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“If your plan is for one year plant rice.
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ĮVADAS
Besikeičianti socialinė, ekonominė ir kultūrinė situacija, technologinė ir skaitmeninė pažanga, globalios
tendencijos, didėjantys su klimatu susiję iššūkiai ir demografinės tendencijos didina visuomenės poreikį nuolat
įgyti naujų žinių, gebėjimų ir įgūdžių. Švietimas turi įgalinti kiekvieną žmogų gebėti prisitaikyti ir tapti pokyčių
lyderiais. Švietimas priima iššūkį ir, vadovaudamasis Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030
tikslu „užtikrinti įtraukų ir lygiateisį (lygiavertį) kokybišką švietimą kiekvienam ir skatinti visą gyvenimą
trunkantį mokymąsi“, atlieka svarbų vaidmenį kuriant valstybės gerovę, skatinant asmenybės augimą,
visuomenės brandą, įskaitant ir inovacijas, ir darbo vietų kūrimą (Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“).
2019 metais EBPO gerovės indekse (OECD Better Life index) Lietuvos švietimas įvertintas 7,3 balais iš 10, t. y.
18 vieta iš 40 šalių. Nors Estija (trečia vieta – 7,9) ir Lietuva skiriasi per 15 vietų, tačiau balų skirtumas (0,6)
gerokai mažesnis negu tarp Estijos ir Suomijos (pirma vieta – 8,9). Lietuva turi potencialo pagerinti savo
poziciją. Analizuojant Gerovės indekso duomenis detaliau, Lietuva yra 9 vietoje pagal formaliojo mokymosi
trukmę (Estija 19-ta), 4 vietoje pagal gyventojų išsilavinimo lygį (Estija 9-ta) ir pagal PISA 2018 mokinių
pasiekimus Lietuva 25–27-a (Estija 1-a).
Viešosios išlaidos švietimui 2017 m. sudarė 4,5, 2018 m. – 4,6 proc. BVP ir yra žemiau už ES vidurkį ir svorinį
vidurkį (kai reikšmę lemia daugiau gyventojų turinčios šalys, o tokioms šalims būdinga švietimui skirti mažiau
lėšų) – 4,7 proc., tačiau labai atsilieka nuo savo artimiausių kaimynių Estijos (2017 m. – 5,7, 2018 m. – 6,2),
Latvijos (2017 ir 2018 m. – 5,8 proc.) ir Šiaurės šalių. Išlaidos pradinėms, pagrindinėms, vidurinėms ir
profesinėms mokykloms tesudaro 2,4 proc. BVP, kai EBPO šalių vidurkis yra 3,5 proc., o 23 ES šalių (kurios yra
ir EBPO narės) – 3,2 proc. Pagal lėšas, skiriamas vienam mokiniui Lietuva atsilieka nuo beveik visų ES šalių
(išskyrus Rumuniją, Bulgariją ir Kroatiją) ir pastaruoju metu mažėja. EBPO pateikta išvada Lietuvai: jeigu
padidintume švietimo išlaidas vienam mokiniui nuo BVP iki EBPO šalių vidurkio Lietuvos vidutinis PISA rodiklis
taip pat padidėtų ir būtų artimas EBPO šalių vidurkiui1. Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) per 2010 ir
2016 m. paaugo 25,2 proc., tačiau švietimo institucijoms 2016 m. nuo BVP skirta tik 2,5 proc. (iš EBPO šalių
mažau – tik Čekija ir Rusija).
Remiantis Nacionaline pažangos programa (projektu), būtina spręsti švietimo sistemos kokybės, įtraukties,
prieinamumo, lygių galimybių iššūkius bei didinti švietimo sistemos atitiktį ateities poreikiams, technologinėms
naujovėms, pasaulinėms švietimo ir mokslo tendencijoms. Taip vadovaujantis 2020 m. Europos Komisijos
ataskaita Lietuvai, būtina atsižvelgti į svarbiausius iššūkius švietime:
•
•
•
•
•

spartesnis mokinių pasiekimų gerinimas;
atotrūkių tarp ugdymo rezultatų mažinimas ir socialinės atskirties švietime mažinimas;
naujų mokytojų pritraukimas sudarant patrauklesnes darbo sąlygas;
ikimokyklinio ugdymo užtikrinimą visiems;
mokymosi visą gyvenimą aprėpties didinimą, ypač tarp žemą kvalifikaciją turinčių suaugusiųjų.

Atsižvelgus į aktualiausias problemas ir keliamus iššūkius, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija planuoja
nukreipti ES investicijas į tris prioritetines sritis, kurios turėtų didžiausią poveikį siekiant sektoriaus tikslų iki
2030 m.: KOKYBĖ, PRIEINAMUMAS IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ APRĖPTIS, įgalinanti kompetencijų kėlimą,
kvalifikacijų įgijimą ir persikvalifikavimą.
Kokybės švietime planuojama siekti pritraukiant naujus švietimo specialistus ir sukuriant pagalbos mokytojui
ir mokiniui sistemą; sukuriant edukologinių tyrimų ir jų rezultatų diegimo sistemą; ankstinant privalomojo
ugdymo pradžią. Prieinamumo siekiama gerinant švietimo įtrauktį asmenims, patiriantiems atskirtį; padidinant
ikimokyklinio ugdymo ir visos dienos mokyklos prieinamas paslaugas asmenims, patiriantiems atskirtį.
1

Shewbridge, C. et al. (2016). OECD Reviews of School Resources: Lithuania 2016, OECD Reviews of School Resources, OECD
Publishing, Paris.
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Kvalifikacijų įgijimas ir persikvalifikavimas bus skatinimas sukuriant inovatyvų ir asmeninio pasirinkimo
galimybėmis grįstą MVG finansavimo modelį; integruojant žemos kvalifikacijos suaugusius asmenis, migrantus,
pabėgėlius ir kt. į darbo rinką, tobulinant jų įgūdžius.
ERPF investicijas švietime planuojama sieti ne su naujos infrastruktūros kūrimu, bet veiklomis, kurios tiesiogiai
padeda siekti švietimo kokybės ir prieinamumo visuose švietimo lygmenyje.
Žemėlapis pateikia išsamią kiekvienos švietimo srities sektoriaus analizę identifikuojant problemas, iššūkius ir
pagrindžiant ES investicijų poreikį ir tikslingumą iki 2030 m.
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1. INVESTICIJŲ Į BENDRĄJĮ UGDYMĄ ŽEMĖLAPIS
1.1.

Pedagogai

Mokinių, pedagogų ir mokyklų skaičiaus kaita
Mokinių skaičiaus kaita lėmė ir pedagogų bei mokyklų skaičiaus kaitą: ikimokykliniame ir priešmokykliniame
ugdyme mokinių, pedagogų ir mokyklų daugėjo, o bendrajame ugdyme mažėjo. Lietuvoje toliau aštrėja
pedagogų pasiūlos ir paklausos problema. Dėl mažo vidutinio vienam mokytojui tenkančių mokinių skaičiaus
ugdymui reikia daugiau finansinių išteklių. Didelis kai kurių specialybių mokytojų trūkumas nemažoje dalyje
Lietuvos savivaldybių liudija apie anksčiau mažiau aktualų ir dėl to valstybės bei savivaldybių mažai spręstą
poreikį tiksliau prognozuoti pedagogų poreikį, pertvarkyti pedagogų rengimą, sukurti veiksmingą
motyvacinę sistemą dirbti mokytoju.
Pedagogai
Kintant mokinių skaičiui, kito ir mokytojų skaičius. Nuo 2014 m. iki 2017 m. ikimokyklinio ugdymo auklėtojų ir
priešmokyklinio ugdymo pedagogų padaugėjo apie dešimtadalį, pradinio ugdymo mokytojų skaičius išliko
panašus, o pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų sumažėjo 14 proc. 2017 m. šalyje buvo 11,4 tūkst.
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ir 26,6 tūkst. bendrojo ugdymo mokytojų.
Vidutinis vienam sąlyginiam mokytojo etatui tenkančių mokinių skaičius po truputį gerėja, tačiau palyginti
su ES šalimis –mažesnis. Pagal naujausius paskelbtus Eurostato duomenis mokinių ir mokytojų santykis
pradiniame ir viduriniame ugdyme (ISECD 1–3) Lietuvoje 2018 m. yra 8,6 (2016 m. ES27 vidurkis –
12,6). Mokinių ir mokytojų santykis ikimokykliniame ugdyme Lietuvoje 2018 m. yra 10,3. Mokinių ir mokytojų
santykis priešmokykliniame ugdyme Lietuvoje 2018 m. yra 10,3 ( 2017 m. ES27 vidurkis – 13). Mokinių ir
mokytojų santykis pradiniame ugdyme Lietuvoje 2018 m. yra 11,2 ( 2017 m. ES27 – 14,3).
Skaičiuojant ne sąlyginius mokytojų etatus, o asmenis, matyti, kad vienam mokytojui tenkančių mokinių
skaičius, nors ir nedaug, bet padidėjo. Tai pastebima ir miesto, ir kaimo, ir įvairaus pavaldumo mokyklose.
Vidutinis vienam mokytojui tenkantis mokinių skaičius padidėjo daugumoje savivaldybių, tačiau ten, kur jis yra
mažiausias (mažosiose savivaldybėse), sumažėjo. Savivaldybėse, kur vienam mokytojui tenka mažiau mokinių,
daugiau lėšų tenka skirti vieno mokinio ugdymui, sudėtingiau užtikrinti mokytojams pakankamą darbo krūvį, o
tai daro įtaką ir mokinių ugdymo kokybei.
Šalyje daugėja savivaldybių, patiriančių mokytojų trūkumo problemą. Labiausiai trūksta ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo mokytojų. 2017 m. jų stigo pusėje savivaldybių (10.1 pav.). O kitose ugdymo srityse
dažniausiai daugiau buvo ieškančiųjų darbo. Ypač pageidaujama buvo kūno kultūros mokytojo darbo vieta, bet
laisvų darbo vietų stigo. Tokia situacija rodo, kad šiuo metu egzistuojanti pedagogų rengimo ir perkvalifikavimo
sistema dar negali patenkinti kylančio pedagogų poreikio. 2018 m. MOSTA inicijuotoje Žmogiškųjų išteklių
būklės ataskaitoje nurodoma, kad šiuo metu dvi gausiausios kartos Lietuvoje (50–59 m. ir 40–49 m.) yra gana
arti (arba artėja) prie pensinio amžiaus ribos, todėl netolimoje ateityje šie asmenys, tikėtina, trauksis iš darbo
rinkos. Jaunesnių asmenų yra mažiau, todėl bendras žmogiškųjų išteklių skaičius Lietuvoje pradės trauktis.
Žmogiškųjų išteklių būklės ataskaitoje taip pat nurodoma, kad šio traukimosi mastas tarp regionų ženkliai
skirsis. Visos šios tendencijos galioja ir mokytojų atveju.
1 pav. Didėja mokytojų trūkumas, labiausiai trūksta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų (2018 m.)
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo mokytojai

Pradinio ugdymo mokytojai

Perteklius Trūkumas
2018
2017

3 sav.
3 sav.

31 sav.
30 sav.

Perteklius
2018
2017

Trūkumas

16 sav. 15 sav.
26 sav.
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Pagrindinio ir vidurinio ugdymo
mokytojai

8 sav.

Perteklius
2018
2017

Trūkumas

27 sav. 19 sav.
27 sav.

11 sav.

Didelis perteklius

Perteklius

Balansas

Trūkumas

Didelis trūkumas

Laisvų darbo vietų neregistruota

Duomenų šaltinis: Lietuvos darbo birža

2017 m. pagalbą mokiniams teikė 3077 pagalbos specialistai. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose daugiausia dirbo
logopedų, o bendrojo ugdymo mokyklose – socialinių pedagogų. Per trejus metus ikimokyklinio ugdymo
įstaigose pagalbos mokiniui specialistų padaugėjo 17 proc., o bendrojo ugdymo mokyklose 4 proc. sumažėjo
(10.2 pav.).
Skiriasi ir švietimo pagalbos specialistų pasiskirstymas tarp savivaldybių, švietimo lygmenų. Vienam psichologui
tenkančių mokinių skaičiaus skirtumai tarp savivaldybių svyruoja nuo 215 mokinių vienam psichologui Neringos
savivaldybėje, iki 2379 mokinių vienam psichologui Širvintų savivaldybėje (ŠVIS, 2018).
Ypatingai mažas psichologų skaičius dirba ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas
įgyvendinančiose įstaigose, jose vienam psichologui vidutiniškai tenka 1791 mokinys. Didžiausias socialinių
pedagogų trūkumas yra ikimokyklinio ugdymo įstaigose, kur vienas socialinis pedagogas vidutiniškai teikia
pagalbą 1093 vaikams (kai turėtų teikti ne daugiau nei 400 vaikų). Taip pat pastebimas nepakankamas švietimo
pagalbos specialistų prieinamumas – pavyzdžiui, vienas specialusis pedagogas vidutiniškai teikia pagalbą 55,45
specialiųjų poreikių turinčio vaiko (kai turėtų teikti ne daugiau nei 50 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių
vaikų). Plėtojant įtrauktį švietime ypač pastebimas mokytojo padėjėjų nepakankamas prieinamumas – vienas
mokytojo padėjėjas vidutiniškai teikia pagalbą apie 10 vaikų, nors turėtų teikti ne daugiau nei 2 vaikams.
Bendrojo ugdymo mokyklose 2017 m. 100-ui mokinių teko vidutiniškai 0,7 pagalbos mokiniui specialisto
(mieste – 0,6, kaime – 1). Nuo 2014 m. iki 2017 m. dviejuose trečdaliuose savivaldybių švietimo pagalbos
prieinamumas mokiniams pagerėjo, labiausiai – Klaipėdos r., Kazlų Rūdos ir Kupiškio r. savivaldybėse. Tačiau
skaičiuojant šalies mastu 100-ui mokinių tenkančių pagalbos mokiniui specialistų skaičius per šį laikotarpį
nepasikeitė.

Pagalbos mokiniui specialistų iš viso:
ikimokyklinio ugdymo įstaigose 2014 m. - 661, 2017 m. - 772
bendrojo ugdymo mokyklose 2014 m. - 2396, 2017 m. - 2305

2017
2014

Specialusis
pedagogas

Surdopedagogas

Tiflopedagogas

Logopedas

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos

445

20

5

Tiflopedagogas

12

Surdopedagogas

8

Specialusis
pedagogas

65

Socialinis
pedagogas

97

466

Psichologas

57

442

Socialinis
pedagogas

927
533

Psichologas

1,200
1,000
800
600
400
200
0

Logopedas

Pedagogų skaičius

10.2 pav. Iš pagalbos mokiniui specialistų* ikimokyklinio ugdymo įstaigose daugiausiai logopedų, bendrojo
ugdymo mokyklose – socialinių pedagogų

Bendrojo ugdymo mokyklos

*Dirbantys pagrindinėje darbovietėje.

