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Anotacija
Pastaruoju dešimtmečiu, siekiant užtikrinti vaiko gerovę ir vienodas akademinės 

sėkmės galimybes bei mažinti socialinę atskirtį, ES šalyse buvo įgyvendintos politinės 
priemonės kurių dėka buvo realizuota „visą dieną dirbančios mokyklos“ modelis. Vi-
sos dienos mokyklos įgyvendinimas yra įvairus, apimantis skirtingus visos dienos mo-
kyklos tipus, ugdymosi formas ir pan. Tarptautiniu mastu galima aptikti nevienodus 
visos dienos mokyklos apibrėžimus. Tai yra nulemta visos dienos mokyklos sampratos, 
poreikio bei organizavimo skirtumų ir tarp šalių, ir tarp tos pačios šalies mokyklų. 
Bendrai visos dienos mokykla suvokiama kaip įprasta mokykla, kurios diena trunka 
ilgiau nei iki pietų, kurioje išplečiamas ugdymo turinys ir organizuojamos papildomos 
veiklos. Šio straipsnio tikslas – išsiaiškinti visos dienos mokyklos įgyvendinimo patir-
tį užsienio šalyse atskleidžiant stiprybes ir tobulintinus aspektus ugdytinio, ugdytojo, 
šeimos ir bendruomenės lygmenimis. Tyrimo tikslui pasiekti atlikta antrinių duomenų 
metaanalizė, naudojant daugiapakopę analizės vienetų atranką, pirmiausia atrenkant 
šalis, o vėliau – šaltinius apie tų šalių patirtis. Straipsnyje pateikiami tik tie tyrimo 
rezultatai, kurie siejasi su straipsnio problema. Apžvelgus penkių Europos Sąjungos ša-
lių: Anglijos, Graikijos, Vokietijos, Suomijos ir Portugalijos patirtis, galima teigti, kad 
visos dienos mokyklos konceptuali samprata ir jos praktinis įgyvendinimas skiriasi pri-
klausomai nuo šalies kultūros, ugdymo tradicijų, bendro socialinio-ekonominio ir poli-
tinio konteksto. Visos dienos mokyklų koncepcijos privalumai siejami su individualaus 
pasirinkimo galimybėmis, mokymosi formų praplėtimu, bendruomenės ir įvairių so-
cialinių partnerių aktyviu dalyvavimu ugdymo veiklose, lygių galimybių užtikrinimu, 
mokymosi motyvacijos ir pasitenkinimu mokymusi augimu. Kaip probleminiai visos 
dienos mokyklos įgyvendinimo aspektai išskirtini mokinių laisvo apsisprendimo ir pa-
sirinkimo galimybių apribojimas, veiklų įvairovės prieinamumas, mokinių nuovargis 
dėl didelio krūvio ir ilgo buvimo toje pačioje erdvėje, fizinių erdvių pritaikymas, socia-
linių partnerių įtraukimas bei pedagogų darbo krūvio didėjimas. Kaip vienas esminių 
iššūkių, įgyvendinant visos dienos mokyklos modelį būtinas papildomas finansavimas. 

Reikšminiai žodžiai: mokykla, visos dienos mokykla, mokinys, pagalba

Įvadas

Globalizacijos procesai per pastaruosius 20 metų veikia švietimo politiką visoje 
Europoje - intensyviai plėtojamos švietimo sistemų reformos (Steiner-Khamsi, 2012), 
kurios grindžiamos gerovės valstybės nuostatomis. Viena iš gerovės valstybės charak-
teristikų – ėjimas nuo socialinės apsaugos iki socialinio skatinimo sistemos, kurios pa-
grindas yra teisė į švietimą (Bolívar, 2012). Visuotinės gerovės idėja vis labiau veikiama 
glaudžių ryšių tarp švietimo politikos ir į rinką orientuotos bei globalizuotos ekonomi-
kos (Põder, Kerem, & Lauri, 2013). Dėl užimtumo modelių ir šeimos struktūros poky-
čių daugelis tėvų nesugeba užtikrinti savo vaikų užimtumo ir priežiūros po mokyklos, 
vaikai po pamokų leidžia laiką be suaugusiųjų priežiūros (Armstrong, Armstrong, 
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2004). Mokslininkų teigimu, ypač tokioje situacijoje nukenčia vaikai iš išsiskyrusių, 
vienišų tėvų, daug dirbančių šeimų (Pfeifer, Holtappels, 2008). Vaikų neįsitraukimas 
į kryptingą laisvalaikio užimtumą vis dar siejamas su emocinėmis ir elgesio problemo-
mis, nusikalstamu elgesiu ir narkotikų vartojimu (Armstrong, Armstrong, 2004).

