Trumpai apie projektą
„Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse“
(Nr.VP1-2.2-ŠMM-10-V-03-001)

Nuo 2012-02-07 Panevėžio rajono savivaldybėje įgyvendinamas projektas „Pasirenkamojo
vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse“, kurį inicijavo
Švietimo ir mokslo ministerija. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos
Respublikos biudžeto lėšomis, jį vykdo Ugdymo plėtotės centras (www.upc.smm.lt). Numatyta
projekto trukmė – 24 mėnesiai.
Projekto tikslas – tobulinti Lietuvos pasirenkamojo (neformaliojo) vaikų švietimo sistemą,
siekiant gerinti jo prieinamumą ir veiklų įvairovę. Pasirenkamasis vaikų švietimas – tai
besimokančių vaikų ir jaunimo iki 19 metų (specialiųjų poreikių iki 21 metų) švietimas, vykdomas
pagal pasirinktas neformaliojo vaikų ugdymo programas.
Projekto vykdytojų nuomone, neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovė leis sumažinti
pasirenkamojo vaikų švietimo išlaidas, o programose galės dalyvauti daugiau vaikų. Svarbu, kad
dalyvaudami popamokinėse veiklose, vaikai gilins tam tikros srities žinias, gebėjimus ir įgūdžius,
įgis papildomų dalykinių kompetencijų. Tai padės formuotis asmenybei, pasirengusiai sėkmingai
veikti visuomenėje, leis vaikams tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.
Kuriant pasirenkamojo vaikų švietimo modelį siekiama, kad vaikai galėtų laisvai rinktis
programos teikėją ir jo siūlomas veiklas. Norima, kad veiklos būtų prieinamos visiems vaikams
pagal amžių, išsilavinimą, neatsižvelgiant į jų socialinę padėtį.
Pasirenkamojo vaikų švietimo programoms finansuoti numatoma taikyti finansavimo modelį,
pagrįstą principu „pinigai paskui vaiką“, t. y. formuojamas krepšelis, kurį sudarys lėšų suma, skirta
vaiko ugdymui per nustatytą laikotarpį pagal programą.
Projekto metu bus sukurta: pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo (krepšelio principu)
modelis; pasirenkamojo vaikų švietimo programų kokybės vertinimo bei stebėsenos modelis. Visa
tai bus išbandyta keturiose šalies savivaldybėse ir parengtos rekomendacijos dėl modelio diegimo
visoje Lietuvoje. Sukurta elektroninė duomenų bazė bei finansų valdymo sistema leis efektyviai
valdyti informaciją ir lėšas. Kuriamas modelis sudarys lygias galimybes valstybiniams ir
nevalstybiniams neformaliojo ugdymo teikėjams teikti šias paslaugas bei gauti finansavimą ir taip
skatins plėtoti pasirenkamąjį vaikų švietimą.
Projekto partneriai – Anykščių r., Klaipėdos r., Panevėžio r. ir Panevėžio miesto
savivaldybės.
Projekto koordinatorė Panevėžio rajono savivaldybėje – Loreta Kubiliūnienė, el. paštas
lkucentras@gmail.com; mob. tel. 8 615 65 297.
Pasirenkamojo vaikų švietimo specialistai Panevėžio rajone:
Algirdas Kęstutis Rimkus, el. paštas kestutis.rimkus@panrs.lt; mob. tel. 8 698 49 509;
Nijolė Vanagienė, el. paštas nijole.vanagiene@panrs.lt; mob. tel. 8 689 29 560;
Justina Šlevaitė, el paštas justina.slevaite@gmail.com; mob. tel. 8 646 98 690;
Erika Stankevičienė;
Regina Laurenčikaitė.

