NVŠ tikslinio finansavimo programų vykdymo nuotoliniu būdu ir
įgyvendinimo dokumentų apžvalga

NVŠ programų tikslinio finansavimo paslaugų teikėjai

Teikėjų pasiskirstymas pagal teisinę formą 2015–2020 m. (vnt.)
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Unikalūs NVŠ teikėjai, skaičiuojami pagal registracijos vietą

NVŠ teikėjų atsakymų (N=759) į klausimus pasiskirstymas
Ø – 8,3

Įsivertinkite Jūsų, kaip institucijos / laisvojo
mokytojo, sėkmę organizuojant ugdymą nuotoliniu
būdu
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Ar vykdytumėte, tęstumėte nuotolinį NVŠ / FŠPU
ugdymą, jei karantinas būtų skelbiamas ar
atnaujintas kitais mokslo metais?
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NVŠ teikėjo komentaras:
„Nuotolinės NVŠ veiklos – iššūkis ne vienam, jų
specifikai įsisavinti poros savaičių neužtenka. Dirbti
nuotoliniu būdu NVŠ užsiėmimuose mokosi ir vadovai, ir
moksleiviai. Tačiau kai kurie geri dalykai bus pritaikomi ir
pasibaigus karantinui.“

Ne, nevykdyčiau

Taip, vykdyčiau

Nežinau, negaliu atsakyti

• „Turėčiau vykdyti, nes tai vienintelis uždarbis“, „Nėra kito pasirinkimo,
vykdyčiau“, „Kito etapo startas jau būtų lengvesnis“.
• „Mums reikia gamtos, žygių. Nemanau, kad vykdyčiau“.

NVŠ teikėjų atsakymų (N=759) į klausimus pasiskirstymas
NVŠ teikėjams reikia šios švietimo pagalbos:
– mokymų, kad įgytų kompiuterinį raštingumą dirbti įvairiomis programomis nuotoliniu būdu;
– priemonių (kompiuterių, jo priedų, programinės įrangos ir kt.) darbui nuotoliniu būdu;
– IT specialisto, mokytojo, inžinieriaus pagalbos;
– programinės įrangos, interneto;
– informacijos apie veiklų ir ataskaitų teikimą, lankomumo žurnalų pildymą ir kt.;
– gerosios patirties pavyzdžių, idėjų banko ir jo sklaidos, nuotolinių vaizdo konferencijų ir seminarų su
praktikais;
– programų finansavimo užtikrinimo;

– mažinti administracinę naštą – reikalavimus, „popierizmą“, formalizmą;
– skatinti tėvų pagalbą ir palaikymą;
– didinti visapusišką pagalbą laisviesiems mokytojams.

Savivaldybės darbuotojų atsakymų į klausimus pasiskirstymas

Įvertinkite Jūsų savivaldybės sėkmę organizuojant NVŠ programų
tikslinį finansavimą nuotoliniu būdu
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Savivaldybės darbuotojų atsakymų į klausimus pasiskirstymas
Kaip savivaldybė planuoja naudoti karantino metu neįsisavintas NVŠ tikslinio
finansavimo lėšas?
Padidinti NVŠ krepšelio kainą rudens / žiemos sezono laikotarpiu

61,7% (37)

Sudaryti sąlygas NVŠ teikėjams vykdyti veiklas vasaros laikotarpiu

51,7% (31)

Didinti intensyvumą rudens / žiemos sezono laikotarpiu

31,7% (19)

Nepanaudoti sutaupytų lėšų

5,0% (3)

Panaudojamas naujiems NVŠ teikėjams finansuoti

3,3% (2)

Leidžiant NVŠ teikėjams priimti daugiau mokinių į grupes

1,7% (1)

Intensyvumą didins kovo mėn. nepilnai įvykdę veiklas NVŠ teikėjai

1,7% (1)

Sprendimas bus priimtas atsižvelgiant į valstybės lygiu apibrėžtas…
Leidžiant NVŠ teikėjams padidinti grupių skaičių programose
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NVŠ programų tikslinio finansavimo vykdymas nuotoliniu būdu
Daugėjant koronaviruso infekcijos židinių Lietuvoje ir NVŠ programų tikslinio finansavimo
teikėjams pereinant prie nuotolinio ugdymo būtina laikytis Europos socialinio fondo agentūros
pateiktų reikalavimų ir teikiamų dokumentų sąrašo:
NVŠ teikėjas:

Savivaldybės darbuotojas:

•renka ir teikia savivaldybėms tėvų sutikimus;
•teikia savivaldybėms nuotoliniu būdu vykdomos
programos ataskaitą;
•Mokinių

registre

•teikia Centrui patvirtintą NVŠ paslaugų teikėjų sąrašą,
kurie vykdo veiklą nuotoliniu būdu;
•surenka ir sukelia mokymo sutartis, tėvų sutikimus ir

žymi

nuotoliniu

būdu

NVŠ

programose dalyvaujančius mokinius pagal mokymo
sutartis ir turimus tėvų sutikimus;
•pildo NVŠ programos tvarkaraščius NŠPR;
•pildo kitus dokumentus, kurie reikalingi, kai veiklos

ataskaitas į emokykla.lt;
•vykdo NVŠ programų stebėseną;
•užtikrina, kad mokinių registre pažymėta informacija yra
tiksli.

vyksta įprastiniu būdu.