Pastaruoju dešimtmečiu, siekiant užtikrinti vaiko gerovę ir vienodas akademinės 
sėkmės galimybes bei mažinti socialinę atskirtį, ES šalyse buvo įgyvendintos poli-
tinės priemonės, skirtos „visą dieną dirbančios mokyklos“ modelio įgyvendinimui. 
Švietimo politikų visos dienos mokykla įvardintina kaip vaikui patraukli priemonė 
užtikrinanti lygias teises į švietimą ir pagalbą (Pfeifer, Holtappels, 2008; Den Besten, 
2010; Reh ir kt., 2011).

Visos dienos mokyklos modelis yra paplitęs Vakarų ir Rytų Europoje, tačiau jo 
įgyvendinimas yra įvairus, apimantis skirtingus visos dienos mokyklos tipus, ugdy-
mosi formas ir pan. Tarptautiniu mastu galima aptikti nevienodus visos dienos mo-
kyklos apibrėžimus. Tai yra nulemta visos dienos mokyklos sampratos, poreikio bei 
organizavimo skirtumų ir tarp šalių, ir tarp tos pačios šalies mokyklų, tam įtakos turi 
ir šalių socialiniai-ekonominiai bei kultūriniai ypatumai, ugdymo tradicijos, tad ak-
tualu tirti visos dienos mokyklos įgyvendinimo patirtis užsienio šalyse, atskleidžiant 
privalumus ir kylančius įgyvendinimo iššūkius. 

Šio straipsnio tikslas – išsiaiškinti visos dienos mokyklos įgyvendinimo patirtį 
užsienio šalyse atskleidžiant privalumus ir tobulintinus aspektus ugdytinio, ugdyto-
jo, šeimos ir bendruomenės lygmenimis. Keliami probleminiai klausimai: kaip api-
brėžiama visos dienos mokykla analizuojamose užsienio šalyse? Kokie visos dienos 
mokyklos įgyvendinimo privalumai ir tobulintinos sritys? 

Tyrimo objektas - visos dienos mokyklos įgyvendinimo užsienio šalyse praktika. 
Siekiant atskleisti išsikeltą tikslą ir atsakyti į probleminius klausimus, buvo atlik-

tas kokybinis tyrimas. Straipsnyje pateikiami tik tie tyrimo rezultatai, kurie siejasi su 
straipsnio problema.

Tyrimo metodika. Tyrimo tikslui pasiekti atlikta antrinių duomenų metaana-
lizė, naudojant daugiapakopę analizės vienetų atranką, pirmiausia atrenkant šalis, o 
vėliau – šaltinius apie tų šalių patirtis. Pirmame etape atlikta pirminė šaltinių apž-
valga ir atrinktos šalys pagal šiuos kriterijus: visos dienos mokyklos įgyvendinimo 
patirtis, šaltinių (teisės aktų, mokslinių tyrimų) prieinamumas anglų ir/ar vokiečių ir/
ar suomių kalbomis. Pasirinktos šalys: Vokietija, Anglija, Suomija, Graikija ir Portu-
galija. Antrajame etape atlikta šaltinių apie visos dienos mokyklą pasirinktose šalyse 
atranka. Į paieškos sistemas buvo vedamas šalies pavadinimas ir raktiniai žodžiai: 
school day, full day school, prolonged school day, longer school day, integrated scho-
ol day. Paieškos sistemoje rasti tekstai rūšiuojami pagal jų validumą, t.y. analizei pasi-
rinkti oficialūs duomenų šaltiniai: teisės aktai iš šalies teisės duomenų bazių, oficialūs 
vyriausybių, švietimo ministerijų pranešimai, tyrimais grindžiami moksliniai straips-
niai su pilnu bibliografiniu aprašu, didžiausiose nacionalinėse žiniasklaidos priemo-
nėse pateikiama informacija. Į duomenų analizę neįtraukti paieškos sistemoje rasti 
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straipsniai, kuriuose pateikiama visuomenės nuomonė apie visos dienos mokyklos 
modelio įgyvendinimą šalyse, cituojant konkrečius asmenis, tačiau neatskleidžiant jų 
nuomonės reprezentatyvumo. Atrinktų šaltinių duomenų analizė grindžiama tarp-
discipliniu požiūriu, derinamos macro (valstybės švietimo politika) ir mezo (visos 
dienos mokyklos modelį įgyvendinančių mokyklų) perspektyvos. Tyrėjos laikėsi 
mokslinės etikos principų, ypač akcentuojamas etiškas šaltinių pateikimas tekste su 
aiškiomis nuorodomis bei validuotas teksto vertimas iš anglų, vokiečių, suomių kal-
bų į lietuvių kalbą. Pagrindinis tyrimo apribojimas yra tai, kad didžioji dalis analizei 
naudotų šaltinių yra šaltiniai anglų, vokiečių ar suomių kalbomis.