Duomenų šaltinis: ŠVIS
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Pedagogų kvalifikacija, amžius ir lytis
Išryškėjo tendencija – daugėjant aukščiausios kvalifikacijos pedagogų, šalies ugdymo įstaigose taip pat auga
reikiamos kvalifikacijos neįgijusių pedagogų dalis. Vis dar neartėjama prie Lietuvos strateginiuose švietimo
dokumentuose numatytų ir EBPO rekomendacijose Lietuvos švietimui siūlomų siekinių užtikrinti mokytojų
bendruomenės kaitą – mokytojo profesijos patrauklumo jauniems žmonėms, vyrams didinimas išlieka
spręstinu iššūkiu.
Šalyje daugėja aukščiausios kvalifikacijos pedagogų. Nuo 2014 iki 2017 m. padidėjo aukščiausias kvalifikacines
kategorijas (metodininko ir eksperto) įgijusių ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo mokytojų ir
pagalbos mokiniui specialistų dalis. Lyginant šias pedagogų grupes, aukščiausia yra bendrojo ugdymo mokytojų
kvalifikacija. Nors daugėja aukštos kvalifikacijos pedagogų, tačiau daugėja ir neįgijusiųjų reikiamos
kvalifikacijos. 2017 m. reikiamos kvalifikacijos nebuvo įgiję (neturėjo kvalifikacinės kategorijos) net
ketvirtadalis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų ir penktadalis pagalbos mokiniui specialistų
(11.1 pav.). 2017 m. išorinio mokyklų veiklos kokybės vertinimo duomenys rodo, kad aukštesnės kvalifikacijos
mokytojų pamokų kokybė aukštesnė, tai yra paskata toliau siekti, kad mokytojai keltų kvalifikaciją, o
neturintieji – ją įgytų.
Mokykloms vadovauja didelę šio darbo patirtį turintys vadovai. Veiksmingas vadovavimas mokyklai- vienas
svarbiausių veiksnių kuriant bendrą mokymo ir mokymosi aplinką, formuojant siekius ir teikiant paramą
mokiniams, tėvams bei personalui ir taip skatinant siekti geresnių rezultatų. Jis priklauso ir nuo įgytos
vadovavimo patirties. Pusės ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių ir dviejų trečdalių bendrojo ugdymo
mokyklų direktorių vadybinio darbo stažas – 15 metų ir daugiau. Nuo 2014 m. iki 2017 m. tokią darbo patirtį
turinčių ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių šiek tiek sumažėjo, o bendrojo ugdymo mokyklų direktorių –
nežymiai padaugėjo (11.2 pav.). Artimiausiais metais prognozuojama ugdymo įstaigų vadovų, turinčių didesnę
vadovavimo patirtį, lyginamosios dalies sumažėjimas. Nes, siekiant padėti mokykloms atsinaujinti, gerinti
švietimo įstaigų veiklos kokybę ir efektyvumą 2017 m. paskelbtos Švietimo įstatymo pataisos, kuriomis
nustatyta Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų kadencija –
švietimo įstaigos vadovai viešo konkurso būdu į pareigas skiriami penkeriems metams.
11.1 pav. Padaugėjo ir aukščiausios kvalifikacijos, ir kvalifikacinės kategorijos neturinčių pedagogų
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Paveiksle nurodytas pedagogų kvalifikacinės kategorijos lygis. Pavyzdžiui, specialistas – tai pedagogas, turintis auklėtojo,
mokytojo, logopedo ir t.t. kvalifikacinę kategoriją, vyr. specialistas – vyresnysis auklėtojas, vyresnysis mokytojas ir t.
Duomenų šaltinis: ŠVIS
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11.2 pav. Pusė ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių ir du trečdaliai bendrojo ugdymo mokyklų direktorių
turi 15 metų ir didesnį vadybinio darbo stažą
Bendrojo ugdymo mokyklų direktoriai
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daugiau
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Direktorių dalis proc.
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Direktorių dalis proc.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktoriai

10 - 14 m.

15 m. ir
daugiau

Duomenų šaltinis: ŠVIS

Vidutinis mokytojų amžius – apie 50 metų. 50 metų ir vyresnių ikimokyklinio ugdymo auklėtojų ir
priešmokyklinio ugdymo pedagogų – 46,8 proc., bendrojo ugdymo mokytojų – 54,1 proc. Per trejus metus
tokio amžiaus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo mokytojų padaugėjo, bet ikimokykliniame ir
priešmokykliniame ugdyme padaugėjo ir jaunesnių (iki 40 metų) mokytojų (11.5 pav.).
2017 m. daugiausia (6–8 proc.) bendrojo ugdymo mokytojų iki 30 metų buvo Neringos, Vilniaus m., Vilniaus r.,
Trakų r. ir Šalčininkų r. savivaldybėse. Pensinio amžiaus mokytojų daugiausiai buvo Birštono (18 proc.),
Palangos m. (11,7proc.), Jurbarko r. (9,6 proc.) ir Šilutės r. (9,2 proc.) savivaldybėse. Nevalstybinėse mokyklose
jaunų mokytojų daugiau nei mokyklose, priklausančiose savivaldybėms ar valstybei (11.6 pav.).
2017 m. trečdalis ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių buvo 60 metų ir vyresni. Tokio amžiaus bendrojo
ugdymo mokyklų direktorių buvo ketvirtadalis (11.7 pav.).
Kaip parodė IEA TIMSS 2015 tyrimas, palyginti su kitomis šalimis, Lietuvos mokytojų amžius didžiausias, todėl
galimas jų trūkumas jau artimiausiu dešimtmečiu (11.3 ir 11.4 pav.).
11.3 pav. 8 kl. mokinių pasiskirstymas pagal matematikos mokytojų darbo patirtį

Duomenų šaltinis: TIMSS 2015
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11.4 pav. 8 kl. mokinių pasiskirstymas pagal gamtos mokslų mokytojų darbo patirtį

Duomenų šaltinis: TIMSS 2015

Daugiausia mokytojų – moterys, vyrų mokytojų nedaugėja. Mokytojo profesiją pasirinkę vyrai labiau linkę
dirbti su vyresniais mokiniais, o ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes lankančius vaikus ugdo beveik
vien moterys. Mokyklų direktorių tarpe vyrų yra daugiau nei mokytojų tarpe (11.8 pav.) Tad vyrų pritraukimas
rinktis pedagogo profesiją išlieka iššūkiu (11.9 pav.).
Daugelio paminėtų problemų sprendimui, ypač pedagogų rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo sistemų
pertvarkai, per 2017 m. parengta teisinė bazė. Atrankos į pedagogines studijas, esmines pedagogų rengimo ir
profesinio augimo kaitos nuostatas ir pedagogų karjeros sistemą, reikalavimus pedagogo kvalifikacijos ir
dalykinės kompetencijos įgijimui, pedagoginių studijų programoms, pedagoginės stažuotės vykdymui, nustato
patvirtintas Pedagogų darbo reglamentas (2018), Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų
ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017–2019 metų
kvalifikacijos tobulinimo prioritetai (2017). Pedagogų rengimo modelio apraše (2017) numatytą pedagogo
kvalifikaciją arba papildomą dalykinę kompetenciją įgyti norintiems leis įgyvendinamas ES Socialinio fondo ir iš
valstybės biudžeto lėšų finansuojamas projektas „Tęsk“. Projekto „Tęsk“ metu pedagoginę kvalifikaciją ar
papildomas dalykines kompetencijas 2018-2020 įgijo ar dar įgis 697 asmenys, o iki 2021 asmenų skaičius
numatyta pasieks 821. Tai reikšmingas indėlis sprendžiant pedagogų trūkumo problemą, tačiau tokias veiklas
būtina tęsti ir ateityje.
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11.5 pav. Vidutinis mokytojų amžius – apie 50 metų
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daugiau

Vidutinis amžius 2017 m.
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai: 47 m.

Vidutinis amžius 2017 m.
Pradinių klasių mokytojai : 48 m.
5-12 klasių mokytojai: 50 m.
Duomenų šaltinis: ŠVIS
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Dalis proc.

11.6 pav. Nevalstybinėse mokyklose jaunų bendrojo ugdymo mokytojų daugiau (2017 m.)
20
10

3,2

6,1

5,9

12,6

12,9

3,9

0
Savivaldybių mokyklose

Valstybės mokyklose

Iki 30 metų

Nevalstybinėse
mokyklose

Pensinio amžiaus

Duomenų šaltinis: ŠVIS

11.7 pav. 2017 m. trečdalis ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių ir ketvirtadalis bendrojo ugdymo mokyklų
direktorių – 60 metų ir vyresni
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Duomenų šaltinis: ŠVIS

11.8 pav. Direktorių vyrų daugiau nei mokytojų vyrų (2017 m.)
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Duomenų šaltinis: ŠVIS

11.9 pav. Vyrų mokytojų, dirbančių pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nedaugėja*
Mokytojų vyrų
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*Duomenys apie mokytojus, dirbančius pagrindinėje darbovietėje.
Duomenų šaltiniai: ŠVIS, Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija
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Mokytojų darbo užmokestis
Vidutinis mokytojų darbo užmokestis auga, tačiau jo didėjimą stabdo didelės dalies pedagogų potencialių
galimybių nepanaudojimas, t. y. darbas nepilnu etatu ar turint mažesnį kontaktinių valandų skaičių. Tai ypač
mažina kaimuose dirbančių pedagogų darbo užmokestį. Mokytojų darbo apmokėjimo sistemos tobulinimas,
pagalba mokytojams įgyjant papildomų kompetencijų ir teisę mokyti kitą dalyką ir veiksminga mokyklos
personalo politika leistų labiau padidinti mokytojų darbo užmokestį.
Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai uždirbo daugiau nei neformaliojo švietimo įstaigų mokytojai. 2019 m.
rugsėjo duomenimis vidutinis bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų darbo užmokestis šalyje buvo 1232 Eur
(mieste – 1270 Eur, kaime – 1060 Eur), o neformaliojo švietimo įstaigų mokytojų – 1018 Eur (mieste – 1023
Eur, kaime – 899 Eur). Miestų mokyklų mokytojai uždirbo daugiau nei kaimo. Per dvejus metus (2017–2019 m.
rugsėjo mėnesiai) darbo užmokestis augo tiek kaimo, tiek miesto įstaigose panašiu dydžiu ir išliko didesnis
miestų mokyklose. Bendrojo ugdymo mokyklų atveju, didesnį darbo užmokestį miestuose galėjo lemti ir
didesni mokytojų darbo krūviai. Didžiausiu vidutiniu darbo užmokesčiu 2019 m. rugsėjo mėnesį išsiskyrė
Vilniaus m. (1375 Eur), Akmenės r. (1313 Eur), Jonavos r. (1281 Eur.) savivaldybės, o mažiausiu vidutiniu darbo
užmokesčiu 2019 m. rugsėjo mėnesį išsiskyrė Ignalinos r. (904 Eur), Neringos (943 Eur), Lazdijų r. (953 Eur.),
Anykščių r. (977 Eur) savivaldybės (12.1 pav.).
Mokytojų darbo užmokestis priklauso nuo jų įgytos kvalifikacinės kategorijos, darbo stažo ir darbo krūvio.
Dauguma ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų dirba visu etatu ar didesniu darbo krūviu ir
dauguma mokytojų turi 18 kontaktinių valandų ar didesnį darbo krūvį. 2019 m. rugsėjo mėn. 35 % visos
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų (BUM) mokytojų buvo įdarbinti pilnu darbo krūviu (1 512 val.) ar didesniu.
Daugumoje savivaldybių šis skaičius svyravo nuo 16 % (Anykščių r.) iki 52 % (Rietavo), t. y. skirtumai tarp
savivaldybių siekė iki trijų kartų. Net ir šalia esančių, panašaus dydžio savivaldybių įdarbinimų pilnu darbo
krūviu statistika gali skirtis 2 ar daugiau kartų, pvz. Kalvarijos (49 %) ir Lazdijų r. (20 %) savivaldybės, Švenčionių
r. (43 %) ir Ignalinos r. (21 %) savivaldybės (12.2 pav.).
Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. etatinis mokytojų darbo apmokėjimas įgyvendinamas visa apimtimi. 2020 m.
valstybės biudžete šiam tikslui numatyta iš viso 95 mln. Eur. Buvo planuota, kad mokytojų, iki reformos dirbusių
30 pedagoginio darbo valandų per savaitę, darbo užmokestis, suformavus etatą, padidės 20 procentų, o
vidutinis mokytojo atlyginimas pakils iki 1000 Eur. Mokytojų darbo užmokestis viršijo planuotą augimą:
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, mokytojų neto VDU 2019 m. III ketv. buvo 928 Eur (bruto –
1480,6 Eur); 2018 m. III ketv. neto VDU – 739,1 Eur (bruto VDU – 951,9 Eur); padidėjimas neto VDU – 188,9
Eur, arba 25,6 proc. (bruto VDU – 528,7 Eur, arba 55,5 proc., tačiau bruto VDU didėjo dėl mokesčių reformos,
todėl geriau padėtį atspindi neto VDU).
Siekiant gerinti mokytojų darbo sąlygas, 2020 m. mokytojų darbo užmokestį numatoma didinti. Planuojama,
kad mokytojų (bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo ir profesinio mokymo) pareiginė alga nuo 2020 m.
rugsėjo 1 d. bus vidutiniškai 10 proc. didesnė nei 2019 m., o ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų
pareiginė alga nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. susilygins su bendrojo ugdymo mokytojų alga ir bus daugiau kaip 30
proc. didesnė, nei 2019 metais. Be to, nuo 2020 m. sausio 1 d. yra panaikinti mokytojų pareiginės algos
koeficientų intervalai, o didžiausias koeficientas nuo mažiausio skiriasi 40,5 proc. (mokytojo eksperto, turinčio
daugiau kaip 25 m. pedagoginio darbo stažą koeficientas (baziniais dydžiais) yra 9,02, o mokytojo, kuriam
nesuteikta kvalifikacinė kategorija ir kurio darbo stažas yra iki 2 metų, koeficientas – 6,42).
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12.1 pav. Vidutinio darbo užmokesčio dydis pagal savivaldybes

12.2 pav. Mokytojų, turėjusių pilną darbo krūvį dalis
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EBPO 2018 m. duomenimis, Lietuvoje mokytojų (ankstyvojo ir bendrojo su 15 metų stažu) atlyginimai vieni iš mažiausių
– 21 084 USD per metus, didžiausias Liuksemburge 108 624 (12.3 pav.).
12.3 pav.

