2018 metų rugsėjo mėnesį pradėtas įgyvendinti pirmasis kultūros
paso projekto įgyvendinimo etapas, kuriame dalyvavo 1-4 pradinių
klasių mokiniai, besimokantys pagal pradinio ugdymo programas.
Kiekvienam pradinukui buvo skirta po 5 eurus dalyvavimui
kultūros ir meno paslaugose. ES struktūriniai fondai iš viso skyrė
624 395 eurus, iš kurių 485 000 eurų buvo panaudoti.
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2018 m. buvo skelbiami du kvietimai teikti paraiškas kultūros paso
paslaugų rinkiniui.

803

Iš viso kvietimų metu buvo gauta 803 paraiškų.

400

Kultūros paso paslaugų atrankos kriterijus atitiko 400
paslaugų.

Prie projekto pakviestos prisijungti 904 Lietuvos mokyklos,
iš kurių 853 prisijungė.

82 %

853

2018 m. spalio-gruodžio mėn. kultūros paso paslaugomis
pasinaudojo 97 000 unikalių dalyvių (82 % šalies
pradinukų).

2018 m. per tris mėnesius iš viso suteikta 3710 kultūros
paso paslaugų.
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3710

Programoje dalyvauti galėjo visos šalies kultūros ir meno įstaigos
bei kūrėjai, galintys suteikti kokybiškas kultūros ir meno
paslaugas. Jos turėjo atitikti šiuos kultūros paso paslaugų
atrankos kriterijus:

paslauga yra aukštos
meninės ir kultūrinės
vertės

paslauga stiprina
kultūrinį identitetą ir
sąmoningumą

paslaugos turinys yra
aktualus mokiniams,
taikomi kūrybingi ir
interaktyvūs metodai

paslauga mokiniams
bus teikiama metus ar
ilgiau

paslauga plečia mokinių
kultūrinį akiratį ir ugdo
kūrybingumą bei kritinį
mąstymą

paslauga pritaikyta
tikslinei mokinių
amžiaus grupei

paslauga pritaikyta
specialiuosius ugdymosi
poreikius turintiems
mokiniams

Komisijos nepatvirtintų paslaugų teikėjai daugeliu atvejų:
✗ negebėjo tinkamai paaiškinti, kaip jų teikiamos paslaugos stiprins mokinių
kultūrinį identitetą ir sąmoningumą;
✗ nenurodė, kaip siūlomos veiklos prisidės prie mokinių kultūrinio akiračio
plėtimo, kūrybingumo ugdymo;
✗ Aiškiai nesuformulavo tikslų, siekiamų rezultatų;
✗ Nenurodė tinkamo veiklos turinio diferencijavimo pagal pradinukų amžių.
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Kultūros paso paslaugos vyko paslaugos teikėjų įstaigose arba mokyklose.

2018 m. iš 400 kultūros paso paslaugų 246 vyko tik
paslaugos teikėjo įstaigoje, 38 buvo išvažiuojamosios
(vyko tik mokyklose), o 116 kultūros paso paslaugų
mokiniai dalyvavo tiek paslaugos teikėjo, tiek paslaugos
gavėjo įstaigose.

Žemėlapyje pavaizduotos kultūros paso paslaugos, kurios buvo teikiamos
paslaugų teikėjų įstaigose:
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2018 m. kultūros paso paslaugų rinkinį sudarė 400 kultūros ir meno paslaugų,
kurias galėjo rinktis pradinukai. Programos metu reaguojant į skundus dėl
kokybės neatitikimo buvo sustabdytas 3 kultūros paso paslaugų teikimas.
paslaugų pasirinkimas platus: nuo spektaklių, muziejų,
rankdarbių iki kūrybinių dirbtuvių, muzikinių koncertų, kino
ilmų peržiūrų su diskusija. Paklausiausios kultūros paso
paslaugos buvo spektakliai bei ugdantys kūrybiškumą praktiniai
užsiėmimai.
Populiariausios kultūros paso paslaugos pagal užsakytų bilietų skaičių
buvo šios:

Spektaklis vaikams „Emilis iš Lionebergos“
10 007 užsakyti bilietai

„Muzika Tavyje“ – praktinis muzikos užsiėmimas
4287 užsakyti bilietai

„Senoviniai stalo žaidimai“
3734 užsakyti bilietai

2018 m. iš viso įvyko 3710 kultūros renginių ir edukacinių
užsiėmimų.
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Nauja programa aktyviai naudojosi tiek miestų, tiek rajonų
mokyklos. Iš viso per 2018 m. spalio-gruodžio mėn. į kultūros ir meno
paslaugas užsakyti 124 244 bilietai, iš kurių 64 316 priklausė miestų, o
59 928 – rajonų pradinukams.

Žemiau nurodyta po tris
savivaldybes, kuriose bilietų
užsakyta mažiausiai ir daugiausiai:

Vilniaus m.
Zarasų r.

26 897 bilietai

147 bilietai

Pagėgių
Birštono
Kauno m.

126 bilietai

150 bilietų

16 969 bilietai

Klaipėdos m.
7342 bilietai
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Pirmajam kultūros paso įgyvendinimo etapui įsivertinti
buvo parengta apklausa, į kurią atsakyti buvo paprašyti
mokyklos kultūros paso paslaugų koordinatoriai bei
mokytojai, lydėję pradinukus į kultūros paso paslaugas.

Anketą užpildė 330 pedagogų,
kurių įžvalgos pateiktos žemiau:

99,4 %

89,4 %

pedagogų
kultūros paso
idėją vertina
teigiamai

pradinukų tėvų
iniciatyvą vertina
palankiai

88,5 %

mokytojų teigė,
jog naudojimasis
kultūros paso
paslaugomis vyko
sklandžiai

99,1 %

84,3 %

mokinių noriai
dalyvavo
edukacinėse
programose

pedagogų kultūros
paso paslaugų kokybę
įvertino 4-5
žvaigždutėmis iš 5*
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*1 žvaigždutė –
prastai, 5 – puikiai

Nuo 2019 m. kultūros pasas skirtas visiems Lietuvos mokiniams, besimokantiems
pagal bendrojo ugdymo (išskyrus suaugusiųjų bendrojo ugdymo) programas, ir
kiekvienam mokiniui skiriama po 15 eurų kalendoriniams metams.
Planuojama, kad nuo 2020 m. kultūros paso paslaugomis 9-12 klasių mokiniai
galės naudotis individualiai.

Prie kultūros paso įgyvendinimo prisideda:
Kultūros paso paslaugų atranką vykdo Lietuvos
Respublikos kultūros ministerija,
bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Kultūros paso sistemos / techninių sprendimų
darbus atlieka Švietimo informacinių technologijų
centras (ŠMSM įstaiga)

Paslaugų inansavimą ES struktūrinėmis lėšomis ir
administravimą atlieka Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centras (ŠMSM įstaiga)
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