1. Visos dienos mokyklos samprata 

Visos dienos mokyklos samprata yra nevienareikšmė. Pagrindinis daugumai ES 
šalių bendras kriterijus yra ilgos mokinių mokykloje praleidžiamos valandos, tačiau jų 
skaičius per savaitę, leidžiantis mokyklą apibūdinti kaip visos dienos mokyklą, taip pat 
varijuoja. Sampratos daugiaprasmiškumą iš dalies sąlygoja visos dienos mokyklos atsi-
radimo prielaidos (istorinis kontekstas, socialinės problemos). Apžvelgus visos dienos 
mokyklos ištakas analizuotose šalyse, galima teigti, kad visos dienos mokykla buvo pra-
dėta įgyvendinti dėl skirtingų priežasčių: mokymosi pasiekimų (Vokietijoje) ar moki-
nių savijautos ir mokymosi motyvacijos (Suomijoje) didinimo, neformalaus vaikų švie-
timo poreikio (Graikija, Portugalija), lygių galimybių į neformalaus švietimo paslaugas 
bendrojo ugdymo sistemoje užtikrinimo (Graikija, Portugalija, Anglija). 

Analizė atskleidė, kad aptartose šalyse visos dienos mokykla suvokiama kaip 
įprasta mokykla, kurios diena trunka ilgiau nei iki pietų, joje išplečiamas ugdymo 
turinys ir organizuojamos papildomos veiklos, kurios gali būti sietinos su pirmo-
je dienos pusėje analizuojamomis temomis (Oelerich, 2007; Pires, 2007; Gkoratsa, 
2013; Züchner, 2015; House of Commons Official Report, 2016). Pažymėtina, kad 
Portugalijoje visos dienos mokyklos sampratoje akcentuojamas socialinės pagalbos 
šeimai aspektas (Muñoz , 2005; Pires, 2007), Graikijoje – mokinių kultūrinis ugdy-
mas (Gkoratsa, 2013). Kaip atitiktis visos dienos mokyklai, Suomijoje įgyvendinama 
integruotos dienos mokykla, kuri reiškia kitokį dienos mokykloje organizavimą, dalį 
dienos paverčiant planinga ir kontroliuojama būrelių ir užsiėmimų veikla (Pulkki-
nen, 2002). Anglijoje ilgesnė mokymosi diena sietina su saugios aplinkos po pamokų 
užtikrinimu žemesnio socioekonominio statuso šeimų vaikams (House of Commons 
Education Committee, 2014). Vokiškoje visos dienos mokyklos sampratoje akcen-
tuojama pagalba mokymosi sunkumų ir išskirtinių gabumų turintiems mokiniams 
(Burow ir Pauli, 2013; Kultusministerkonferenz, 2015). 

Mokslinių šaltinių analizė atskleidė, kad Europos Sąjungos šalyse nėra vieningos 
visos dienos mokyklos sampratos. Šalys kūrė ir įgyvendino įvairius modelius, akcen-
tuodamos vienus ar kitus jų aspektus, nulemtus skirtingo šalių sociokultūrinio kon-
teksto, švietimo sistemos istorinė raidos ar šalies švietimo politikos.
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2. Visos dienos mokyklos įgyvendinimo patirtis

Visos dienos mokyklos įgyvendinimo praktikos tyrinėtos ugdytinio, ugdytojo, šei-
mos bei bendruomenės lygmenimis, siekiant atskleisti stiprybes ir tobulintinas sritis. 