Duomenų šaltiniai: Education at a glance 2019: Teachers' statutory salaries

Švietimo pagalbos mokiniui specialistai
Mokyklos pažangos siekimui didelės įtakos turi asmeninis mokytojų meistriškumas – kompetencija ir
nusiteikimas nuolat siekti profesinio tobulėjimo. Išorinio mokyklų veiklos kokybės vertinimo metu nuolatinis
darbuotojų profesinis tobulėjimas įvertinamas kiek geriau nei kompetencija. Pagal abu šiuos rodiklius mokyklos
geriau įvertinamos didžiuosiuose šalies miestuose nei mažesnėse gyvenamosiose vietovėse (13.1 pav.).
Siekti aukštesnių rezultatų ir pažangos yra itin sudėtinga, kai mokyklose trūksta pagalbos mokiniui specialistų.
2017 m. jokio pagalbos mokiniui specialisto nebuvo 9 proc. bendrojo ugdymo mokyklų (2014 m. – 11 proc.).,
dažniausiai – mažosiose savivaldybėse (13.2 pav.). Per trejetą metų tokių mokyklų dalis išaugo 18 savivaldybių.
Didžiausią pažangą padarė Alytaus r. savivaldybė – 2014 m. 45,5 proc. šios savivaldybės mokyklų neturėjo jokio
pagalbos mokiniui specialisto, o 2017 m. jau visos mokyklos turėjo nors vieną specialistą. Daugiau nei pusė
šalies mokyklų (50,6 proc.) neturėjo psichologo (2014 m. – 54,3 proc.), o specialiojo pedagogo ar logopedo
neturėjo 28,3 proc. šalies mokyklų (2014 m . – 30,1 proc.).
Kaip rodo šie duomenys, pagalbos mokiniui prieinamumas mokyklose gerėja labai lėtai, o tikslas siekti
kiekvieno vaiko asmeninės pažangos, jo galių atskleidimo atrodo dar sunkiau pasiekiamas analizuojant 2018
m. Ugdymo plėtotės centro iniciatyva atlikto tyrimo duomenis. Jie atskleidė, kad mokytojai patiria sunkumų ir
labiausiai pageidauja tobulinti savo kompetencijas ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius,
atlikti mokinių asmeninės pažangos vertinimą ir įsivertinimą, individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turinį,
siekdami tarpdalykinės integracijos ir ugdymo procese naudodami informacines komunikacines technologijas.
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Miestų savivaldybės

Miestų sav.
vidurkis: 35

Miestų
savivaldybės
Žiedinės
savivaldybės

Žiedinės
savivaldybės

Širvintų r.
Skuodo r.
Zarasų r.
Kazlų Rūdos
Pagėgių
Kalvarijos
Molėtų r.
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Birštono
Ignalinos r.
Neringos
Rietavo
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savivaldybės savivaldybės
Šalčininkų r.
Varėnos r.
Anykščių r.
Trakų r.
Plungės r.
Biržų r.
Rokiškio r.
Šakių r.
Švenčio nių r.
Pakruojo r.
Mažeikių
Kaišiadorių r.
Jurbarko r.
Tauragės r.
Ukmergės r.
Jonavos r.
Vilkaviškio r.
Akmenės r.
Druskininkų
Elektrėnų
Joniškio r.
Kėdainių r.
Kelmės r.
Kretingos r.
Lazdijų r.
Marijampolės
Pasv alio r.
Prienų r.
Radviliškio r.
Raseinių r.
Šilalės r.
Šilutės r.
Telšių r.
Utenos r.
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Didžiųjų kaimiškų
sav. vidurkis: 7

Žiedinių
sav.
vidurkis:
60
Didžiųjų kaimiškų
sav. vidurkis: 60

Didžiosios kaimiškos savivaldybės
2017
2014

Žiedinių
sav.
vidurkis:
26
Didžiųjų kaimiškų
sav. vidurkis: 22

Didžiosios kaimiškos savivaldybės
2017
2014

15
Ignalinos r.
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13.2 pav. Dažniausiai pagalbos mokiniui specialistų neturi mokyklos mažosiose savivaldybėse
Dalis mokyklų, neturinčių jokio pagalbos mokiniui specialisto
Mažųjų sav.
vidurkis: 17

Didžiosios kaimiškos savivaldybės
2017 2014
Mažosios savivaldybės

Dalis mokyklų, neturinčių psichologo
Mažųjų sav.
vidurkis: 70

Mažosios savivaldybės

Dalis mokyklų, neturinčių specialiojo pedagogo ar logopedo

Mažųjų sav.
vidurkis: 43

Mažosios savivaldybės

Duomenų šaltinis: ŠVIS

Lyderystė ir vadyba

Minėta, kad lyderystė ir vadyba – geriausiai įvertinta mokyklos veiklos sritis. Iš šių jos aspektų: perspektyva ir
bendruomenės susitarimai (bendra vizija, kryptinga veikla, optimalus išteklių paskirstymas), lyderystė (lyderio
vaidmens pasidalijimas, bendruomenės telkimas pokyčiams, įsipareigojimas susitarimams) ir mokyklos
savivalda (jos skaidrumas ir atvirumas, sprendimų pagrįstumas ir veiksmingumas) išorinio mokyklų vertinimo
metu šiek tiek geriau įvertinta mokyklos savivalda (14.1 pav.).

Kuo didesnio skaičiaus mokyklos bendruomenės narių lyderystė panaudojama, tuo sėkmingesnė gali būti
mokyklos veikla. Tyrimų duomenimis, mokyklose sudaromos galimybės mokytojams eksperimentuoti, ieškoti

naujų ugdymo metodų, keisti tvarką, tačiau mokytojai retokai imasi lyderio vaidmens ir savo iniciatyva buria
komandas aktualiems mokinių mokymosi klausimams spręsti, ieško sprendimų mokyklos veiklai tobulinti,
aktyviai diskutuoja, teikia siūlymus ir patys tuos siūlymus imasi įgyvendinti. Viena iš galimų priežasčių, kodėl
nepanaudojamos bendradarbiavimo, lyderystės galimybės – mokytojų tarpusavio konkurencija, kurią stiprina
nerimas dėl darbo krūvio mažėjant mokinių skaičiui (Valuckienė J., Balčiūnas S. ir kt., 2015).
Svarbus vaidmuo mokyklos lyderystėje ir vadyboje tenka mokyklos direktoriui. Tarptautinių tyrimų
duomenimis, Lietuvos, kaip ir kitų šalių, mokyklų direktoriai dažnai savo ar mokytojų iniciatyva drauge su
jais aptaria klasėse kylančias problemas, darbuotojams suteikia galimybių dalyvauti priimant sprendimus
mokykloje. Mokyklų direktoriai mūsų šalyje šiek tiek dažniau nei vidutiniškai EBPO rūpinasi, kad mokytojų
kvalifikacijos tobulinimas ir darbas atitiktų mokyklos tikslus ir imasi iniciatyvos aptarti mokytojų darbo su
mokiniais sunkumus, tačiau rečiau nei kitur per susirinkimus su mokytojais aptaria akademinius mokyklos
tikslus ar mokyklos ugdymo tikslus formuluoja remdamiesi mokinių pasiekimų rezultatais.
Lietuvoje atlikti tyrimai atskleidžia, kad šalyje stiprėjant ugdymo orientacijai į rezultatą, tai atsispindi ir mokyklų
vadovų lyderystėje. Direktoriai kelia aukštus reikalavimus mokytojų darbo kokybei ir mokyklos veiklos
rezultatams (mokinių pasiekimams). Tačiau, mokytojų nuomone, aukšti reikalavimai ne visuomet paremti
vadovų dėmesiu mokinių ir mokytojų mokymosi procesams. Mažiau nei trečdalyje mokyklų vadybinės veiklos
prioritetas yra mokymosi tobulinimas ir tokios veiklos kaip diskusijų dėl mokymosi gerinimo inicijavimas ir
mokymasis kartu su mokytojais, kaip tobulinti ugdymo procesą (Valuckienė J., Balčiūnas S. ir kt., 2015).
14.1 pav. Mokyklos savivalda vertinama šiek tiek geriau nei veikla, kuriant perspektyvą
Mokyklos veiklos kokybės
vertinimas lygiu
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2011-2017 m.
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Perspektyva ir
bendruomenės
susitarimai

Lyderystė

Mokyklos savivalda

0

Duomenų šaltinis: NMVA

Mokytojų kvalifikacijos įtaka ugdymo proceso kokybei
Aukštesnės kvalifikacijos mokytojai veda geresnės kokybės pamokas, todėl dideli regioniniai mokytojų
profesionalumo skirtumai gali turėti įtakos ir įvairių vietovių mokinių pasiekimų skirtumams. 2018 m. TALIS
tyrimo rezultatai rodo, kad Lietuvos mokytojai dažniau nei jų kolegos kitose šalyse teigė, kad dalyvauja
profesinio tobulinimosi renginiuose. Tačiau dideli ir tą pačią kvalifikacinę kategoriją turinčių mokytojų
veiklos kokybės skirtumai rodo, kad nuolatinis kvalifikacijos tobulinimas yra svarbus įvairios kvalifikacijos
mokytojams.
Išorinio mokyklų veiklos kokybės vertinimo duomenys rodo, kad mokytojų darbo kokybė yra susijusi su jų įgyta
kvalifikacija. Vidutinis įvertinimas aukščiausias yra tų pamokų, kurias vedė aukščiausias kvalifikacines
kategorijas turintys mokytojai: mokytojų metodininkų – 2,7 balo, mokytojų ekspertų – 2,9 balo (vidutinis
vertinimas šalyje – 2,5 balo). O tų pamokų, kurias vedė turintieji mokytojo kvalifikacinę kategoriją ar neturintieji
pedagogo kvalifikacijos, vidutinis vertinimas buvo gerokai žemesnis – atitinkamai 2,4 ir 2,3 balo. Tai rodo, kad
mokytojų profesionalumo didinimas yra svarbus veiksnys siekiant aukštesnės ugdymo kokybės.
2018 m. daugiau aukštos kvalifikacijos mokytojų dirbo miesto (beveik pusė mokytojų) nei kaimo mokyklose
(beveik trečdalis mokytojų), taip pat mokyklose lietuvių ir rusų mokomosiomis kalbomis (beveik pusė
mokytojų) nei lenkų (beveik ketvirtadalis mokytojų) ir įvairiakalbėse mokyklose (trečdalis mokytojų).
Daugiausia aukštos kvalifikacijos mokytojų dirbo gimnazijose ir progimnazijose, mažiausia dalis – pagrindinėse
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ir pradinėse mokyklose. Pagrindinėse ir pradinėse mokyklose dirba ir didžiausia dalis neįgijusių reikiamos
kvalifikacijos mokytojų. Tačiau ir čia svarbus yra vietovės veiksnys – visų tipų mokyklose kaime dirbo gerokai
mažesnė dalis aukštos kvalifikacijos mokytojų nei to pačio tipo miesto mokyklose. Tai gali būti dar viena
priežastis, turinti įtakos reikšmingiems miesto ir kaimo vietovių mokinių pasiekimų atotrūkiams.
Analizuojant savivaldybių duomenis, taip pat išryškėja labai dideli regioniniai mokytojų profesionalumo
skirtumai. Aukščiausios kvalifikacijos pedagogų dalis savivaldybėse sudaro nuo kiek mažiau nei penktadalio
(Šalčininkų r. sav.) iki dviejų trečdalių (Visagino, Palangos m., Panevėžio m. ir Alytaus m. sav.). Daugiausiai
aukščiausios kvalifikacijos mokytojų dirba šalies miestų savivaldybių mokyklose. Tačiau itin išsiskiria Vilniaus
miestas – sostinės mokyklose dirbančių aukščiausios kvalifikacijos pedagogų dalis tesiekia tik 28,5 proc. ir yra
daug mažesnė nei vidutiniškai šalyje, nors čia ugdoma daugiau nei penktadalis visų šalies mokinių. Mažiausiai
aukščiausios kvalifikacijos pedagogų dirba žiedinių savivaldybių mokyklose. Mokytojų profesionalumo
skirtumai ryškūs lyginant ne tik savivaldybes, bet ir miesto ir kaimo vietovių mokyklas pačiose savivaldybėse.
Didžiausi skirtumai pagal šį požymį matyti Šiaulių r., Tauragės r., Druskininkų sav., mažiausi – Alytaus r.,
Kėdainių r., Akmenės r., Ignalinos r. ir Kalvarijos savivaldybėse.
Nuodugnesnė išorinio mokyklų veiklos kokybės vertinimo duomenų analizė atskleidė didelius ne tik skirtingos
kvalifikacijos, bet ir turinčių tą pačią kvalifikacinę kategoriją mokytojų veiklos kokybės skirtumus, pavyzdžiui,
nors vidutiniškai aukštą kvalifikacinę kategoriją turinčių mokytojų vedamų pamokų kokybė gerokai geresnė,
tačiau daugiau kaip trečdalio mokytojų ekspertų vestų pamokų įvertinimas yra žemesnis nei bendras pamokų
kokybės vertinimo vidurkis, o beveik trečdalio neturinčiųjų pedagogo kvalifikacijos vestų pamokų kokybė
aukštesnė nei vidutiniškai šalyje. Tai rodo, kad nuolat ir tikslingai kelti mokytojų kvalifikaciją yra būtina siekiant
gerinti mokinių pasiekimus ir mažinti pasiekimų skirtumus.
2018 m. vidutiniškai vienam šalies mokytojui kvalifikacijai tobulinti iš ugdymo lėšų buvo panaudoti 39 eurai.
Tačiau savivaldybėse į mokytojų profesinį augimą investuojama labai skirtingai – nuo 23 eurų (Panevėžio r.
sav.) iki 60 eurų (Rietavo sav.). Pažymėtina, kad kai kuriose savivaldybėse, kurių mokyklose dirba mažiausia
dalis aukštos kvalifikacijos mokytojų, ir kvalifikacijai tobulinti panaudota mažiausiai lėšų, – tai Lazdijų r. ir
Pagėgių (vidutiniškai 24 eurai vienam mokytojui), Vilniaus m. (vidutiniškai 25 eurai vienam mokytojui)
savivaldybės.

1.2.

Dalyvavimas anktyvajame ugdyme

Vienas iš Barselonos tikslų (2002) – pasiekti, kad instituciniame ugdyme dalyvautų 33 proc. vaikų nuo gimimo
iki 3 metų (ypač gyvenantys skurdo, socialinės atskirties sąlygomis). Lietuvoje dalyvauja apie 15 proc. Europos
bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginėje programoje (ET 2020) (2009) numatyta iki 2020 m.
pasiekti, kad bent 95 proc. vaikų nuo 4 metų iki privalomojo mokymosi mokykloje pradžios dalyvautų
ikimokykliniame ugdyme. Lietuvoje šiuo metu - apie 91 proc.
Tėvų pastangos, ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus, turi įtakos jų mokymosi pasiekimams, tačiau tyrimai
rodo, kad ikimokyklinio ugdymo (IU) įstaigų ilgalaikio (3 ir daugiau metų) ugdymo įtaka tolesniems
mokymosi pasiekimams yra reikšmingesnė. IU dalyvaujančių vaikų skaičius kasmet auga, ypač miestuose –
vyresnių nei 2 m. vaikų, lankančių IU įstaigas, 2018 m. dalis čia siekė 105,9 proc. Daugiausiai vaikų dalyvauja
IU miestų savivaldybėse (2018 m. vidurkis – 69,5 proc.), beveik dvigubai daugiau nei žiedinėse savivaldybėse
(2018 m. vidurkis – 39,5 proc.), nes šių savivaldybių vaikai dažnai ikimokyklinio ugdymo įstaigas lanko šalia
esančiuose miestuose.
Vaikų dalyvavimas ikimokykliniame ugdyme yra vienas iš veiksnių, sudarančių prielaidas sėkmingai mokytis
mokykloje. Ikimokykliniame ugdyme dalyvaujančių vaikų skaičius šalyje kasmet auga: 2015 m. dalyvavo 53,1
proc., o 2018 m. – 58,2 proc. 0–5 m. amžiaus vaikų. Jaunesnių nei 2 m. vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo
įstaigas, dalis per 2015–2018 m. šalyje padidėjo 6,7 proc. punkto (kaime – 2,8 proc. punkto, mieste – 8 proc.
17

