

(2%) nor

(mokykl ,

, kad apskrities administracija labiau dom

si ir teikt

dalis

pasi lymus

vietimo ir mokslo ministerijai d l Mokinio krep elio metodikos. Ta iau tokia pat dalis mokykl
vadov mano, jog apskritis nieko nedaro ir nedarys.
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Procentai
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Kontroliuoti mokinio krep elio l
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Nesiki ti mokinio krep elio skirstym
Labiau bendradarbiauti su mokyklomis
Kontroliuoti, kaip naudojamos krep elio l
Koordinuoti vis grand

os

darb

Dom tis ir teikti pasi lymus d l mokinio krep elio metodikos
Nieko nedaro ir nedarys
Kontroliuoti savivaldybes d l krep elio l

panaudojimo

Pasitik ti mokykla
Atiduoti visus mokyklai priklausan ius pinigus

9 pav. Mokykl vadov si lym Apskrities administracijai, kaip efektyviai naudoti Mokinio
krep elio l as, reitingas (N=71)
Apibendrinant

mokykl

direktori

ir pavaduotoj

pateiktus pasi lymus Apskrities

administracijai, galima teigti, jog didesn s pagalbos ar supratimo i
nesitiki. Apklaustieji nor

, jog apskrities kontrol s d ka b

ios staigos respondentai
efektyviau paskirstomos ir

naudojamos Mokinio krep elio l os, labiau bendradarbiaujama su mokyklos bendruomene.
Vardydami tai, k tur

daryti vietimo ir mokslo ministerija ( r. 10 pav.), 14% mokykl

direktori ir pavaduotoj nuomone svarbiausias ir pagrindinis klausimas yra Mokinio krep elio
metodikos tobulinimas. 10% respondent

ministerijai si lo i klausyti ir atsi velgti

mokykl

pasi lymus. Kadangi ne visi darbai, kuriuos atlieka mokytojai yra apmokami (dalyvavimas
pos

iuose, susirinkimuose, klas s vadovo darbas ir t.t.) tod l 6% vadov

apmokami visi mokytojams priskirti darbai. Tokia pat dalis apklaust

nor

si lo, kad

, jog b
vietimo ir

mokslo ministerija didint Mokinio krep elio l as skirtas mokyklai. Vardydami teigiamus Mokinio
krep elio bruo us beveik tre dalis vadov

pasteb jo, kad vedus nauj

finansavimo sistem

pager jo mokykl apr pinimas vadov liais, mokymo priemon mis. Ta iau prie darb ir pasi lym ,
tur

daryti vietimo ir mokslo ministerija, 3% apklaust

si lo labiau apr pinti mokyklas

mokymo priemon mis. Prasid jus vietimo reformai viena i id
tinkl .

buvo optimizuoti mokykl

iai dienai i veikla dar vyksta, tod l 3% respondent si lo iki galo sutvarkyti mokykl

tinkl . Kartu su nauja vietimo finansavimo sistema atsirado principas „pinigai seka mokin “,
kuriuo yra finansuojamas mokinys, o ne mokykla. Mokymo l
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naudojimo metodin je

rekomendacijoje yra nurodyta atsiskaitymo u

i vykusius mokinius tvarka, kur 18.4. punkte

sakoma, jeigu mokinys i vyko (toliau tekste – I mokykla) tos pa ios savivaldyb s mokykl (toliau
tekste – II mokykla), savivaldyb s administracija atitinkamai patikslina I ir II mokyklos s mat
(Mokymo l

naudojimo metodin s rekomendacijos, 2004, p. 27). Tuo pa iu 18.5. punkte

teigiama, jeigu mokinys i vyksta

kitos mokyklos savivaldyb s mokykl , II mokyklos steig jas,

vadovaudamasis 17 punkto Mokinio krep elio baziniais dyd iais, para o s skait fakt
mokymosi m nesius iki finansini met pabaigos I mokyklos steig jui (Mokymo l

u visus
naudojimo

metodin s rekomendacijos, 2004, p. 28). Ta iau iuo metu is principas dar nefunkcionuoja, nes
ra iki galo sutvarkyta statymin baz , tod l 3% mokykl

vadov

si lo sutvarkyti princip

„pinigai seka mokin “.
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Tobulinti mokinio krep elio metodik