Visos dienos mokyklos stiprybių ir silpnybių ugdytinio lygmenyje analizė leidžia 
išskirtini du aspektus: visos dienos mokyklos įtaka ugdytinio mokymuisi ir /ar pa-
siekimams bei ugdytinio elgsenos kaitai. Anglijos, Graikijos, Portugalijos, Vokietijos 
mokslinių tyrimų rezultatai akcentuoja didėjančią mokinių mokymosi motyvaciją, 
kuri siejama su saugios ir palaikančios aplinkos bei pagalbos mokiniams, turintiems 
mokymosi sunkumų, teikimu (Loukeris ir kt., 2009; Tavares, 2012; Gkoratsa, 2014; 
House of Commons Education Committee, 2014; Extending School Time, 2017). 
Graikijoje kaip svarbus visos dienos mokyklos veiklos efektyvumo kriterijus akcen-
tuojamas namų darbų rengimas mokyklos patalpose (Loukeris ir kt., 2009; Gkoratsa, 
2014). Graikijoje ir Suomijoje atliktų tyrimų rezultatai atskleidžia pozityvų įvairių 
mokymosi formų vertinimą, ypač projektinę veiklą, mokymąsi per praktiką, kas taip 
pat turi įtakos mokinių įsitraukimui į mokymąsi (Appel, 2006; Gkoratsa, 2014). Iš 
kitos pusės, Portugalijos ir Graikijos mokslininkų atlikti tyrimai fiksuoja mokinių 
motyvacijos įsitraukti į neformalaus švietimo veiklas silpnėjimą, kuris siejamas su 
veiklų įvairovės stoka (Pashalis ir Tsiagkis, 2000; Martins, Vale ir Mouraz, 2015), 
atotrūkiu tarp mokyklos siūlomų veiklų ir vaiko poreikių (Tavares, 2012).

Pažymėtina, kad visų penkių analizuotų šalių tyrimai akcentuoja ryšio tarp buvimo 
laiko mokykloje prailginimo ir mokymosi pasiekimų augimo nebuvimą. Tyrimų (Wor-
rall, 2013) rezultatai atskleidžia silpną teigiamą koreliaciją tarp didesnio mokymosi va-
landų skaičiaus ir pasiekimų (School’s not Out, 2013; Hobby, 2014; Mansell, 2014; Exten-
ding School Time, 2017). Portugalijoje atliktais tyrimais (Madureira, Rando, Alexandre 
ir Martins, 2011; Martins, Vale ir Mouraz, 2015) nustatytas mokinių pasiekimų mažėji-
mas dėl individualaus savarankiško darbo ir mokymosi stokos. Kaip vieną iš probleminių 
visos dienos mokyklos aspektų autoriai pažymi besimokančiųjų atsakomybės prisiėmi-
mo trūkumą. (Madureira, Rando, Alexandre ir Martins, 2011). Dar vienas probleminis 
aspektas, fiksuotas Vokietijos ir Portugalijos visos dienos mokyklos tyrimuose – mokinių 
mokymosi pasiekimų skirtumai dėl neprivalomo įsitraukimo į visos dienos mokyklos 
veiklas (Hopf & Stecher, 2014; Martins, Vale & Mouraz, 2015). 