punktais). Vyresniems nei 2 m. vaikams kaime ikimokyklinio ugdymo programų prieinamumas, tikėtina,
suprastėjo – jas lankančių vaikų dalis sumažėjo 2,3 proc. Kita vertus, dalis kaimo vietovėse gyvenančių vaikų
ikimokyklinio ugdymo įstaigas lanko mieste, todėl šie duomenys ne visai tiksliai atspindi tikrąją padėtį. Tai rodo
ir miesto vaikų ikimokyklinio ugdymo aprėptis, 2018 m. išaugusi iki 105,9 proc. Vis dėlto akivaizdu, kad vaikų
dalyvavimo ikimokykliniame ugdyme mastas mieste ir kaime labai skiriasi (1.1 pav.).
Savivaldybių duomenys rodo, kad visose šalies savivaldybėse, išskyrus Neringos ir Palangos, ikimokykliniame
ugdyme (0–5 m.) dalyvaujančių vaikų dalis augo (1.2 pav.).
Tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų (PISA, PIRLS, TIMSS) duomenimis dalyvavimas
ikimokykliniame/priešmokykliniame ugdyme yra vienas stipriausių veiksnių, darančių įtaką geresniems
mokinių pasiekimams 4 klasėje ir sulaukus penkiolikos metų: dvejus metus ir ilgiau ankstyvajame ugdyme
dalyvavusių mokinių kalbinio ir matematinio raštingumo rezultatai yra reikšmingai aukštesni2. Kaip rodo
PISA 2018, beveik visose šalyse mokiniai, lankę darželį ilgiau nei metus, pasiekia aukštesnių rezultatų nei jų
bendraamžiai, jo nelankę. Lietuvoje šis skirtumas siekia 36 taškus.
Europos Komisija akcentuoja, kad aukštos kokybės ankstyvojo ugdymo paslaugos yra vienas iš prioritetų ir
ragina šalis persvarstyti nacionalines ankstyvojo ugdymo politikas vadovaujantis 2018 m. ratifikuotais
ankstyvojo ugdymo kokybės kriterijais; diegiant prieinamas, visoms šeimoms įperkamas ir
kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas3.
Nepakankamas ikimokyklinio ugdymo prieinamumas nesudaro lygių mokyklinio starto galimybių visiems
vaikams, mokymosi pasiekimų skirtumai dėl SEK ir kt. priežasčių užkoduojami dar nepradėjus lankyti mokyklos,
t. y. ankstyvajame amžiuje. Vaikams, kurie nuo bendraamžių atsilieka jau ankstyvajame amžiuje, vėlesniuose
ugdymosi etapuose yra sunku juos pasivyti ir patirti ugdymosi sėkmę. Tyrimai rodo, kad didžiausią naudą
kokybiškas ankstyvasis ugdymas duoda vaikams iš socialiai nepalankios aplinkos. Priemonės, kurių imamasi
vyresniame amžiuje šalinti ugdymosi spragas, yra mažiau veiksmingos. Todėl vienas iš būdų reikšmingai
sumažinti galimas ugdymosi nesėkmes vėlesniame amžiuje yra sukurti vaikui prieinamas ir kokybiškas
ugdymosi aplinkas ir sąlygas dar iki jam pradedant lankyti pradinę mokyklų (OECD. Starting Strong IV:
Monitoring Quality in Early Childhood Education and Care. Paris: OECD Publishing, 2015).
Investicijos į ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo infrastruktūrą lieka aktualios – ir teikiant pagalbą
savivaldybėms dėl naujų vietų kūrimo ir turimų patalpų pritaikymo ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo
programų vykdymui, ir modernizuojant, pritaikant šiuolaikinių ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymui skirtų
programų vykdymui dabartinius darželius.
Kiekviename PIRLS tyrimo cikle vis patvirtinamas teigiamas ryšys tarp dalyvavimo ikimokykliniame ugdyme
trukmės ir skaitymo pasiekimų ketvirtoje klasėje: mokiniai, ilgiau lankę ikimokyklinio ugdymo įstaigą, 4
klasėje pasiekia aukštesnius skaitymo rezultatus. Taip pat esama stipraus teigiamo ryšio tarp ankstyvosios
mokymosi skaityti patirties (kiek dedama pastangų namuose ugdant vaikų ankstyvąją kalbinę ir su skaitymu
susijusią patirtį; pagal tėvų atsakymus) ir skaitymo pasiekimų. Tėvų veiklos ugdant kalbą, skaitymo įgūdžius
leidžia pasiekti aukštesnius skaitymo pasiekimus (tų vaikų, su kuriais tėvai šiomis veiklomis užsiimdavo dažnai
(546 taškai), ir tų, su kuriais tėvai užsiimdavo kartais ar niekada (515 taškų), rezultatų skirtumas – 31 taškas.
TIMSS matematikos ir gamtos mokslų tyrimo rezultatai taip pat rodo ikimokyklinio ugdymo įstaigos lankymo
įtaką ketvirtokų mokymosi pasiekimams: 3 metus ar ilgiau lankiusių ikimokyklinio ugdymo įstaigas mokinių
vidutiniai gamtos mokslų rezultatai (vidurkis 539 taškai) buvo aukštesni nei tų, kurie ikimokyklinio ugdymo
įstaigas lankė trumpiau arba visai nelankė (vidurkis 515 taškų). Tačiau šie rezultatai neatitinka tarptautinės
tendencijos, kai, trumpėjant ikimokyklinio ugdymo įstaigos lankymo trukmei, mažėja vidutiniai gamtos mokslų

2

OECD (2016). PISA Low-Performing Students Why They Fall Behind and How To Help Them Succeed. Prieiga internete:
https://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/low-performers-ebook-final.pdf?documentId=0901e72b82011e68.
3 European Commission (2018). Proposal for a Council recommendation On High Quality Early Childhood Education and Care Systems,
{SWD(2018)
173
final}).
Prieiga
internete:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0173&from=EN
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rezultatai: lankiusių ikimokyklinio ugdymo įstaigas Lietuvoje dvejus metus gamtos mokslų rezultatų vidurkis
buvo 516, 1 metus ar trumpiau – 511, nelankiusių – 515 taškų. Ir nors tie mokiniai, kurie ilgiausiai lankė
ikimokyklinio ugdymo įstaigą ir kurių tėvai dažnai namuose užsiimdavo su vaikais ugdomąja veikla, pasiekė
aukščiausius rezultatus, gana aukštus rezultatus pasiekė ir tie mokiniai, kurie ilgesnį laiką lankė ikimokyklinio
ugdymo įstaigą, o jų tėvai tik kartais ar niekada neužsiimdavo ugdomąja veikla. Tačiau gali būti, kad šių vaikų
ankstyvajame neinstituciniame ugdyme aktyviai dalyvavo ne tėvai, o kiti suaugusieji, pavyzdžiui, auklės ar
seneliai. Analogiškos tendencijos atsiskleidė ir matematikos gebėjimų tyrime (10.4 pav.).
Tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų duomenys rodo, kad reikia ir toliau skatinti, kad kuo daugiau vaikų būtų
ilgesniam laikui įtraukti į ankstyvąjį ikimokyklinį ugdymą, sudarant vienodai kokybiškas dalyvavimo
ikimokykliniame ugdyme sąlygas ir užtikrinant lygias starto bendrajame ugdyme galimybes.
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1.1 pav. Vis daugiau ir 0–2 metų, ir vyresnių kaip 2 metų vaikų dalyvauja ikimokykliniame ugdyme
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1.2 pav. Daugiausiai vaikų dalyvauja ikimokykliniame ugdyme miesto, mažiausiai – žiedinėse savivaldybėse
ikimokykliniame ugdyme dalyvaujančių 0–5 metų vaikų dalis (proc.) savivaldybėse
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Ikimokyklinio ugdymo lygmens ugdytinių skaičius didėjo ir 2018–2019 m. m. siekė daugiau kaip 131,2 tūkst.
(2.1 lentelė). Pastaraisiais metais augo ir ikimokyklinio ugdymo aprėptis (2.2 lentelė).
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų šalyje daugėja, daugiausia – miestuose. Kaimo vietovėse ikimokyklinio ugdymo
įstaigų skaičius sumažėjo (2.1 pav.). Dalis bendrojo ugdymo mokyklų turi ikimokyklinio ugdymo grupes, 2017
m. tokių buvo 524. Faktas, kad vaikų, ugdomų ikimokyklinio ugdymo įstaigose, skaičius auga tiek mieste, tiek
kaime (2.2 pav.), rodo, kad švietimo apimtys didėja, o to ir siekiama, tačiau kartu atsiranda ugdymo vietų
problema. Vidutiniškai šalyje 2018 m. 100 vaikų teko 106 vietos ikimokyklinio ugdymo įstaigose (2.4 pav.),
tačiau didmiesčiuose vietų vis dar trūksta. Kaimo vietovėse ikimokyklinio ugdymo grupėse vietų pasiūla yra
didesnė nei miestuose, todėl ieškoma būdų visiems vaikams sudaryti sąlygas ugdytis įstaigose – steigiami
modulinio tipo vaikų darželiai, kuriuos prireikus galima perkelti iš vienos vietos į kitą.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdomi vaikai nuo 0 iki 7 metų (išimtiniais atvejais – ir vyresni). Didžiausią dalį
sudaro penkiamečiai – 21,7 proc. (2.3 pav.). 0–5 metų vaikų (formaliai – iki priešmokyklinio amžiaus), ugdomų
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įstaigose, dalis išaugo tiek mieste, tiek kaime, šalyje – nuo 53,1 proc. 2015 m. iki 58,2 proc. 2018 m. (2.5 pav.),
o šio amžiaus vaikų skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose padidėjo apie 6,9 tūkst., arba 6,7 proc. punkto.
Savivaldybėse šio amžiaus vaikų ikimokyklinio ugdymo įstaigose dalis 2018 m. svyravo nuo 15,3 proc. (Alytaus
r.) iki 82,1 proc. (Alytaus m.) (2.8 pav.). Beveik visose savivaldybėse ši dalis nuo 2015 m. padidėjo, išskyrus
keturias savivaldybes – Neringos, Zarasų r., Kretingos r. ir Palangos m.
1–6 metų vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, dalis tiek vidutiniškai
šalyje, tiek mieste, tiek kaime pastaraisiais metais didėjo (2.6 pav.). Mieste šio amžiaus švietimo įstaigose
ugdomų vaikų dalis yra apie du kartus didesnė.
Švietimo įstaigas lankančių 4–6 metų vaikų dalis 2018 m. šalyje buvo 91,3 proc. Strateginis siekinys yra 95 proc.
(2015 m. buvo 91,4 proc.). Savivaldybėse švietimo įstaigose ugdomų šio amžiaus vaikų dalis labai nevienoda –
nuo 31,3 proc. iki 128,5 proc. (reikšmė, viršijanti 100 procentų, gaunama, jei savivaldybės ugdymo įstaigas
lanko ir vaikai, gyvenantys kitose savivaldybėse) (2.9 pav.). Vis dėlto pagal švietimo įstaigose ugdomų vaikų
nuo 4 metų iki privalomo mokytis amžiaus dalį Lietuva atsilieka nuo ES vidurkio (2017 m. jis buvo 95,4 proc.)
(2.7 pav.).
Nuo 2016 m. rugsėjo priešmokyklinis ugdymas tapo privalomas, todėl švietimo įstaigas turėtų lankyti visi 6
metų vaikai. Pagal priešmokyklinio ugdymo programas 2018 m. mokėsi apie 28,5 tūkst. vaikų. Ikimokyklinio
ugdymo įstaigose jų buvo ugdoma apie du kartus daugiau nei bendrojo ugdymo mokyklose. Mieste
priešmokyklinio ugdymo programas daugiau vaikų lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigose, o kaime – bendrojo
ugdymo mokyklose (2.10 pav.).
2.1 lentelė. Ikimokyklinio ugdymo lygmens
ugdytinių skaičius

2015

2016

2017

2018

125 164

126 490

128 897

131 158

Duomenų šaltinis: LSD

2.1 pav. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius

Duomenų šaltinis: LSD

2.2 lentelė. Ikimokyklinio ugdymo aprėptis (proc.)

2015

2016

Bruto

104,9

107,5

Neto

87

88

2017
110,1
88,2

2.2 pav. Vaikų skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose

Duomenų šaltinis: LSD
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Duomenų
LSD

šaltinis:

2.3 pav. Ikimokyklinio ugdymo įstaigas
lankantys vaikai pagal amžių 2018 m.

2.5 pav. 0–5 metų vaikų, ugdomų švietimo įstaigose,
dalis (proc.)

2.4 pav. Vietų skaičius ikimokyklinio ugdymo grupėse šimtui vaikų

2.6 pav. 1–6 metų ir vyresnių vaikų, dalyvaujančių ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programose, dalis (proc.)

2.7 pav. Vaikų nuo 4 metų iki privalomo mokytis amžiaus dalis (proc.), lyginant su visais atitinkamo amžiaus vaikais, 2017 m.

Duomenų šaltinis: Eurostatas

2.8 pav. Ikimokykliniame ugdyme dalyvaujančių 0–5 metų vaikų dalis (proc.) savivaldybėse, 2018 m.
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2.9 pav. 4–6 metų vaikų, ugdomų švietimo įstaigose, dalis (proc.) savivaldybėse, 2018 m.

2.10 pav. Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programas, skaičius

Duomenų šaltinis: LSD

Didžioji Lietuvos vaikų darželių dalis buvo statyti praėjusio šimtmečio antroje pusėje. Architektūriniai pastatų
sprendimai atspindėjo tuo metu dominuojantį požiūrį į mažą vaiką ir jo mokymą – grupių erdvės buvo skirtos
pasyvaus vaiko mokymui kai visi vaikai vienu metu sėdi prie staliukų ir atlieka tą pačią užduotėlę, pastato erdvės
buvo griežtai suskirstytos pagal paskirtį ir dažniausiai pritaikomos tik vienai funkcijai - miegui, rūbinėlei, tamsūs
ir nuobodūs koridoriai tik perėjimui iš vienos erdvės į kitą ir pan.
Savivaldybės, skirdamos nors ir menką lėšų sumą vaikų darželių atnaujinimui, dėmesį dažniausiai skirdavo (ir
skiria) tik energinio efektyvumo parametrus gerinančiai renovacijai. Tuo tarpu patalpų vidaus struktūros
pakeitimams, jų pritaikymui šiuolaikinių, modernių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų
vykdymui, dėmesio nebuvo ir nėra skiriama. Vidaus erdvių atnaujinimas dažniausiai apsiriboja tik vidaus
patalpų nudažymu, kai tuo tarpu darželių modernizacija pertvarkant vidaus edukacines erdves ir aprūpinant
ugdymo priemonėmis yra tiesiausias kelias kuriant kokybišką, mobilią ugdymo aplinką ir siekiant kokybiško
vaikų ugdymo.
2014–2016 m. buvo atnaujintas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinys4 Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programose svarbus vaidmuo skiriamas aktyviai paties vaiko veiklai, jo tyrinėjimui,
eksperimentavimui, kūrybiškumo, novatoriškumo ir skaitmeninei kompetencijai ugdyti nuo pat ankstyvo
amžiaus5 taip pat ugdymo turinio ir proceso pritaikymui skirtingų poreikių vaikų ugdymui (vaikų turinčių
specialiųjų ugdymosi poreikių, grįžtančių į Lietuvą ir migrantų vaikų, socialinę riziką patiriančių šeimų vaikams
ir kt.). Dėl menko ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo finansavimo ir silpnos savivaldybių pagalbos joms
įsigyjant ugdymosi priemones bei kuriant virtualias aplinkas labai aktualus išlieka mokyklų, kurios vykdo
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, modernizavimas, jų aprūpinimas ugdymo priemonėmis,
infrastruktūros pritaikymas diegti pažangias technologijas pritaikytas mažų vaikų ugdymui ir kt.
2014–2016 m. Švietimo ir mokslo ministerija, kartu su architektais vykdė projektą dėl tipinių vaikų darželių
modernizavimo, kurio metu parengė rekomendacijas kaip sovietinius vaikų darželius pritaikyti šiuolaikinių
ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymui (www.projektas-aikstele.lt). Vadovaujantis šiomis rekomendacijomis iki
4

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas, 2014 ir priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, 2016

Tarybos išvados dėl ikimokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo vaidmens skatinant kūrybingumą, novatoriškumą ir
skaitmeninę kompetenciją (2015/C 172/05)
5
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2022 m. bus atnaujinti 59 vaikų darželiai ir sukurtos 2 tūkst. naujų vietų, tačiau tai tik graži iniciatyvos pradžia,
kurią tam, kad būtų Lietuvoje būtų diegiamas kokybiškas ankstyvasis vaikų ugdymas, privalu tęsti.