Atsi velgti mokykl pasi lymus

Apmok ti visus mokytojams priskirtus darbus

Didinti mokinio krep elio l

as

Apr pinti mokyklas mokymo priemon mis

Sutvarkyti mokykl tinkl

Sutvarkyti princip :pinigai seka mokin "

Ie koti racionalesn s krep elio funkcionavimo sistemos

Spr sti mokykl problemas

Sudaryti tinkamas s lygas darbui

Ma iau reglamentuoti mokykl veikl

Parengti nauj mokinio krep elio metodik

Rengiant apmok jimo tvark su ja supa indinti visuom

10 pav. Mokykl vadov si lym

vietimo ir mokslo ministerijai, kaip efektyviai naudoti

Mokinio krep elio l as, reitingas (N=106)
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2% respondent nor

, kad vietimo ir mokslo ministerija ie kot racionalesn s Mokinio

krep elio funkcionavimo sistemos ir pad
Apibendrinant

mokykloms spr sti i kilusias problemas.

vietimo ir Mokslo ministerijai i sakytas mintis galima teigti, jog dauguma

mokykl vadov pritaria finansavimo sistemai, ta iau si lo atsi velgiant

mokykl pasi lymus

tobulinti Mokinio krep elio metodik .
Nema as mokykl

direktori

ir pavaduotoj

skai ius parei

pasi lymus ir Finans

ministerijai. Net ketvirtadalis (25%) tyrime dalyvavusi respondent ( r. 11 pav.) pasisak u tai,
jog vienas svarbiausi

ios ministerijos ind li

dar racionalesn yra l

tai, kad Mokinio krep elio funkcionavimo sistema

didinimas. 5% apklaust

si

, kad kei iantis infliacijai b

perskai iuojamas ir Mokinio krep elis. Nedidel dalis vadov (3%) mano, jog Finans ministerija
tur

didinti pedagog

atlyginimus, daugiau l

skirti mokymo priemon ms sigyti, leisti

lanks iau naudoti Mokinio krep elio l as. Tokia pat dalis respondent

si lo glaud iau

bendradarbiauti abiems ministerijoms ( MM ir Finans ministerijai).
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Skirti l

kinei bazei gerinti

Atsi velgti mokykl poreikius

tikrinti mokinio krep elio funkcionavimo sistem

Daugiau konsultuotis su mokyklomis

11 pav. Mokykl vadov si lym Finans ministerijai, kaip efektyviai naudoti Mokinio krep elio
as, reitingas (N=98)
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Mokinio krep elis yra naudojamas, siekiant: vykdyti mokymo plano reikalavimus, kelti
mokytoj

kvalifikacij , sigyti mokymo med iagos, administruoti mokykl , i laikyti ir nuolat

atnaujinti mokyklos bibliotek , garantuoti pedagogin -psichologin pagalb ir mokini perve im .
Mokyklos aplinka (remontas, komunaliniai mokes iai, darbo u mokes iai ir socialinis techninio
personalo draudimas, bei kiti mokes iai) ir vairios,

bendrojo ugdymo planus ne trauktos,

programos yra finansuojamos i mokyklos steig jo skiriam l
mokykl

vadov

nor

, kad Finans

ministerija skirt

skirdama Mokinio krep elio l as individualiai atsi velgt

l

arba kit
mokykl

altini . Ta iau 2%
kinei bazei gerinti, o

kiekvienos mokyklos poreikius.

Apibendrinant pasi lymus pateiktus Finans ministerijai galima daryti i vadas, jog daugiausia
mokykl vadov mano, jog Mokinio krep elio funkcionavimo sistema b

dar efektyvesn , jei

mokykloms b

perskai iuojamas ir

skiriamas didesnis finansavimas, o kei iantis infliacijai b

Mokinio krep elis.
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VADOS
vertinus tyrimo teorin kontekst pateikiamos tokios i vados:
1. Lietuvos vietimo reforma nuosekliai vyksta jau beveik du de imtme ius. Ji teigiamai
vertinama mokslinink , politik

ir mokyklos administracijos. Sparti gyvenimo kaita

vietimui kelia vis naujus reikalavimus
iuolaikine, nuolat atsinaujinan ia

kuriuos visuomen gali atsakyti tik remdamasi

vietimo sistema, tod l b tina planuoti tolesnius

pertvarkos darbus ir svarbiausia nepamir ti vieno elementaraus dalyko - ry io su
visuomene.
2.