Reikalavimai ir teikiamų dokumentų sąrašas nurodytas LMNŠC rašte 2020 03 27 Nr. R6-246

Tėvų sutikimai

Galimi tėvų sutikimo(-ų) rinkimo būdai:
• Vykdyti apklausą suformuojant apklausos išrašą. Išraše turi būti įrodymai, kad tai išrašas.
• El. paštu. El. laiškas išsisaugojamas PDF formatu. Jei tėvai sutikimą atsiuntė prisegdami
dokumentą, tuomet el. laiškas išsisaugojamas HTML formatu;
• Naudojant Facebook Messenger. Gautą sutikimą galima nukopijuoti „Printscreen“ funkcijos
pagalba;

• Tėvams rašyti ranka ant lapo, pasirašyti ir nufotografuoti;
• SUTIKIMAS GALI BŪTĮ ĮRAŠYTAS MOKYMO SUTARTYJE, pvz. 7 punkte „7.2. Paslaugos gavėjas
sutinka dalyvauti NVŠ programoje, jeigu karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar
įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai
ir gyvybei laikotarpiu ji būtų vykdoma nuotoliniu būdu.“
Atnaujinta informacija apie tėvų sutikimus:
https://www.lmnsc.lt/tevu-sutikimai-del-ugdymo-nuotoliniu-budu/

Tėvų sutikimai

Atkreipiame dėmesį į dažniausiai sutikimuose pasitaikančias klaidas:
• Pateikiamas paprastas Word dokumentas, negalima identifikuoti kaip sutikimas / patvirtinimas

duotas / gautas;
• Pateikiama paprasta lentelė be laiko žymos, negalima identifikuoti kaip sutikimai / patvirtinimai
duoti / gauti;
• Nesimato teiginio arba neaišku, su kuo sutinka ir ką patvirtina tėvai;
• Sutikime nėra nei vieno iš tėvų kontakto;
• Nėra įrašytų mokinių ar tėvų vardų ir pavardžių;
• Netvarkingi / neįskaitomi sutikimai;
• Sutikimas pateiktas ne lietuvių kalba.

Atnaujinta informacija apie tėvų sutikimus:
https://www.lmnsc.lt/tevu-sutikimai-del-ugdymo-nuotoliniu-budu/

Nuotolinių NVŠ programų ataskaitos

Nuotolinių NVŠ programų ataskaitose NVŠ teikėjams rekomenduojame pateikti informaciją

ir atsakyti į šiuos klausimus:
•

Kaip vykdėte NVŠ programą nuotoliniu būdu?

•

Kokias skaitmenines bendravimo priemones naudojote?

•

Kaip dažnai bendravote su mokiniais?

•

Kaip aktyviai mokiniai dalyvavo užsiėmimuose?

•

Kokias skyrėte užduotis (nurodykite temas) ir kokia forma jas teikėte?

•

Kokia buvo nuotolinės NVŠ programos vykdymo eiga?

•

Kaip mokiniams sekėsi įvykdyti pateiktas užduotis, kokie rezultatai?

•

Jei turite nuotolinės NVŠ programos vykdymo įrodymų, pateikite.

Mokymo sutartys

Dažniausiai pasitaikančios klaidos mokymo sutartyse:
•Nėra mokymo sutarties(-čių);
•Nėra nurodyta bendra paslaugos kaina. Neužpildytas sutarties 2 punktas, arba jame įrašyta

kaina 0;
•Mokymo sutartis pasirašė mokiniai neturintys 18 metų;
•Sutartyje nurodytas mokinio vardas ar pavardė neatitinka mokinių registre nurodyto vardo ir
pavardės;
•Sutartis nėra atsekama, nuskenuoti lapai po vieną išmėtyti, pavadinimų nėra, todėl nėra
bendro atsekamumo;
•Mokymo sutartis sudaryta vėliau nei mokinys pradėjo lankyti užsiėmimus;
•Nesumažinta tėveliams bendra paslaugos kaina (pritaikius NVŠ tikslines lėšas);
•Sutartis nepasirašyta paslaugos gavėjo.
•...

Dokumentų (sutarčių) talpinimas www.emokykla.lt
Prisijunkite adresu: https://grupes.emokykla.lt/
1. Užsiregistruokite:
1.1. ...
2. Prisijunkite:
2.1. ...
✓ Dokumentų tvarkymui naudokite perkėlimo funkciją

*Instrukciją galima rasti: www.lmnsc.lt ->Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinis finansavimas

➢ Prisijunkite tik su savo vartotojo duomenimis!

Daugiau informacijos:

www.lmnsc.lt

Ačiū už bendradarbiavimą!