1.3.

Privalomojo ugdymo pradžios ankstinimas

Tarptautiniai tyrimai rodo, kad vaikų, dalyvaujančių kokybiškai įgyvendinamose ankstyvojo ugdymo
programose, pasiekimai yra aukštesni. Vaikus įtraukus į institucinį ugdymą metais anksčiau ir jiems suteikus
kokybišką ugdymą, būtų pradėta anksčiau mažinti regioniniai skirtumai, vaikų pasirengimas pradiniam
ugdymui. Kartu, vaikui anksčiau pradėjus institucinį ugdymą, galima anksčiau pastebėti vaiko socialinį,
ekonominį, kultūrinį kontekstą ir rizikas, raidos sutrikimus ir suteikti reikiamą kompleksinę pagalbą. 2017–2018
m. m. ir 2019–2020 m. m. duomenys rodo, kad yra savivaldybių arba atskirų miestų, kuriuose ikimokykliniame
ugdyme dalyvauja apie 90-97 proc. penkiamečių. Tačiau kaimo vietovėse yra pavyzdžių, kai ikimokykliniame
ugdyme dalyvauja tik apie 27-49 proc. penkiamečių. Vidutiniškai Lietuvoje penkiamečių buvo ar yra ugdoma
2017 m. – 90,46 proc. (neugdoma – 2765 vaikų), 2018 m. – 90,45 (neugdoma – 2671 vaikų) ir 2019 m. – 90,78
proc. (neugdoma – 2626 vaikų).
2017 m. atsisakius privalomo vaiko brandumo vertinimo nuo 2018 m. vasario 1 d., tėvų (globėjų) sprendimu
priešmokyklinis ugdymas pradėtas teikti anksčiau, bet ne anksčiau, negu vaikui tais kalendoriniais metais
sueina 5 metai. Tokių vaikų kasmet vis daugėja – 2017 m. 5 m. vaikų, ugdomų pagal Priešmokyklinio ugdymo
bendrąją programą buvo apie 2,5 proc. (tai sudarė – 720 vaikų), 2018 m. – taip pat apie 2,5 proc. (716 vaikų),
o 2019 m. – 7,5 proc. (2159 vaikų). Pradinis ugdymas 2019 m. taip pat pradedamas teikti vienais metais
anksčiau, jei vaikas tėvų (globėjų) sprendimu priešmokyklinio ugdymo programą lankė metais anksčiau.
Pastaraisiais metais aktyviai atliekami neuromokslų tyrimai rodo, kad ankstyvieji vaiko gyvenimo metai yra
intensyvaus mokymosi ir sparčios raidos laikotarpis, kai per trumpą laiko tarpą vaiko smegenyse įvyksta
didžiulių pokyčių. Per pirmuosius gyvenimo metus vaiko smegenys vystosi stulbinančiu greičiu – apytiksliai 700
naujų neuronų jungčių susiformuoja per vieną sekundę. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad šis procesas priklauso
ne tik nuo prigimtinių genetinių ypatumų – reikšmingą įtaką raidai turi ankstyvoji vaiko patirtis, santykiai su
suaugusiaisiais, aplinka ir ankstyvasis ugdymas.
Nuo vaiko gimimo iki maždaug aštuonerių metų nervų sistemos jautrumas yra didesnis ir vystymasis
intensyvesnis nei vėlesniais amžiaus tarpsniais (1 pav.). Šiuo vaiko raidai svarbiu gyvenimo laikotarpiu itin
sparčiai formuojasi fiziniai, socialiniai, emociniai ir pažintiniai gebėjimai. Vaikams, kurie nuo bendraamžių
atsilieka jau ankstyvajame amžiuje, vėlesniuose ugdymosi etapuose yra sunku juos pasivyti ir patirti ugdymosi
sėkmę.
1 pav. Įvairaus amžiaus vaikų smegenų jautrumas
kalba
skaičiai
socialiniai ir
tarpasmeniniai įgūdžiai
emocijų kontrolė

Smegenų jautrumas

Aukštas

Žemas

0

0

1

2

3

4

5

6

7
Amžius (metais)

Šaltinis: OECD, 2015

Tyrimai rodo, kad didžiausią naudą kokybiškas ankstyvasis ugdymas duoda vaikams iš socialiai nepalankios
aplinkos. Priemonės, kurių imamasi vyresniame amžiuje šalinti ugdymosi spragas, yra mažiau veiksmingos.
Todėl vienas iš būdų reikšmingai sumažinti galimas ugdymosi nesėkmes vėlesniame amžiuje yra sukurti vaikui
prieinamas ir kokybiškas ugdymosi aplinkas ir sąlygas dar iki jam pradedant lankyti pradinę mokyklą.
Kiekvienais metais į mokyklą ateina apie 30 tūkstančių pirmokų. Paankstinus privalomą priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo pradžią vieneriais metais susidarytų dvigubai didesnis naujų moksleivių srautas, su kurio
poreikių turima infrastruktūra ir personalas negali patenkinti. Atsižvelgiant į tai, galimas būtų ankstinimą vykdyti
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per keletą metų. Pavyzdžiui nusprendus ugdymo ankstinimą vykdanti per 3 metus, kiekvienais metais į
mokyklas ateinančių mokinių srautas būtų padidinamas maždaug po 10 tūkstančių moksleivių. Bet kuriuo
atveju tokiam papildomam mokinių skaičiui prireiktų. Preliminariais skaičiavimais reikėtų papildomai įrengti
233 naujas priešmokyklinio ugdymo grupes, įrengtos arba pritaikytos 1472 naujos pirmos klasės, 2286
ikimokyklinio ugdymo auklėtojams suteikti papildomas priešmokyklinio ugdymo pedagogo kompetencijas,
1564 pedagogų, kuriems suteikta būtina pradinių klasių mokytojo kvalifikacija.
Rizikos ar iššūkiai su kuriais bus susidurta ankstinant priešmokyklinį ugdymą vaikams, kuriems tais
kalendoriniais metais sueina 5 metai ir – pradinį ugdymą, vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6
metai:
 reikės įsteigti naujas priešmokyklinio ugdymo grupes ir klases pirmokams.
 truks kvalifikuotų ikimokyklinio ugdymo auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų ar pradinių klasių
mokytojų (kai kurie turės tesikvalifikuoti ir gauti papildomas priešmokyklinio ugdymo pedagogo
kompetencijas (40 val. mokymai) ar įgyti naujas kompetencijas, kuris bus galima įgyti studijų metu per 11,5 metų (60 kreditų);
 būtina pritaikyti priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinį pagal mokinių amžių;
 truks auklėtojų padėjėjų, švietimo pagalbos specialistų, mokytojo padėjėjų ir kt. darbuotojų, kurie
užtikrintų kokybišką tam tikrų paslaugų teikimą;
 reikės daugiau Mokyklinių geltonųjų autobusų (taip pat vairuotojų, lydinčių asmenų ir pan.), nes vaikai,
kurie gyvena toliau nei 3 km. nuo artimiausios ugdymo įstaigos, bei ugdomi pagal Priešmokyklinio
ugdymo bendrąją programą, privalo būti vežiojami;
 gali kilti tėvų (globėjų) nepasitenkinimas dėl to, kad praktika su kuria jie vis dar susiduria – akademinis
šio amžiaus vaikų mokymas, kai vaikai daug užduočių atlieka sėdėdami suoluose ar pan.;
 reikės papildomų lėšų iš VB.

1.4.

Švietimo įtrauktis asmenims, patiriantiems atskirtį

Neįgalieji ir specialiųjų poreikių turintys vaikai
Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje įtvirtinta, kad neįgalus vaikas turi gyventi visavertį ir prideramą
gyvenimą, kuris garantuotų jo orumą, ugdytų pasitikėjimą savimi ir leistų aktyviai dalyvauti visuomenės
veikloje, tai pat lygią su sveikais vaikais teisę aktyviai gyventi, vystytis, įgyti išsimokslinimą, atitinkantį jo fizines,
protines galias ir pageidavimus. Lietuva, prisijungdama prie šios konvencijos įsipareigojo imtis visų reikiamų
priemonių vaiko teisėms įgyvendinti.
Pagal Neįgaliųjų teisių konvenciją valstybė turi užtikrinti, kad neįgalieji dėl neįgalumo nebūtų šalinami iš
bendros švietimo sistemos, turėtų galimybę įgyti visiems tinkamą, kokybišką ir nemokamą pradinį ir vidurinį
išsilavinimą lygiai su kitais asmenimis tose bendruomenėse, kur jie gyvena; kad būtų tinkamai pritaikytos
sąlygos pagal asmens poreikius; kad jie gautų paramą bendroje švietimo sistemoje.
2016 m. atlikto Valstybinio audito ataskaitoje pabrėžiama, kad per trejus metus šalyje nemažėjo specialiosios
paskirties ugdymo įstaigų ir jose ugdomų neįgalių vaikų, o bendrosios paskirties ugdymo įstaigose mažėjo
ugdomų neįgalių vaikų skaičius. 2019-2020 m.m. Lietuvoje 28 savivaldybėse buvo 44 specialiosios mokyklos,
kuriose buvo ugdoma 3639. Be to 4852 mokiniai mokosi 97 specialiojo ugdymo klasėse. Pernelyg dažnai
siūlomas ir skiriamas mokymasis namuose, argumentuojant mokyklos nepasirengimu (2011 m. ugdėsi 167 , o
2015 m. – 228 vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių).
Valstybinio audito ataskaitoje (2016) akcentuojama, kad neužtikrinama neįgalumą ir specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčių vaikų galimybė įgyti tinkamą, kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą bendrojo ugdymo
mokyklose lygiai su kitais asmenimis tose bendruomenėse, kur jie gyvena, šie vaikai nepakankamai paruošiami
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savarankiškam gyvenimui. Ne visi neįgalumą turintys vaikai įtraukiami į bendrą ugdymo sistemą, nes: neįgaliųjų
poreikiams pritaikyta arba iš dalies pritaikyta 56 proc. ir mažiau ugdymo įstaigų aplinka (mažiausia dalis Kauno
r. (26 proc.), Telšių r. (39 proc.). ŠVIS duomenimis 2019 m. tik 10 proc. bendrojo ugdymo mokyklų yra pritaikyta
judėjimo negalią turintiems asmenims, tik 3 proc. – regėjimo negalią turintiems.
Vis dažniau reiškiamas tėvų pageidavimas, kad specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai būtų ugdomi kartu
su bendraamžiais bendrojo ugdymo klasėse, pritaikius ugdymosi fizinę ir informacinę aplinką, kokybiškai
organizavus ugdymosi procesą, teikiant reikiamas paslaugas ir pagalbą, bendradarbiaujant su tėvais (globėjais).
Pasitaiko ir atvejų, kai specialiųjų poreikių turinčių vaikų tėvai nenori, kad jų vaikai lankytų bendrojo ugdymo
mokyklas. Jų baimės susijusios su galimomis patyčiomis, mokytojų neprofesionalumu bei dėmesio trūkumu
neįgaliems vaikams. Tačiau Neįgaliųjų teisių konvencijos 24 st. ragina sprendimus priimančias institucijas
užtikrinti, kad neįgalieji gautų būtiną paramą švietimo sistemoje ir kad dėl savo neįgalumo nebūtų šalinami iš
švietimo sistemos.
Bendrojo ugdymo sistemoje specialiųjų poreikių turintiems vaikams turėtų būti tinkamai pritaikytos sąlygos
pagal vaiko poreikius. Turi būti kuriama aplinka, kuri geriausiai skatina akademinį ir socialinį vystymąsi, tai yra
turėtų būti teikiamos individualizuotos paramos priemonės, suderinamos su visiškos įtrauktiems tikslu, tai yra
asmens ruošimu savarankiškam gyvenimui.