vietimo finansavimas ir i tekli naudojimas reformuojamas taip, kad pad
sistemai geriau prisitaikyti prie laisvos rinkos s lyg

ir u tikrint

geresn

vietimo
vietimo

prieinamum bei kokyb .
3. Pereinama prie vietimo sistemos finansavimo, kai vietimo l os traukiamos apskait ir
skiriamos pagal patvirtintus prioritetus ir metodik tiek vietos, tiek regiono, tiek valstyb s
lygiu.
4. Teigiamai vertinamas Mokinio krep elio vedimas mokykl vadov n ra traktuojamas
kaip poky

vietimo sistemoje veiksnys, o da niau apibendrinamas kaip galimyb

planuoti ir racionaliau panaudoti l as. Mokinio krep elio

vedimas siejamas su

kvalifikacijos k limu, su apr pinimu vadov liais ir kitomis priemon mis, taip pat
pastebima jo taka mokykl vadybai.

vertinus tyrimo empirin kontekst pateikiamos tokios i vados:
1.

vietimo reforma ir jos pagrindiniai ingsniai: mokykl tinklo optimizavimas, profilinis
mokymas, valstybini ir mokyklini egzamin sistema - vykdoma teisinga kryptimi ir
gerai vertinama mokykl vadov .

2.

iandieninis vietimo reformos tempas yra – spartus, o jos poky iams yra takojama „i
vir aus“, su tuo sutinka vietimo reformos teoretikai ir mokykl vadovai.

3. Vykstanti vietimo reforma i pl

mokymosi galimybes, padidino vietimo prieinamum ,

ta iau nema a dalis mokykl direktori ir pavaduotoj pasisako u tai, jog
neatitinka visuomen s poreiki

ir nenori sutikti, kad Lietuvos

i reforma

vietimo sistema –

optimisti ka.
4. I analizavus teigiamus Mokinio krep elio bruo us matyti, kad pager jo mokykl
apr pinimas mokymo priemon mis, mokytoj kvalifikacijos tobulinimo sistema. Mokykl
bendruomen

ino, kiek l

per metus jos gali tik tis, gali planuoti savo veikl ir

tinkamai tvarkytis.
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5.

analizavus neigiamus Mokinio krep elio bruo us darytina i vada, kad nema a dalis
vadov

nurodo, jog Mokinio krep elis yra per ma as taip pat ma ai l

skiriama

valdymui, pedagoginei, psichologinei ir kt. pagalbai.
6. Tyrime dalyvav mokykl vadovai pritaria, jog naujos vietimo finansavimo sistemos
ka pakilo vietimo kokyb ir pager jo mokykl finansavimo sistema, tod l mokslin
tyrimo hipotez , „Mokinio krep elio

vedimas suk

nepasitenkinim , d l mokyklai skiriam l
7. Mokykl

vietimo

staig

vadov

deficito“, nepasitvirtino.

vadovai Mokinio krep el sieja su

vietimo sistemos tiksl

ir ugdymo

gyvendinimo vairove.
8. Tyrimo duomen

analiz

atskleid , kad Mokinio krep elis daro

tak

mokyklos

strateginiam planavimui, vadybinei veiklai ir sudaro s lygas profesionaliau vadovauti
personalui.
9. Didesn dalis mokykl vadov sutinka, jog principas „pinigai seka mokin “ iuo metu dar
nefunkcionuoja, o vedus Mokinio krep el pedagog atlyginimas nepasikeit .
10. vietimas, Lietuvos vald ios, yra deklaruojamas kaip prioritetin sritis, ta iau did ioji
dalis apklausoje dalyvavusi

mokykl

vadov

laikosi tos nuomon s, kad vietimui

skiriama bendro vidaus produkto dalis yra per ma a.
11. Vertinant mokykl vadov si lymus mokyklai, kaip efektyviai naudoti Mokinio krep elio
as, galima teigti, jog daugiausia respondent