Analizuojant Anglijos, Graikijos, Vokietijos visos dienos mokyklos patirtis nu-
statyta, kad mokymosi laiko prailginimas turi teigiamos įtakos mokinių savijautai ir 
elgsenai. Pažymima, kad didėja mokinių pasitikėjimas savimi (House of Commons 
Education Committee, 2014), ypač imigrantų vaikų (Fischer,Brümmer, Kuhn, 2011); 
gerėja santykiai tarp mokinių, mokinių ir mokytojų (Loukeris ir kt., 2009; Klieme, 
Rauschenbach, 2011; Gkoratsa, 2014; Extending School Time, 2017). Graikijos 
mokslininkų (Loukeris ir kt., 2009, Gkoratsa, 2014) tyrimuose pažymima, kad visos 
dienos mokykla prisideda prie vaikų socializacijos, elgesio kaitos, jų pasitikėjimo sa-
vimi ir savigarbos didinimo. Suomijos tyrėjai (Pulkkinen, 2015) nustatė, kad visos 
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dienos mokykla prisideda prie sėkmingos vaiko socialinės-emocinės raidos. Vokieti-
jos mokslininkų H.J. Kuhn, K.J. Fischer (2011) teigimu, papildomų dalykų lankymas 
turi teigiamos įtakos mokytojo ir mokinio santykiams. Tai atliepia mokslininkų E. 
E. O’Connor ir kt. (2011), U. Orth ir kt. (2012), S.S. Raju (2013) tyrimo rezultatus, 
pabrėžiančius adekvataus savęs vertinimo įtaką vaiko savarankiškumui ir tikslų sie-
kimui; pozityvaus mokytojo-mokinio ryšį vaiko akademiniams ir socialiniams rezul-
tatams, iškritimą iš mokymosi sistemos mažėjimui. 

Teigiami mokinių savijautos ir elgsenos pokyčiai siejami su lygių galimybių vai-
kams dalyvauti neformalaus švietimo veiklose užtikrinimu (Klieme, Rauschenbach, 
2011). Pažymėtina, kad Suomijoje stebimas kiekvieno vaiko dalyvavimas neforma-
laus švietimo veikloje. Mokiniai, neįsitraukę į neformalaus užimtumo veiklas, organi-
zuojamas mokykloje arba už jos ribų, skatinami mokytojo į jas įsijungti. (Pulkkinen, 
Launonen, 2005). Vokietijos ir Suomijos tyrimuose itin aktualizuojama dienos ritmo 
organizavimo atlieptis vaiko poreikiams ir brandai. Lankstus pamokų tvarkaraštis 
leidžia atsižvelgti į psichologinį mokinių darbingumo svyravimą dienos eigoje ir pa-
gal tai organizuoti mokymo procesą (Appel, 2006; Pulkkinen, 2015).

Tuo tarpu Graikijos ir Portugalijos tyrimai atkreipia dėmesį į mokinių didėjan-
čio nuovargio dėl ilgo mokykloje praleisto laiko problemą. Kaip to priežastį G. An-
droulakis ir kt. (2011) įvardina perkrautą mokinių tvarkaraštį ir didelį krūvį. J. Mar-
tins, A. Vale ir A. Mouraz (2015); C.F. Tavares (2012) to priežastimi laiko laisvalaikio 
pedagogizavimą, kai sumažinamas vaikų savarankiškam veikimui skirtas laikas. Kitas 
probleminis aspektas – mokinių nuovargis dėl ilgo buvimo toje pačioje, dažniausiai 
klasės, erdvėje. Portugalijos visos dienos mokyklos tyrimai akcentuoja, kad pratęstas 
mokinių buvimo toje pačioje fizinėje mokyklos erdvėje laikas paskatina konfliktus 
tarp mokinių ir kelia kitas drausmines problemas (Martins, Vale & Mouraz, 2015). 
Pastarosios tendencijos atliepia M. C. Roldão (2008), O. Den Besten (2010), S. Reh ir 
kt. (2011) tyrimų rezultatus, kuriuose pabrėžiama fizinių erdvių ir turinio įvairovės 
bei lankstumo būtinybė, siekiant skatinti mokinių socialinį ir edukacinį tobulėjimą.

Vertinant visos dienos mokyklos įgyvendinimo praktiką ugdytojo lygmeniu nu-
statyta, kad Anglijos ir Portugalijos moksliniuose tyrimuose akcentuojama padidėjusio 
mokytojų darbo krūvio problema (Hobby, 2014; Martins, Vale ir Mouraz, 2015; Sellen, 
2016). Graikijos ir Portugalijos tyrimai identifikuoja kylančias mokytojų bendradar-
biavimo problemas: įtampa tarp formalaus ugdymo ir neformalaus švietimo ugdymo 
turinio pedagogų dėl laiko stokos (Gkoratsa, 2014; Martins, Vale ir Mouraz, 2015) ar 
nelygiaverčio dalyvavimo modeliuojant ugdymo programos turinį (Gkoratsa, 2014).