Sugrįžtantys iš užsienio ir imigrantai mokiniai, tautinių mažumų bendruomenės
Užsienio lietuvių lituanistinis švietimas apima formalųjį ir neformalųjį švietimą užsienyje, užsienio lietuvių
integraciją į švietimo sistemą Lietuvoje.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenimis šiuo metu užsienyje veikia 11 lietuviškų formaliojo ugdymo
mokyklų, jose mokosi daugiau nei 2000 mokinių. 12 kitų Europos formaliojo ugdymo mokyklų, kuriose vyksta
lietuvių kalbos pamokos, jas lanko apie 100 mokinių. Be to, visame pasaulyje veikia per 200 lietuviškų
neformaliojo ugdymo mokyklų, kuriose mokosi apie 8 tūkst. mokinių. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
remia 110-ties mokytojų darbą lietuviškose mokyklose užsienyje.
Lituanistinio švietimo integruotos programos priemonių parengimas ir pritaikymas virtualiai mokymosi
aplinkai
Atsižvelgus į mokyklų išsakytą poreikį dėl rekomendacijų ugdymo turiniui, buvo sudaryta darbo grupė iš
švietimo ekspertų ir lituanistinio švietimo mokytojų praktikų ir parengta Lituanistinio švietimo integruota
programa, patvirtinta 2019 m. birželio 17 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-715 „Dėl
Lituanistinio
švietimo
integruotos
programos
patvirtinimo“
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e527e7d0913611e98a8298567570d639?jfwid=nl6mpyyfk
Programa apima ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo lygmenis, susietus su mokinių
amžiumi ir lietuvių kalbos mokėjimo lygiais pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo
metmenis. Programa skirta vaikams nuo 2 iki 16 metų, ugdomi kalbos mokėjimo lygiai nuo A1 iki B2.
Programoje yra integruojamas lietuvių kalbos ir socialinis (kultūros, istorijos, geografijos ir pilietiškumo)
ugdymas. Programa sudaryta atsižvelgiant į lituanistinio švietimo valandų paskirstymą per metus. Programa
skirta mokytis užsienio lituanistinėse mokyklose ir, esant poreikiui, tinkamai pasirengti grįžimui į Lietuvos
mokyklas.
Lietuvių kalbos testavimo sistemos užsienio lietuviams ir užsieniečiams plėtra
2018 m. birželio - 2022 m. liepos mėn. Nacionalinė švietimo agentūra kartu su Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centru įgyvendina projektą „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir
pripažinimo sistemos tobulinimas“, kurio metu bus sukurtas elektroninis įrankis lietuvių kalbos mokėjimo
testavimui ir vertinimui; parengtos skirtingų mokėjimo lygių lietuvių kalbos užduotys pagal A1, A2, B1, B2, C1
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BEKM lygius; organizuoti konsultaciniai ir aptarimo renginiai projekto tikslinės grupės atstovams (150 dalyvių);
parengti dokumentai, reglamentuojantys lietuvių kalbos mokėjimo testų vykdymą, vertinimą ir sertifikavimą.
Įgyvendinat projektą, susiduriama su kliūtimis ir ribotumais, kuriuos būtina spręsti 2021 -2027 m. finansavimo
periode, siekiant plėtoti efektyviai veikiančią lietuvių kalbos testavimo sistemą.
Lituanistinio švietimo pasiekimų vertinimas, sertifikavimas ir pripažinimas Lietuvoje
2018 m. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos užsakymu atlikto Švietimo paslaugų sugrįžusiems asmenims
poreikio savivaldybėse tyrimo duomenimis, bendrojo ugdymo įstaigas daugiausiai pradeda lankyti iš užsienio
sugrįžę pradinio ugdymo pakopos amžiaus vaikai: apklausos duomenimis, 2016/2017 m. m. ir 2017/2018 m.
m. jie sudarė daugiau nei trečdalį (atitinkamai 39 proc. ir 36 proc.) visų iš užsienio atvykusių asmenų iki 18 m.,
kurie pradėjo lankyti bendrojo ugdymo įstaigas (žr. 9 pav.). Taip pat iš užsienio grįžta ir bendrojo ugdymo
įstaigas pradeda lankyti nemažai pagrindinio ugdymo pakopos jaunesnio amžiaus (5-8 klasių) vaikų, kurie 2017
m. sudarė 29,7 proc. visų iš užsienio grįžusiųjų asmenų, kurie pradėjo lankyti bendrojo ugdymo įstaigas.
Nuotolinio lituanistinio švietimo esama situacija, problemų diagnozavimas ir rekomendacijos
2019 m. atliktas tyrimas „Išvykusių į užsienį asmenų nuotolinio mokymosi Lietuvos mokyklose ir tokio mokymo
galimybių tyrimas“ parodė, kad vaikai, laikinai išvykę į užsienį ir nuotoliniu būdu besimokantys visų bendrojo
ugdymo programų dalykų arba tik lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos, turi daugiau galimybių greitai
(re)integruotis Lietuvos švietimo įstaigose, neatsilieka savo žiniomis nuo bendraamžių. Taip pat parodė, kad
užsienyje gyvenantys ir nuotoliniu būdu besimokantys mokiniai daugiausiai renkasi „lituanistinį paketą“ ir
beveik septynis kartus mažiau mokinių renkasi vidurinio ar pagrindinio ugdymo programą. Palyginus su 2016–
2017 m. m. duomenimis, bendras nuotoliniu būdu Lietuvos ugdymo įstaigose besimokančių užsienyje
gyvenančių asmenų skaičius per trejus metus padidėjo 5,8 procento. Tai rodo, kad nuotolinio mokymo
paslaugos yra aktualios ir šiandien.
Lietuvos ugdymo įstaigų, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos akredituotų teikti nuotolinį ugdymą užsienyje
gyvenantiems asmenims, teikiamų paslaugų prieinamumas ir kokybė ne visada atitinka užsienyje gyvenančių
asmenų poreikius ir lūkesčius, o paslaugų teikimo organizavimui trūksta lankstumo, nes:
1. nepaisant dažniausiai taikomos grupinio mokymo organizavimo formos, trūksta aktyvaus mokytojo
vaidmens mokymosi procese: efektyvių konsultacijų, pagalbos ir grįžtamojo ryšio nuotoliniu būdu
besimokančiam mokiniui;
2. dėl aukščiau paminėtos priežasties mokymasis nuotoliniu būdu yra paremtas savarankišku ir individualiu
mokinio darbu ir, siekiant išlaikyti motyvaciją, reikalauja intensyvaus ir nuolatinio tėvų įsitraukimo ir pagalbos;
3. „lituanistinio paketo“ mokomųjų dalykų programos nėra pritaikytos užsienyje gyvenančių asmenų
poreikiams, jų turinys neatitinka užsienyje gyvenančių vaikų socialinio bei kultūrinio konteksto;
4. užsienyje gyvenantys mokiniai, kurie mokosi nuotoliniu būdu tiek paviene, tiek ir grupine forma, mokosi
individualiai, nėra skatinamas jų tarpusavio bendravimas ir bendradarbiavimas, darbas grupėse;
5. susiduriama su techninėmis ir praktinėmis nuotolinio mokymo organizavimo problemomis, pavyzdžiui,
virtualios mokymosi aplinkos techniniais apribojimais ir sistemos klaidomis, pamokų ir konsultacijų
tvarkaraščių sudarymu, neatsižvelgiant į laiko juostų skirtumus tarp Lietuvos ir kai kurių užsienio šalių.
Dabartinė situacija rodo, kad būtina plėsti nuotolinį mokymą ir jį labiau pritaikyti lituanistiniam švietimui.
Siekiant tobulinti lituanistinio švietimo nuotoline mokymosi forma patrauklumą ir prieinamumą svarbu:
1. sukurti ir pritaikyti esamą lituanistinio švietimo mokymo medžiagą nuotoliniam mokymui, adaptuotą
įvairaus kalbinio lygio ir skirtingo amžiaus vaikų grupėms;
2. sukurti skaitmeninių mokymosi šaltinių ir užduočių paketų bazę;
3. sukurti nuotoliniam mokymui skirtą techninę bazę ir įdiegti įrankius, kurie palengvintų mokymąsi
nuotoliniu būdu, komunikavimą tarp mokinio ir mokytojo, atsižvelgiant į skirtingas laiko juostas;
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4. rengti specializuotus mokymus mokytojams, kurie vykdys lituanistinį švietimą nuotoliniu būdu;
5. koreguoti teisės aktus, reguliuojančius nuotolinio mokymo vykdymą.

1.5.

Fizinė mokyklų aplinka

Modernios ugdymosi erdvės, laboratorijos
Ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo įstaigų pastatų būklei vertinti naudojami naujai
pastatytų, renovuotų įstaigų skaičiaus ir mokyklos patalpų įrengimo rodikliai. Tarptautiniai tyrimai rodo, kad
modernios ugdymo(si) erdvės turi teigiamą poveikį mokinių mokymosi pasiekimams. 2015–2018 m. mokyklose
toliau atliekami kapitalinio remonto darbai, miesto mokyklose padidėjo bendras plotas vienam mokiniui. Apie
trečdalis bendrojo ugdymo mokyklų turi laboratorijas, tačiau jų dar trūksta, ypač kaimo mokyklose. Ugdymo ir
mokymo įstaigų aprūpinimas informacinių komunikacinių technologijų priemonėmis kasmet gerėja.
Kasmet per pastaruosius trejus metus bent 5–6 proc. bendrojo ugdymo mokyklų atliekamas kapitalinis
remontas (pastato remontas). Tokių mokyklų mieste yra daugiau, kaime pastaraisiais metais kapitalinis
remontas buvo daromas 3–5 proc. mokyklų. Pradinių mokyklų renovuojama mažiausiai. Dažniausiai daromas
gimnazijų ir progimnazijų kapitalinis remontas. 2018 m. mokyklų renovacijos mastai sumažėjo (5.2.3 pav.).
Pastatų (sienos, stogas, langai) atnaujinimas turėtų būti pagrįstas ilgalaike mokyklos gyvavimo perspektyva.
Pripažįstant edukacinių erdvių svarbą atsiranda būtinybė keisti investicijų kryptį prioritetą teikiant mokyklų
vidiniams pertvarkymams, edukacinių erdvių atnaujinimui.
Per trejus metus miesto mokyklos tapo erdvesnės – vidutiniškai vienam mokiniui tenkantis bendras mokyklos
patalpų plotas kiek padidėjo, o kaimo mokyklose – nežymiai sumažėjo. Tačiau vidutinis mokymosi patalpų
plotas vienam mokiniui šalyje beveik nesikeitė, tik kaimo mokyklose jis buvo apie 1,5 karto didesnis nei miesto
mokyklose (5.2.4 ir 5.2.5 pav.). Nuo mažų mokyklų dalies savivaldybėje ir nuo mokyklos patalpų ploto,
tenkančio vienam mokiniui, priklauso investicijų, tenkančių vienam mokiniui, dydis.
Tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų (TIMSS, PISA) duomenimis, aukščiausius gamtos mokslų rezultatus
pasiekia šalys, kurių mokyklos nejaučia išteklių trūkumo ir yra aprūpintos mokslinėmis laboratorijomis ir
kitomis mokymo priemonėmis. Laboratorijomis mokiniai turėtų pradėti naudotis jau nuo pradinių klasių. TIMSS
2015 4 klasių gamtos mokslų pasiekimų tyrime dalyvavusiose šalyse vidutiniškai net 38 proc. mokinių lankė
mokyklas, kuriose buvo mokslinės laboratorijos. Šis rodiklis svyravo nuo 0–2 proc. Šiaurės Airijoje, Prancūzijoje,
Airijoje, Nyderlanduose, Lietuvoje ir Belgijoje (flam.) iki 93–99 proc. Kuveite, Taivane (Kinijoje), Japonijoje,
Singapūre ir Pietų Korėjoje ( 5.2.1 pav.). 8 klasių gamtos mokslų pasiekimų tyrime dalyvavusiose šalyse
vidutiniškai net 85 proc. mokinių lankė mokyklas, kuriose buvo mokslinės laboratorijos. Šis rodiklis svyravo nuo
11 proc. Lietuvoje iki 100 proc. Honkonge, Airijoje, Maltoje, Švedijoje, Anglijoje ir Singapūre. Lietuva yra tarp
šalių, kurių mokyklose laboratorijų yra mažiausiai ( 5.2.2 pav.). Kaip rodo tarptautiniai duomenys, mokinių,
kurie laboratorijos savo mokykloje neturi, gamtos mokslų mokymosi rezultatai yra žemesni.

5.2.1 pav. 4 kl. mokinių dalis mokyklose, kuriose yra laboratorija
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Duomenų šaltinis: TIMSS 2015

5.2.2 pav. 8 kl. mokinių dalis mokyklose, kuriose yra laboratorija

Duomenų šaltinis: TIMSS 2015
2018 m. gamtos ir technologijos mokslų mokymosi priemonių gavo 62 proc. Lietuvos bendrojo ugdymo
mokyklų: 672 mokyklos, vykdančios pradinio ugdymo (1–4 klasės) programą, gavo visas numatytas mokymo
priemones, 533 mokykloms, vykdančioms pagrindinio ugdymo programą (5–8 klasės), numatytos ir nupirktos
priemonės buvo tiekiamos.
Nors Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas laboratorijomis ir jų įranga per trejus pastaruosius
metus pagerėjo, vis dėlto laboratorijas šiuo metu turi tik apie trečdalis bendrojo ugdymo mokyklų (33,3
proc.), mieste tokių mokyklų beveik dvigubai daugiau nei kaime (5.2.6 pav.). Laboratorijas turi pusė šalies
gimnazijų, neblogai aprūpintos ir progimnazijos, tačiau pagrindinių mokyklų tik kiek daugiau nei penktadalis
turi laboratorijas, o pradinių mokyklų – tik 4 proc. (5.2.7 pav.). Kaime visų tipų mokyklos aprūpintos
laboratorijomis prasčiau negu mieste (5.2.8 pav.), ypač progimnazijos, tačiau jų kaimo vietovėse yra tik kelios.
2015–2018 m. ugdymo aplinka, susijusi su informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, gerėjo ne
visose mokymo įstaigose. Bendrojo ugdymo mokyklose ir kolegijose nuo 2015 m. padaugėjo kompiuterių,
turinčių interneto prieigą, tačiau profesinio mokymo įstaigose ir universitetuose jų net sumažėjo (5.2.9 pav.).
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Universitetų studentai dažniau naudojasi savais nešiojamaisiais kompiuteriais. Aprūpinimas mokymui skirtais
kompiuteriais visose įstaigose per pastarąjį laikotarpį gerėjo (5.2.10 pav.).
Per trejus pastaruosius metus gerėjo aprūpinimas informacinėmis komunikacinėmis technologijomis
bendrojo ugdymo mokyklose: daugėjo interaktyviųjų lentų, daugialypės terpės projektorių, plėtėsi belaidžio
interneto tinklas, mokyklos vis labiau naudojosi virtualiąja mokymo aplinka. Didėjo mokymui skirtų modernių
kompiuterių skaičius šimtui mokinių, ypač kaimo mokyklose (5.2.11 pav.), didėjo daugialypės terpės
projektorių, tenkančių 100-ui mokinių, skaičius (5.2.12 pav.), per metus buvo nuperkama daugiau naujų
kompiuterių, tenkančių 100-ui mokinių (5.2.13 pav.). Žinoma, kaimo mokyklose mokosi mažiau mokinių,
todėl esant panašiam aprūpinimui šimtui mokinių tenka daugiau IKT priemonių.
Tarptautinio EBPO tyrimo TALIS 2018 metu vidutiniškai 30 proc. Lietuvos mokyklų vadovų (EBPO šalyse – 25
proc.) pažymėjo, kad ugdymui skirtų skaitmeninių technologijų trūkumas ar netinkamumas yra trikdis jų
mokykloje teikti kokybišką ugdymą.
Švietimo informacinių technologijų centro 2018 m. ataskaitos duomenimis, aprūpinant pradinio ir pagrindinio
ugdymo programos I dalį įgyvendinančias mokyklas reikalingomis IT ir kitomis mokymosi priemonėmis, gamtos
mokslų laboratorijomis ir galimybėmis saugiai jungtis prie interneto tinklų, nupirkta 4 450 kompiuterių ir 350
projektoriai, 308 švietimo įstaigoms išdalinta 4 391 2017 m. nupirktų kompiuterių.
Kompiuterių, naudojamų mokytis, skaičius 100-ui mokinių padidėjo ne tik bendrojo ugdymo mokyklose, bet ir
profesinio mokymo įstaigose, kolegijose ir universitetuose (2.7 lentelė).
5.2.3 pav. Bendrojo ugdymo mokyklų, kurių bent viename padalinyje buvo daromas kapitalinis remontas, dalis (proc.) pagal
vietovę ir mokyklos tipą

5.2.4 pav. Mokyklos patalpų plotas, tenkantis
vienam mokiniui (kv. m)

5.2.5 pav. Mokymosi patalpų plotas,
tenkantis vienam mokiniui (kv. m)

5.2.7 pav. Bendrojo ugdymo mokyklų,
turinčių laboratorijas, dalis (proc.) pagal
mokyklos tipą

5.2.6 pav. Bendrojo ugdymo mokyklų,
turinčių laboratorijas, dalis (proc.)
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5.2.8 pav. Bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių laboratorijas, dalis (proc.) pagal vietovę ir mokyklos tipą

5.2.9 pav. Kompiuterių, turinčių interneto
prieigą, dalis (proc.)

5.2.11 pav. Mokymui skirtų
modernių kompiuterių,
tenkančių 100-ui mokinių,
skaičius

5.2.10 pav. Kompiuterių, naudojamų mokytis,
dalis (proc.)