pasisako u

mokykl

finansin

savaranki kum ir galimyb krep elio l as naudoti mokykl poreikiams tenkinti.
12. Nauja finansavimo sistema dar n ra iki galo nusistov jusi. Arti pus s mokykl vadov
si lydami Savivaldyb s administracijai, kaip efektyviai naudoti Mokinio krep elio l as,
nesutinka, kad mokykloms skirtos l os steig

b

perskirstomos ir naudojamos kitiems

tikslams, pavyzd iui, siskolinimams padengti.
13. Vertinant mokykl vadov si lymus Apskrities administracijai, kaip efektyviai naudoti
Mokinio krep elio l as, galima teigti, jog respondentai tikisi efektyvaus l

paskirstymo

bei naudojimo ir glaudesnio bendradarbiavimo su mokyklos bendruomene.
14. Vertinant mokykl

vadov

si lymus

vietimo ir mokslo ministerijai, kaip efektyviai

naudoti Mokinio krep elio l as, galima teigti, jog dauguma mokykl
tobulinti Mokinio krep elio metodik traukiant j kuo daugiau sri

vadov

si lo

.

15. Vertinant mokykl vadov si lymus Finans ministerijai, kaip efektyviai naudoti Mokinio
krep elio l as, galima teigti, kad daugiausia respondent tiki dar racionalesne Mokinio
krep elio funkcionavimo sistema, jei mokykloms b
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skiriamas didesnis finansavimas.

REKOMENDACIJOS
vertinus mokykl direktori ir pavaduotoj nuomones pateikiamos ios rekomendacijos:

MOKYKLAI
•
•

Siekti, kad Mokinio krep elio l os b

naudojamos moksleivi ugdymo kokybei gerinti.

tikrinti racional ir tiksling Mokinio krep elio panaudojim .

•

Siekti gyti finansin savaranki kum .

•

Stengtis bendraujant b ti patraukliai mokiniams, j t vams ir visai bendruomenei ir gyti j
pasitik jim .

SAVIVALDYB S ADMINISTRACIJAI
•

Perskirstant Mokinio krep elio l as tarp mokykl tur ti ai kius perskirstymo kriterijus ir
siekti to perskirstymo did iausio efektyvumo.

•

Labiau pasitik ti mokykl

vadovais ir palikti jiems didesn laisv

naudojant Mokinio

krep elio l as.
•

Pad ti mokykloms ir r pintis j finansavimu, ypa mokyklos aplinka.

•

Nustatyti ai kias mikrorajono ribas ir mokini pri mimo mokykl tvark .

•

Leisti sutaupytas l as panaudoti pa iai mokyklai.

APSKRITIES ADMINISTRACIJAI
•

Pri

•

Kontroliuoti Mokinio krep elio l

•

Koordinuoti vis grand

•

Glaud iau bendradarbiauti su mokykl vadovais.

ti, ar mokyklos skaidriai naudoja Mokinio krep elio l as.
perskirstym tarp mokykl .

(mokykl , vietimo centr , savivaldybi ) darb .

VIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJAI
•

Ai kiau reglamentuoti moksleivi per jimo i vienos mokyklos kit tvark .

•

Pabaigti sutvarkyti mokykl tinkl .

•

Numatyti, kad visos mokyklai deleguojamos funkcijos b

trauktos

Mokinio krep elio

metodik .
•

Priimti sprendimus atsi velgiant pateiktus mokykl pasi lymus, tyrim med iagas.

•

Kiekvienais metai per

ti ir tobulinti Mokinio krep elio metodik .
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FINANS MINISTERIJAI
•

vietimui, kaip prioritetinei sri iai, skirti didesn finansavim .

•

Mokinio krep el perskai iuoti atsi velgiant infliacij .

•

pintis mokyklomis ir u tikrinti tinkam finansavim .

•

Glaud iau bendradarbiauti su MM.
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1 priedas

GERBIAMAS VADOVE,
Lietuva

eng

itin spar ios kaitos, kupin

nauj

i

ki

am

, kuris kelia naujus

reikalavimus ir asmeniui, ir visuomenei, kartu ir juos ugdan iai vietimo sistemai. vietimas turi
kelis pagrindinius siekius: efektyvus valdymas, racionalus l

naudojimas, vietimo prieinamumas

ir kokyb .
Vienas svarbiausi Vyriausyb s padaryt darb – sukurta nauja ir stabili vietimo finansavimo
tvarka, politik pasiektas sutarimas d l vietimo ateities.