Šeimos lygmenyje parama šeimai ir šeimos įsitraukimo į vaiko ugdymąsi didė-
jimas yra laikoma esminiu privalumu visose tyrinėtose šalyse. Pabrėžiamos galimy-
bės tėvams derinti darbą ir šeimą bei teikti kvalifikuotas konsultacijas. Pavyzdžiui, 
Vokietijoje tėvams, ypač žemesnio socioekonominio statuso, teikiama pagalba vaikų 
auklėjimo klausimais. Šios pagalbos rezultatas sietinas su mikroklimato šeimoje gerė-
jimu (Klieme, Rauschenbach, 2011). Mokslininkų tyrimai atskleidžia didesnį tėvų ak-
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tyvumą vaikų ugdymosi procese: Portugalijoje tėvai aktyviau įsitraukia į visos dienos 
mokyklos veiklas parapijos mokyklose (Martins ir kt., 2015); Graikijoje - į sprendimų 
priėmimo procesus mokyklų bendruomenėse (Gkoratsa, 2014). Tėvų įsitraukimas į 
ugdymo procesą veikia mokinių požiūrį į mokymąsi, jų mokymosi motyvaciją ir pa-
siekimus (Jegelevičienė, Merfeldaitė ir Railienė, 2016), taip pat turi įtakos mažesniam 
vaikų iškritimo iš švietimo sistemos skaičiui (Marcon, 1999).

Atlikta analizė atskleidė vieną svarbų probleminį aspektą - tėvų neigiamą požiūrį 
į visos dienos mokyklos ugdomuosius procesus. Graikijos, Portugalijos mokslininkų 
(Gkoratsa, 2014; Martins ir kt., 2015) tyrimai parodė, kad tėvai abejoja popietinio laiko 
mokykloje leidimo svarba. Jų nuomone, be pagalbos rengiant namų darbus, visos dienos 
mokykla vaikams nesuteikia jokios kitos pedagoginės pagalbos (Konstantinou, 2007). 

Bendruomenės lygmenyje pažymėtinas mokyklos mikroklimato gerėjimas ir 
auganti bendruomenės atsakomybė bei įsitraukimas į vaikų ugdymą(si). Graikijos 
mokslininkų (Loukeris ir kt., 2009) atlikti tyrimai atskleidė glaudesnį mokytojų tar-
pusavio bendravimą, įrodantį teigiamą visos dienos mokyklos įtaką vidinei aplinkai 
ir mikroklimatui. Visose tirtose šalyse akcentuojama mokyklos bendradarbiavimo su 
įvairias paslaugų teikėjais ir/ar socialiniais partneriais svarba. Kitų institucijų įtrauki-
mas į vaikų ugdymosi procesą Suomijoje siejamas su atsakomybės už vaikus pasidali-
nimu (Pulkkinen, Launonen, 2005). Iš kitos pusės, bendradarbiavimas su socialiniais 
partneriais įvardintinas kaip viena labiausiai probleminių sričių (Vokietija, Suomija). 
Vokietijoje atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad sėkmingam bendradarbiavimui su so-
cialiniais partneriais pirmiausia reikia susitarti dėl bendros darbo koncepcijos (Hol-
tappels, 2007) bei tam tikrų kvalifikacinių reikalavimų tenkinimo. Tyrimais (Kamski 
ir Schnetzer, 2007) atskleista būtinybė tobulinti pedagogines socialinių partnerių 
darbuotojų, ypač iš ne švietimo organizacijų, kompetencijas. 

Visų šalių mokslininkai, analizuojantys visos dienos mokyklą, kelia išteklių pro-
blemą. Tai sietina su papildomo finansavimo poreikiu. Nepakankami finansiniai iš-
tekliai neigiamai veikia visos dienos mokyklos sklandų įgyvendinimą (Androulakis ir 
kt., 2006; Konstantinou, 2007; Loukeris ir kt., 2009), riboja veiklų pasiūlą (Madureira 
ir kt., 2011) ir fizinių erdvių pritaikymą bei aprūpinimą ugdomosiomis priemonė-
mis (Papapetrou ir Sousamidou-Karamperi, 2004; Arvaniti, 2004; Androulakis ir kt., 
2006; Konstantinou, 2007; Loukeris et al., 2009). Papildomi finansiniai ištekliai būtini 
ir samdant papildomą personalą darbui su vaikais (Loukeris et al., 2009; Gkoratsa, 
2014; Martins ir kt., 2015).