Tyrimo rezultatai leis geriau suprasti ar nauja vietimo finansavimo tvarka daro tak
mokykl vadybai.

Apklausa ANONIMIN , o tyrimo rezultatai bus naudojami tik
apibendrinti. J

nuomon yra labai svarbi, tod l tikim s nuo ird

ir atvir atsakym .
SVARBU ANKET U PILDYTI IKI GALO
Atsakykite kiekvien anketoje pateikt klausim .

Atsakymo ym jimo pavyzdys
lytis:

moteris

vyras

Kiek Jums met ? ( ra ykite) ..................

Kok mokom

dalyk

s d stote ?

dorin ugdym
gimt kalb
sienio kalb
matematik
informacines
technologijas

s esate:
Mokyklos direktorius ( )
Mokyklos direktoriaus pavaduotojas (a)
ugdymo reikalams

geografij
biologij
istorij
chemij
fizik

dail
muzik
technologijas
no k.
kita...................
ra ykite)

Kokia vadybin kategorija Jums suteikta?
neturite vadybin s kategorijos
I vadybin kategorija
II vadybin kategorija
III vadybin kategorija
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darbo sta as
vietimo sistemoje:

......................
( ra ykite)

pradinei mokyklai
pagrindinei mokyklai
vidurinei mokyklai
gimnazijai
kita ...........................

s
vadovaujate:
vadovaujamo
darbo sta as:

vadovaujama
mokykla yra:

..........................
( ra ykite)

( ra ykite)
vadovaujamoje vietimo staigoje
(mokykloje) mokosi apie:

apskrities centre
rajono centre
miestelyje
kaime
kitur

............................... mokini
( ra ykite)

Savo nuomon i reik kite pa ym dami atitinkam langel .
Ar J s pritariate emiau pateiktiems
teiginiams:
Pavyzdys:
gstu ti vienas
Pavyzdys: darb einu su d iaugsmu

Visi kai Nesutinku
nesutinku
NE
ne
NE
ne

Ne inau Sutinku Visi kai
sutinku
?
taip
TAIP
?
taip
TAIP

vietimo reforma ir jos vertinimas
Kiekvienoje eilut je ym kite vien Jums tinkant atsakym :

Lietuvos vietimo kokyb palyginus su tarybiniu
vietimu daug geresn .
Vykstanti vietimo reforma i pl mokymosi
galimybes, padidino vietimo prieinamum .
Mokykl tinklo optimizavimo id ja – teigiamas
vietimo sistemos pokytis.
Dabartin vietimo sistema pagr sta demokratiniu
principu.
Profilinis mokymas mokykloje yra b tinas.
Egzamin sistema, kai abiturientai laiko
valstybinius ir mokyklinius egzaminus, yra
priimtina.
vietimo reformos tempas – spartus.
iandieniniams vietimo reformos poky iams yra
takojama „i vir aus“.
Savivaldybi ir vietimo centr galiojimai tur
ti didesni.
Dabartin vietimo reforma neatitinka
visuomen s poreiki .

Visi kai
Nesutinku Ne inau Sutinku Visi kai
sutinku
nesutinku
NE
ne
?
taip
TAIP
NE

ne

?

taip

TAIP

NE

ne

?

taip

TAIP

NE

ne

?

taip

TAIP

NE

ne

?

taip

TAIP

NE

ne

?

taip

TAIP

NE

ne

?

taip

TAIP

NE

ne

?

taip

TAIP

NE

ne

?

taip

TAIP

NE

ne

?

taip

TAIP
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Lietuvos vietimo sistema tur b ti labiau
centralizuota.
Lietuvos vietimo sistema – optimisti ka.

NE

ne

?

taip

TAIP

NE

ne

?

taip

TAIP

Mokykl finansavimo sistema
vardinkite kelis, J
nuomone, svarbiausius mokinio krep elio teigiamus ir neigiamus bruo us, su kuriais
s susiduriate vadovaudami mokyklai?
Teigiami:

a) .........................................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................................
c) .........................................................................................................................................................
Neigiami:

a) ..........................................................................................................................................................
b) ..........................................................................................................................................................
c) ..........................................................................................................................................................