Išvados

Bendrai visos dienos mokykla suvokiama kaip įprasta mokykla, kurios diena 
trunka ilgiau nei iki pietų, kurioje išplečiamas ugdymo turinys ir organizuojamos 
papildomos veiklos. Apžvelgus Anglijos, Graikijos, Vokietijos, Suomijos ir Portuga-
lijos patirtis, galima teigti, kad visos dienos mokyklos konceptuali samprata skiriasi 
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priklausomai nuo šalies kultūros, ugdymo tradicijų, bendro socialinio-ekonominio ir 
politinio konteksto.

Visos dienos mokyklų įgyvendinimo privalumai sietini su individualaus pasirin-
kimo galimybėmis, mokymosi formų praplėtimu, bendruomenės ir įvairių socialinių 
partnerių aktyviu įsitraukimu į ugdymo veiklas, lygių galimybių užtikrinimu, mo-
kymosi motyvacijos ir pasitenkinimu mokymusi augimu. Labai svarbi pagalba šei-
mai, užtikrinant darbo ir tėvų pareigų derinimo galimybes bei socialinę - pedagoginę 
pagalbą. Pabrėžiama mokyklos nauda silpniau besimokantiems, turintiems žemesnį 
socialinį-ekonominį statusą, kitataučiams, imigrantams.

Tobulintinais visos dienos mokyklos įgyvendinimo aspektais laikytina mokinių 
laisvo apsisprendimo ir pasirinkimo galimybių apribojimas, veiklų įvairovės stoka, 
mokinių nuovargis dėl didelio krūvio ir ilgo buvimo toje pačioje erdvėje, fizinių er-
dvių nepritaikymas, socialinių partnerių nepakankamas į(si)traukimas bei pedagogų 
darbo krūvio didėjimas. Esminiu iššūkiu laikomas papildomas visos dienos moky-
klos finansavimas. Jis būtinas norint įgyvendinti užsibrėžtus tikslus nuosekliai ir pil-
na apimtimi.  
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Summary
All day school concept has been actively promoted and realized during past dec-

ade in several EU countries. This concept is related with attempts to guarantee child 
‘s welfare and equal possibilities for academic success, to decrees social inequalities 
as such. All day school model is implemented in West, South and East Europe, but its 
implementation differs by school types, forms, etc. Even definitions, titles, descrip-
tions of all day school vary from country to country in all Europe. Such variety is 
determined by different in-countries needs and contexts, different ways of school’s 
life organization and implementation. Differences exist not only in separate coun-
tries, but also in separate schools of a same country. The authors of this article aim 
to present positive, challenging and to be improved aspects of all day schools’ in five 
EU countries. Those aspects were analysed on student’s, teacher’s, family’s and com-
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munity’s levels. The scientific work was carried on by meta -analysis of secondary 
sources. The first step was search for countries to be analysed and decision to choose 
concrete ones. The second one - identification and selection of reliable sources. At 
general level all day school is understood as regular school with prolonged in time 
curriculum and additional (non-formal) activities, that last till certain afternoon 
hours. The authors of this article reviewed and analysed experience of 5 EU countries 
- England, Greece, Germany, Finland and Portugal. The analysis revealed that all 
day school concept depends on in-country culture, educational tradition, and general 
socio-economic and political context. Positive aspects of all day schools are related 
to: possibility of individual choice; variety of educational forms; participation of par-
ents and wider community in a school life; promotion of equal learning opportuni-
ties; growing motivation to learn and general satisfaction with school. Support for 
families is considered to be one of essential positive aspects in all day schools in all 
researched countries. Parents may combine their work with family duties and get so-
cial- pedagogical supervision. Usefulness of such school type for poor learners, espe-
cially immigrants, and others, coming from socio-economical background, is evident 
in all five countries. Challenging issues are related to: free choice possibilities; variety 
of activities at school; students’ tiredness because of work overload and time spent 
in one place; applicability of physical environment; involvement of social partners; 
work overload of school teachers. Additional funding of all day schools is considered 
to be great challenge in all researched countries. Funding is necessary for implement 
of all days’ school goals in full scope and comprehensive way.

Keywords: school, all day school, student, support.
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