Ar pritariate teiginiams:
Mokinio krep elio
vedimo id ja gerina
mokyklos finansavimo sistem .
Mokinio krep elis padeda u tikrinti mokini
ugdymo kokyb .
Mokinio krep elis padeda racionaliai paskirstyti
bei naudoti mokini ugdymui skiriamas l as.
Mokinio krep elio vedimas neturi takos
mokyklos strateginiam planavimui.
Mokinio krep elis sudaro s lygas profesionaliau
vadovauti personalui.
Mokinio krep elis daro teigiam tak mokyklos
finansavimui.
Valdymui, pedagoginei, psichologinei ir kitai
pagalbai sutartinio mokinio krep elio l
skiriama per ma ai.
Mokinio krep elis sudaro s lygas lankstesniam
mokyklos biud eto panaudojimui.
Mokinio krep elis padeda racionaliai naudoti
teklius.
Mokinio krep elis nepadeda u tikrinti vietimo
sistemai skiriamo finansavimo skaidrumo.
Mokinio krep elis prisideda prie bendr
vietimo sistemos tiksl gyvendinimo.
Mokinio krep elis nedaro jokios takos vadybinei
veiklai.
vedus mokinio krep el yra garantuojama MM
numatyto ugdymo gyvendinimo vairov .

Visi kai Nesutinku Ne inau
nesutinku

Sutinku Visi kai
sutinku

NE

ne

?

taip

TAIP

NE

ne

?

taip

TAIP

NE

ne

?

taip

TAIP

NE

ne

?

taip

TAIP

NE

ne

?

taip

TAIP

NE

ne

?

taip

TAIP

NE

ne

?

taip

TAIP

NE

ne

?

taip

TAIP

NE

ne

?

taip

TAIP

NE

ne

?

taip

TAIP

NE

ne

?

taip

TAIP

NE

ne

?

taip

TAIP

NE

ne

?

taip

TAIP
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Ar pritariate teiginiams:
Mokinio krep elio d ka yra gyvendinamas
privalomas ugdymas.
Principas „pinigai seka mokin “ iuo metu dar
nefunkcionuoja.
vedus mokinio krep el pedagog atlyginimas
visi kai nepasikeit .
vedus mokinio krep el pager jo mokytoj
kvalifikacijos tobulinimo sistema.
vedus mokinio krep el pager jo mokykl
apr pinimas vadov liais.
vedus mokinio krep el pager jo mokykl
apr pinimas mokymo priemon mis (plakatai,
padalomoji med . ir t.t.).
vedus mokinio krep el pager jo mokykl
apr pinimas technin mis mokymo priemon mis.
Sutartinio mokinio koeficientas tur
b ti
vienodas visiems ugdymo koncentrams.
Dabartinis mokykl finansavimas, kuriame svarbi
vieta tenka mokinio krep eliui, pagerina J
mokyklos veikl .
Lietuvos vietimui skiriama bendro vidaus
produkto dalis yra per ma a.
Turi b ti palikta galimyb mokyklos steig jui
perskirstyti mokyklos mokinio krep elio l as.
Turi b ti atimta galimyb pa ioms mokykloms
perskirstyti mokinio krep elio l as i vienos
eilut s kit .
Vadov tarnybinio atlyginimo koeficientas neturi
priklausyti nuo mokini skai iaus mokykloje.
Kaimo mokykl finansavimas turi b ti didesnis
nei miesto mokykl .
Integruotiems speciali
poreiki mokiniams,
mokinio krep elis tur b ti labiau didinamas.
tur
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daryti emiau i vardytos institucijos, kad mokinio krep elio funkcionavimo sistema b
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racionalesn , efektyvesn :
Mokykla tur

...................................................................................................................................................

Savivaldyb s administracija tur
Apskrities administracija tur

.....................................................................................................................
.........................................................................................................................

vietimo ir mokslo ministerija tur
Finans ministerija tur

.................................................................................................................

...................................................................................................................................

KOJAME, KAD U PILD TE ANKET IKI GALO!
Apklaus atlieka iauli universiteto Socialini moksl fakulteto magistrant
Jei kilt klausim , pra ome kreiptis telefonu ar elektroniniu pa tu:
Tel. 8 616 99347; el.p. Lina_linu@one.lt

91