5.2.12 pav. Daugialypės
terpės projektorių,
tenkančių 100-ui mokinių,
skaičius

2.7 lentelė. Kompiuterių, naudojamų mokytis, skaičius 100-ui mokinių ar studentų
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5.2.13 pav. Per metus
nupirktų naujų
kompiuterių, tenkančių
100-ui mokinių, skaičius

Bendrojo ugdymo
mokyklos

Profesinio mokymo
įstaigos

Kolegijos

Universitetai

2015

17,7

17,7

19

16,2

2018

21,2

25,3

21,4

18,6

Duomenų šaltinis: LSD

TIMSS 2015 tyrimo duomenys rodo, kad moderni ugdymo aplinka turi įtakos mokinių pasiekimams: 4 klasės
mokinių, kurie mokėsi mokyklose, turinčiose laboratorijas, tarptautinis gamtos mokslų rezultatų vidurkis buvo
511 taškai (Lietuvos rezultatai dėl nepakankamo duomenų kiekio neteikiami), o mokinių, lankančių mokyklas,
neturinčias tokių laboratorijų, tarptautinis rezultatų vidurkis – 504 taškai (Lietuvoje – 528 taškai). 8 klasės
mokinių, kurie lankė mokyklas, turinčias laboratorijas, tarptautinis gamtos mokslų rezultatų vidurkis buvo 489
taškai (Lietuvoje – 528 taškai), o mokinių, kurie lankė jų neturinčias mokyklas – 450 taškų (Lietuvoje – 518
taškų). Tačiau Lietuvoje dažniausiai gamtos mokslų mokyklose mokoma labiau teoriškai, nes bendrojo ugdymo
mokyklų aprūpinimas laboratorine įranga yra itin prastas ir labai atsilieka nuo tarptautinio vidurkio. 2015 m.
TIMSS tyrimo duomenimis, Lietuvoje tik 2 proc. 4 klasės mokinių lankė mokyklas, kurios turi mokslines
laboratorijas (tyrime dalyvavusių 47 šalių vidurkis – 38 proc.), o 8-os klasės – 11 proc. mokinių (tyrime
dalyvavusių šalių vidurkis – 85 proc.).
Laboratorijų skaičius Lietuvos mokyklose auga gana lėtai. Per pastaruosius trejus metus bendrojo ugdymo
mokyklų, turinčių laboratorijas, dalis išaugo tik 3 proc. punktais (5.2.15 pav). Dideli skirtumai pagal vietovę,
kurioje veikia mokykla – du penktadaliai miestų ir tik penktadalis kaimo mokyklų turi laboratorijas. Vietovės
veiksnys ryškus ir analizuojant duomenis pagal mokyklos tipą – visų tipų mokyklose kaime buvo įrengta mažiau
laboratorijų nei to pačio tipo miesto mokyklose. Pastebėti skirtumai ir pagal mokyklų mokomąją kalbą – 2018
m. laboratorijas turėjo mažiausia dalis mokyklų lenkų mokomąja kalba (kiek daugiau nei penktadalis),
didžiausia dalis – rusų mokomąja kalba ir įvairiakalbės mokyklos (pusė mokyklų) (5.2.14 pav.). Didžiausia
dalis mokyklų, turinčių laboratorijas, yra Birštono (savivaldybėje veikia viena bendrojo ugdymo mokykla ir ji
turi laboratoriją), Visagino (80 proc.) ir Akmenės r. (75 proc.) savivaldybėse. Verta pažymėti, kad Druskininkų,
Neringos ir Širvintų r. savivaldybėse ir 2015 m., ir 2018 m. nebuvo mokyklų, turinčių laboratorijas (5.2.14 pav.).
2019 m. pristatyto Antrojo mokyklų tyrimo: IKT švietime duomenys taip pat rodo, kad Lietuvos mokyklos yra
prasčiau aprūpintos IKT nei vidutiniškai ES šalyse: gerai IKT aprūpintose mokyklose, kuriose interneto greitis
daugiau kaip 100 Mbps, mokosi 39 proc. (ES vidurkis – 52 proc.) pagrindinio ir 53 proc. (ES vidurkis – 72 proc.)
vidurinio ugdymo mokinių. O turimos IKT priemonės yra senstančios – tik 51 proc. (ES vidurkis – 65 proc.) šalies
mokinių mokosi mokyklose, kuriose 90 proc. technikos yra veikiančios. Nors mokyklų, kuriose naudojamasi
virtualiąja mokymosi aplinka, dalis per 6 metus padidėjo 12 proc. punktų (nuo 32 proc. 2011–2012 m. m. iki 44
proc. 2017–2018 m. m.), tačiau vis dar nepasiektas ES vidurkis (54 proc.).
ŠVIS duomenimis, šalyje lėtai gerėja mokyklų aprūpinimas moderniomis ugdymo priemonėmis – 2018 m. 100ui šalies mokinių bendrojo ugdymo mokyklose vidutiniškai buvo nupirkta 3,7 naujų kompiuterių (2015 m. –
3,4). 2018 m. 100-ui šalies mokinių mokyklose teko 18 modernių mokymui skirtų kompiuterių, o 2015 m. –
15. Kaimo vietovėse mokyklos geriau aprūpintos kompiuteriais: kaime 100-ui mokinių vidutiniškai teko 24
(2015 m. – 20), o miestuose – 16 (2015 m. – 14) mokymui skirtų kompiuterių. Daugiausiai modernių
kompiuterių 100-ui mokinių tenka Ignalinos r. (36), Šiaulių r. (33) ir Neringos (32) savivaldybių mokyklose, o
mažiausiai – Vilniaus m. savivaldybėje (10). Esama skirtumų ne tik tarp savivaldybių, bet ir savivaldybių viduje,
tarp miesto ir kaimo vietovių mokyklų (5.2.16 pav.). Mažiausias atotrūkis pagal aprūpinimo mokymui skirtais
kompiuteriais rodiklį tarp kaimo ir miesto mokyklų yra Šiaulių r., Alytaus r., Pasvalio r., Joniškio r. ir Prienų r.
savivaldybėse, o didžiausias – Utenos r., Trakų r. ir Zarasų r. savivaldybėse.

5.2.14 pav. Miestų mokyklos dažniau turi laboratorijas nei kaimo mokyklos
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Bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių laboratorijas, dalis (proc.)
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5.2.15 pav. Daugumoje savivaldybių per trejus metus išaugo laboratorijas turinčių mokyklų dalis
Mokyklų, turinčių laboratorijas, dalis (proc.)
100%
80%
60%

Miestų sav.
vidurkis: 48
proc.

Didžiųjų kaimiškųjų sav. vidurkis:
28 proc.

Mažųjų sav. vidurkis:
31 proc.

Žiedinių sav.
vidurkis: 22 proc.

40%
20%

Visagino
Panevėžio m.
Vilniaus m.
Šiaulių m.
Klaipėdos m.
Alytaus m.
Kauno m.
Palangos m.

Kauno r.
Vilniaus r.
Alytaus r.
Klaipėdos r.
Panevėžio r.
Šiaulių r.

Akmenės r.
Šilalės r.
Kaišiadorių r.
Kėdainių r.
Prienų r.
Varėnos r.
Elektrėnų
Biržų r.
Pakruojo r.
Ukmergės r.
Vilkaviškio r.
Plungės r.
Raseinių r.
Radviliškio r.
Šakių r.
Šalčininkų r.
Šilutės r.
Marijampolės
Kretingos r.
Tauragės r.
Joniškio r.
Švenčionių r.
Anykščių r.
Jonavos r.
Pasvalio r.
Utenos r.
Jurbarko r.
Kelmės r.
Lazdijų r.
Mažeikių r.
Rokiškio r.
Trakų r.
Telšių r.
Druskininkų

Birštono
Molėtų r.
Ignalinos r.
Skuodo r.
Pagėgių
Rietavo
Kupiškio r.
Zarasų r.
Kalvarijos
Kazlų Rūdos
Neringos
Širvintų r.

0%

Miestų
savivaldybės

Žiedinės
savivaldybės

Didžiosios kaimiškosios savivaldybės

Mažosios savivaldybės

2018

Duomenų šaltinis: ŠVIS
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5.2.16 pav. Mažiausiai mokymui skirtų modernių kompiuterių 100-ui mokinių tenka miestų
savivaldybėse
Mokymui skirtų modernių kompiuterių, tenkančių 100-ui mokinių, skaičius savivaldybėse (2018 m.)

Miestų
savivaldybės

Mažųjų sav. vidurkis:
24

Didžiųjų kaimiškųjų sav.
vidurkis: 20

Žiedinės
savivaldybės

Ignalinos r.
Neringos
Rietavo
Širvintų r.
Molėtų r.
Birštono
Skuodo r.
Kalvarijos
Kazlų Rūdos
Kupiškio r.
Pagėgių
Zarasų r.

Pasvalio r.
Anykščių r.
Joniškio r.
Lazdijų r.
Ukmergės r.
Rokiškio r.
Raseinių r.
Utenos r.
Radviliškio r.
Akmenės r.
Švenčionių r.
Biržų r.
Kelmės r.
Šilutės r.
Vilkaviškio r.
Marijampolės
Kaišiadorių r.
Trakų r.
Kretingos r.
Tauragės r.
Jurbarko r.
Kėdainių r.
Šilalės r.
Pakruojo r.
Druskininkų
Šalčininkų r.
Šakių r.
Varėnos r.
Jonavos r.
Telšių r.
Plungės r.
Prienų r.
Mažeikių r.
Elektrėnų

Šiaulių r.
Alytaus r.
Panevėžio r.
Kauno r.
Vilniaus r.
Klaipėdos r.

Žiedinių sav.
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Miestų sav.
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Duomenų šaltinis: ŠVIS

1.6.

Ugdymo prieinamumas nepalankias sąlygas turinčioms vaikų grupėms

Infrastruktūros pritaikymas neįgaliesiems
2019 m. švietimo būklės apžvalgoje teigiama, kad specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dalis
švietimo įstaigose rodo ne tik įtraukiojo ugdymo mastus, bet ir švietimo prieinamumo bei paramos
užtikrinimo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims lygį. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių
vaikų ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklose daugėja. Iš viso bendrojo ugdymo
mokyklose specialiųjų poreikių turintys mokiniai 2018 m. sudarė 12,5 proc. Didėja jų dalis bendrosios
paskirties mokymo įstaigose (2018 m. – 11,1 proc.), tai rodo gerėjantį švietimo prieinamumą ir didesnę
įtrauktį.
Taip pat išlieka aktualūs neįgaliųjų integracijos klausimai, žemiau pateikiame naujausią statistiką apie švietimo
įstaigų pasirengimą ugdyti asmenis turinčius specialiųjų poreikių:
2019 m. IV ketvirčio bendrojo ugdymo mokyklų pritaikymo neįgaliesiems būklė
Įstaigų pritaikymo neįgaliesiems požymiai
Įstaiga pritaikyta žmogui su negalia judančiam neįgaliojo vežimėliu

Mokyklų dalis (proc.)
Taip
Iš dalies
Ne
10
59
31

Įrengta automobilių parkavimo vieta*
Yra išorinis pandusas (arba liftas) **

27
54

35
2

12
37

Įėjimo durys pritaikytos žmonėms su negalia judantiems vežimėliuose***
Vidinės klasių durys pritaikytos žmonėms su negalia judantiems
vežimėliuose

29
45

48
35

20
20

Koridoriai yra pritaikyti asmenims judantiems neįgaliojo vežimėlyje

61

39

0

Žmogui su negalia įmanoma judėti tarp aukštų****

20

0

77

33

Bent vienas sanitarinis mazgas pritaikytas žmonėms su negalia

43

0

57

Patekimas į valgyklą pritaikytas žmonėms su negalia*****

41

24

30

Pastatas ir jo prieigos pritaikyti žmonėms su regėjimo negalia (pažymėtos
durys, laiptų pakopos, yra įspėjamieji paviršiai ir kiti pažymėti statinio
elementai)

4

24

72

Įstaiga per pastaruosius 5 metus buvo modernizuota, rekonstruota

25

11

64

Įstaigoje per 5 metus buvo atliktas patalpų remontas

51

14

35

Numatomi įstaigos patalpų atnaujinimo darbai 2 metų laikotarpiu

32

15

53

*neįtrauktos mokyklos, kuriose nėra parkavimo vietos
**neįtrauktos mokyklos, kuriose neįgalieji gali patekti į vidų be panduso
*** neįtrauktos mokyklos, kuriose žmonėms su negalia yra įrengtas atskiras įėjimas
****neįtrauktos mokyklos, kuriose aukštų nėra (pastatas vieno aukšto)
*****neįtrauktos mokyklos, kuriose nėra valgyklų

1.7.

Švietimo įstaigų infrastruktūros pritaikymas vykdyti Visos dienos mokyklos veiklas.

Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės 2017 m. atlikto valstybinio audito „Ar gali gerėti mokinių pasiekimai“
rezultatai atskleidė, kad 34 proc. tėvų, turinčių mokyklinio amžiaus vaikus, nurodė besinaudojantys
korepetitorių paslaugomis, o net ketvirtis tėvų (25 proc.), samdančių korepetitorius, juos samdo jau pradinių
klasių mokiniams. Valstybės kontrolė rekomendavo teikti pagalbą mokykloms, kad būtų lengviau atpažįstami
mokiniai, turintys specialiųjų ugdymo(-si) poreikių, taip pat ir dėl nepalankių aplinkos veiksnių, ir užtikrinti jiems
reikalingą pagalbą.
Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu 2017 m. atliktas visos dienos mokyklos patirčių užsienio šalyse
tyrimas parodė, kad visos dienos mokykla yra vertinga intervencija, jei norima ilginti ugdymui skirtą laiką,
mažinti korepetitoriavimą (siekiant užtikrinti lygias galimybes gauti mokymosi pagalbą mokykloje), plėtoti
įtrauktį švietime, gerinti socialinę riziką patiriančių, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimus.
Visos dienos mokykla daugiausia yra orientuota į 6–12 m. amžiaus mokinius. Pabrėžiama jos nauda silpniau
besimokantiems, turintiems žemesnį socialinį-ekonominį statusą, kitataučiams, imigrantams.
2017 m. Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu atliktas reprezentatyvus „Visos dienos mokyklos paslaugų
poreikio ir galimybių gauti šias paslaugas Lietuvoje tyrimas“ parodė, kad daugiau nei 50 proc. tėvų pritarė, kad
visos dienos mokykloje turėtų ugdytis priešmokyklinių ir pradinių klasių mokiniai, 35 proc. tėvų pritarė, kad
visos dienos mokykloje turėtų ugdytis ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, 30 proc. tėvų pritarė,
kad visos dienos mokykla reikalinga ir socialiai pažeidžiamų grupių mokiniams. Galima teigti, kad visos dienos
mokykla gali padėti užtikrinti ankstyvąją intervenciją, taip pat pagalbą labiausiai pažeidžiamiems mokiniams,
kurie nepasiekia EBPO PISA 2 pasiekimų lygmens.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2018–2019 m. vykdė pilotinį visos dienos mokyklos modelių išbandymą.
87,5 proc. visos dienos mokyklos išbandyme dalyvaujančių mokyklų gerai arba labai gerai vertino visos dienos
mokyklos įgyvendinimą siekiant užsibrėžtų tikslų. Įvertinus pilotinio išbandymo rezultatus matoma, kad visos
dienos mokykla labiausiai padeda siekti edukacinių tikslų: dauguma mokyklų pritarė, kad ugdymo
organizavimas visos dienos mokykloje labiau atitinka mokinių poreikius, mokiniams po pamokų teikiama
daugiau mokymosi pagalbos, gerėja mokinių individuali pažanga, gerėja mokyklos mikroklimatas, labiau
atsižvelgiama į tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikius. Esminės visos dienos mokyklos naudos: pagerėjo mokinių
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pasiekimai, mokymosi motyvacija; mokiniai gali rinktis įvairesnius ugdymo metodus; ugdomos mokinių
socialinės-emocinės kompetencijos.
Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu 2017 m. atliktas visos dienos mokyklos patirčių užsienio šalyse
tyrimas atskleidė, kad visos dienos mokyklos veiklai reikalingos pritaikytos ugdymosi aplinkos: erdvės, skirtos
individualiai (mokymosi pagalbai, švietimo pagalbai teikti) ir grupinei veiklai, bendradarbiavimui, poilsiui,
žaidimams, aktyviam laisvalaikiui, sveikatinimui pritaikytos erdvės. Ugdymosi aplinka visos dienos mokykloje
turi būti palanki kūrybingumui, orientuota į individualius mokinių poreikius (būtina aplinką pritaikyti remiantis
universalaus dizaino principais, taip pat atsižvelgiant į vaikų amžių, raidą).
Domėtasi, kokios, tėvų manymu, visos dienos mokykloje turėtų būti sudarytos vaikams sąlygos. Tyrimo
rezultatai rodo, kad, absoliučios daugumos tėvų nuomone, svarbu, jog visos dienos mokykloje būtų erdvės,
skirtos ramiam laiko leidimui, skaitymui (93,7 proc.) ir bendravimui bei žaidimui (92,2 proc.). Ne mažiau svarbu,
kad būtų erdvė sportuoti (87,6 proc.), individualiai mokytis savarankiškai ir atlikti namų darbus (83,7 proc.) bei
dirbti mažose grupelėse (85,4 proc.). Skaitmeninės mokymosi erdvės savarankiškam darbui svarbą pažymėjo
beveik trys ketvirtadaliai apklausos dalyvių (74,7 proc.). Du trečdaliai respondentų pakankamai svarbiu ir labai
svarbiu dalyku laiko tai, kad visos dienos mokykloje būtų poilsiui ir atsipalaidavimui pritaikyti baldai (69,8
proc.). Daugiau nei pusė visų apklaustųjų mano, kad visos dienos mokykloje svarbūs poilsio kambariai, kuriuose
vaikai galėtų pabūti po vieną ar po kelis (59,6 proc.), galėtų atlikti gamtos mokslų darbus (65,1 proc.).
Taigi, tėvų nuomone, svarbu, kad visos dienos mokykloje būtų sudarytos sąlygos vaikams ne tik savarankiškai
dirbti ir mokytis, bet ir ilsėtis, sportuoti, atsipalaiduoti.
Tyrimų rezultatai akcentuoja du esminius visos dienos mokyklos privalumus. Pirma, visos dienos mokykla
užtikrina vaikų saugumą ir priežiūrą. Antra – lygias visų vaikų teises į neformalųjį švietimą.
2018-2019 mokslo metais Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos iniciatyva 38 Lietuvos mokyklose vyko visos
dienos mokyklos pilotinis išbandymas. Pilotinio išbandymo rezultatų apžvalga parodė, kad dauguma mokyklų
susidūrė su problemomis dėl patalpų trūkumo mokyklose arba nepritaikytų patalpų (trūko mokinių poilsiui
skirtų erdvių), edukacinių priemonių (edukacinių žaidimų, poilsio, sporto inventoriaus), skirtų kokybiškai
vykdyti visos dienos mokyklos veiklą, stoka.
Plėtoti galimybes visiems vaikams naudotis ikimokyklinio ugdymo ir visos dienos mokyklos paslaugomis (ypač
gyvenantiems nepalankiomis gyvenimo sąlygomis, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, grįžusiems iš
užsienio ir migrantams, tautinių bendruomenių vaikams (pvz. romams ir kt.)
Tyrimų duomenimis kokybiškas ankstyvasis ugdymas yra skurdo, iškritimo iš švietimo sistemos mažinimo
priemonė, o šalys, kurios ankstyvajam vaikų ugdymui skiria ne mažiau dėmesio ir investicijų nei kitiems
švietimo lygmenims, vėliau turi ženklią ekonominę naudą – mažiau išlaidų joms reikia skirti sveikatos,
socialinės apsaugos, teisingumo sistemoms.
Įrodyta, kad jeigu iki penkerių metų problemos, atsirandančias dėl skurdo, socialinės atskirties, specialiųjų
ugdymosi poreikių ir kt. nėra šalinamos, jos turi tendenciją dar labiau didėti. Todėl pirmieji vaiko metai yra
laikas kai švietimo priemonėmis galima veiksmingiausiai talkinti vaikų raidai ir šalinti pastebėtas problemas.
Tai ypač aktualu Lietuvoje, kur kas penktas vaikas nuo 0 iki 5 m. gyvena socialinės atskirties ir skurdo sąlygomis.
Tarptautinių
mokinių
pasiekimų
tyrimų
(PISA,
PIRLS)
duomenimis
dalyvavimas
ikimokykliniame/priešmokykliniame ugdyme yra vienas stipriausių veiksnių, darančių įtaką geresniems
mokinių pasiekimams 4 klasėje ir sulaukus penkiolikos metų: dvejus metus ir ilgiau ankstyvajame ugdyme
dalyvavusių mokinių kalbinio ir matematinio raštingumo rezultatai yra reikšmingai aukštesni6. Remiantis PISA
2018 duomenimis, beveik visose šalyse mokiniai, lankę darželį ilgiau nei metus, pasiekia aukštesnių rezultatų
nei jų bendraamžiai, jo nelankę. Priklausomai nuo lankymo metų ir kt. veiksnių, Lietuvoje šis skirtumas siekia
63–109 taškus.

6

OECD (2016). PISA Low-Performing Students Why They Fall Behind and How To Help Them Succeed. Prieiga internete:
https://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/low-performers-ebook-final.pdf?documentId=0901e72b82011e68.

35

Europos Komisija akcentuoja, kad aukštos kokybės ankstyvojo ugdymo paslaugos yra vienas iš prioritetų ir
ragina šalis persvarstyti nacionalines ankstyvojo ugdymo politikas vadovaujantis 2019 m. ratifikuotais
ankstyvojo ugdymo kokybės kriterijais; diegiant prieinamas, visoms šeimoms įperkamas ir
kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas7.
Europos socialinių teisių ramsčio deklaracijoje8pabrėžiama, kad visi vaikai turi teisę į kokybišką ir prieinamą
ikimokyklinį ugdymą. Deklaracijoje akcentuojama, kad siekiant padidinti vaikų iš socialiai remtinos aplinkos
galimybes gyvenime patirti sėkmę turėtų būti numatytos konkrečios tikslinės priemonės.
Tinkamas ikimokyklinio ugdymo paslaugų paklausos ir pasiūlos santykis šalyje sudarytų palankią aplinką
šeimoms tinkamai įgyvendinti šeimos funkcijas ir tuo pačiu, aktyviau ir sėkmingiau dalyvauti darbo rinkoje,
stiprintų vyrų ir moterų lygias galimybes, skatintų gimstamumą.
Nors Lietuvoje ikimokyklinio ugdymo programoje dalyvaujančių vaikų skaičius auga, tačiau vienodų galimybių
užtikrinimas visiems šio amžiaus vaikams vis dar yra iššūkis9. Ikimokykliniame ugdyme dalyvaujančių vaikų nuo
4 metų iki pradinio ugdymo pradžios dalis 2017 m. buvo 91,9 proc., t. y. 8,1 procentinio punkto daugiau nei
2010 m. Tačiau tai vis dar mažiau už ES vidurkį (95,4 proc.). 2010–2017 m. vaikų nuo gimimo iki 3 metų amžiaus
dalyvavimas taip pat pagerėjo: 2017 m. jis pasiekė 20,3 proc. (2010 m. buvo 14 proc.), tačiau tai vis dar gerokai
mažiau už ES vidurkis (34,2 proc.).
Palyginus vaikų nuo 3 metų amžiaus iki privalomojo mokyklinio amžiaus iš namų ūkių, kuriems kyla skurdo ir
socialinės atskirties rizika, dalyvavimą su to paties amžiaus vaikų iš palankesnės socialinės aplinkos dalyvavimu,
susidaro 15,7 procentinio punkto skirtumas. Tai yra daugiau už vidutinį 11,3 procentinio punkto skirtumą
Europos Sąjungoje 2016 m.
Daugumoje savivaldybių ikimokyklinio ugdymo paklausos ir pasiūlos santykis nėra pakankamas, t. y. nėra
užtikrinama galimybė visiems vaikams dalyvauti ikimokyklinio ugdymo programoje (ypač kaimo vietovėse ir
didžiuosiuose miestuose). Tik 37 savivaldybėse užtikrinamas vaikų pavėžėjimas iš atokių kaimo vietovių (kur
vaikams kyla didesnė skurdo ir atskirties rizika) (Valstybės kontrolė, 2018 m.)10.
Todėl būtinos priemonės, kurios talkintų savivaldybėms (ypač kaimo vietovių ir didžiųjų miestų, kur paslaugų
paklausa ir pasiūla labiausiai skiriasi) kuriant papildomas vietas kokybiškų ikimokyklinio ugdymo programų
vykdymui (pritaikant turimas patalpas mažų vaikų ugdymui, steigiant mobilius vaikų darželius ar kt.).
Atskirais atvejais11, jeigu vaikas gyvena šeimoje, įrašytoje į socialinės rizikos šeimų apskaitą, vaikui gali būti
skiriamas privalomas ikimokyklinis ugdymas. Lietuvos savivaldybių asociacijos apklausos duomenimis šiuo
metu Lietuvoje priskaičiuojama virš 4 tūkst. tokių vaikų. Tačiau 2019-2020 m, ŠVIS duomenimis, tik 52 vaikams
buvo skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas. Viena priežasčių, kurias įvardija savivaldybės - problemos dėl
ikimokyklinio amžiaus vaikų pavežimo. Tad pagalba savivaldybėms apsirūpinant mokykliniu transportu
pritaikytu mažų vaikų vežiojimui, ženkliai prisidėtų prie sklandesnio privalomo ikimokyklinio ugdymo diegimo
tiems vaikams, kuriems jis būtinas.

7

European Commission (2018). Proposal for a Council recommendation On High Quality Early Childhood Education and Care Systems,
{SWD(2018)
173
final}).
Prieiga
internete:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0173&from=EN
8 Europos socialinių teisių ramsčio deklaracija (2017/C 428/09).
9 2019 m. Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis. Lietuva
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-lithuania_lt.pdf
10

11

Valstybės kontrolė, Ar išnaudojame ikimokyklinio ugdymo galimybes sėkmingesnei vaikų ateičiai užtikrinti?, 2018
Privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, 2012

36

1.8.

Regioninių švietimų pagalbos centrų poreikis

Lietuvoje šiuo metu švietimo pagalba (specialioji pedagoginė, psichologinė, socialinė pedagoginė) teikiama 3
lygmenimis: mokyklos, savivaldybės (pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos –
toliau – PPT/ŠPT), nacionaliniu (Nacionalinė švietimo agentūra, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras,
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras). Per pastarąjį dešimtmetį savivaldybėse vykstantys
socialiniai ir demografiniai pokyčiai (migracija, reimigracija, gimstamumo mažėjimas, vaikų skurto masto,
specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų skaičiaus didėjimas ir kt.) iškėlė daug iššūkių švietimo pagalbos
prieinamumui ir kokybei savivaldybių ir mokyklos lygmeniu. Išryškėjo atotrūkis tarp miesto ir kaimo mokyklose
besimokančių mokinių galimybių gauti kokybišką švietimo pagalbą, atsirado vietovių, kuriose ši pagalba tapo
sunkiai prieinama. 2018 m. ŠVIS duomenimis jokios pagalbos mokiniui specialisto nebuvo 9 proc. bendrojo
ugdymo mokyklų, daugiau nei pusė (53 proc.) šalies mokyklų neturėjo psichologo, o specialiojo pedagogo ar
logopedo neturėjo 28 proc. šalies mokyklų. Dažniausiai pagalbos mokiniui specialistų neturi mažųjų
savivaldybių mokyklos, kuriose dėl mažo mokinių skaičiaus specialistams sudėtinga pasiūlyti viso etato darbo
krūvį.
Duomenys rodo pedagoginės psichologinės pagalbos prieinamumo netolygumus Lietuvos ikimokyklinio
ugdymo įstaigose ir mokyklose (ŠVIS duomenis, 2018):

Specialioji pedagoginė pagalba ikimokyklinio ugdymo įstaigose yra neprieinama 50 proc.
Lietuvos rajonų, 20 proc. rajonų specialiųjų pedagogų skaičius darželiuose yra didesnis negu reikėtų aptarnauti
pagal nustatytą vaikų normą.

Mokyklose specialioji pedagoginė pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams
visiškai prieinama yra tik 5 proc. Lietuvos savivaldybių Daugiausia rajonų specialioji pedagoginė pagalba yra
mokiniams iš dalies prieinama. Dviejose savivaldybėse (Pagėgių ir Kalvarijos) specialioji pedagoginė pagalba
mokiniams yra visai neprieinama.

Logopedinė pagalba 63 proc. savivaldybių ikimokyklinio ugdymo įstaigose yra prieinama visiems
vaikams, tačiau 6 savivaldybėse logopedinė pagalba ikimokyklinio amžiaus vaikams yra visai neprieinama.

Mokyklose logopedinė pagalba yra prieinama (nuo 76 proc. iki 100 proc. vaikų) arba iš dalies
prieinama (nuo 26 proc. iki 75 proc. vaikų) visose Lietuvos savivaldybėse, išskyrus Kalvarijos savivaldybę.

Psichologinė pagalba yra visai neprieinama 3 arba beveik neprieinama 5 Lietuvos savivaldybėse.
Daugumoje savivaldybių – 22 psichologinė pagalba yra iš dalies prieinama ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus
vaikų, o poreikis visiškai tenkinamas 12 savivaldybių.

Socialinė pedagoginė pagalba yra visiškai prieinama 51, iš dalies prieinama 9 Lietuvos
savivaldybėse.
Žr. žemiau esančias diagramas.
PPT/ ŠPT dirbančių specialistų (etatų) skaičius
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Psichologui tenkantis mokinių skaičius

Specialiajam pedagogui tenkančių didelių ir labai didelių SUP turinčių mokinių skaičius

Socialiniam pedagogui tenkantis mokinių skaičius

38

Nepaisant to, kad siekiant spręsti švietimo pagalbos prieinamumo problemas, psichologinė, specialioji
pedagoginė ir socialinė pedagoginė pagalba teikiama ne tik bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo
įstaigose, vykdančiose pirminį profesinį mokymą, bet ir pedagoginėse psichologinėse tarnybose, jei jos negali
suteikti mokykla, prieinamumo ir paslaugų kokybės problemos atskirose savivaldybėse vis vien išlieka. 2019 m.
savivaldybėse veikė 54 pedoginių psichologinių tarnybų funkcijas vykdančios švietimo pagalbos įstaigos. Iš
jų:23 atskirą juridinį statusą turinčios pedagoginės psichologinės tarnybos, 31 esančios įvairiuose švietimo
pagalbos įstaigų dariniuose, kurios šalia kitų funkcijų vykdo ir pedagoginės psichologinės tarnybos funkcijas.6iose Lietuvos savivaldybėse (Alytaus raj., Neringos, Kalvarijos, Rietavo, Pagėgių) pedagoginių psichologinių
tarnybų (ar jų funkcijas vykdančių įstaigų) nėra (jos yra aptarnaujamos kitų savivaldybių PPT sutarčių
pagrindu).2019-2020 m.m. PPT/ŠPT dirbo 475 švietimo pagalbos specialistai 360,23 etatuose , iš jų 169, 95
etato - psichologai, 32,75 - socialiniai pedagogai, 79,6 - logopedai, 71,25 - specialieji pedagogai ir
kt. Akivaizdu, kad su turimais žmogiškaisiais resursais ir finansinėmis galimybėmis PPT/ŠPT nėra pajėgios
patenkinti viso pagalbos poreikio. Be to, didėjant ankstyvojo amžiaus vaikų vertinimo poreikiui, siekiant padėti
vaikams turintiems įvairiapusių raidos, emocijų, elgesio sutrikimų, iškyla būtinybė PPT/ŠPT specialistams
specializuotis tam tikroje srityje (pvz. psichologinio vaikų vertinimo, konsultavimo, pagal konsultuojamų vaikų
amžių ar sutrikimų pobūdį ir kt.). Šiuo metu rajonuose esančios PPT/ŠPT, kurios turi vykdyti specialiųjų
ugdymosi poreikių vertinimą, teikti rekomendacijas, konsultacijas mokykloms, tėvams, o taip pat teikti
švietimo pagalbą aptarnaujamoms mokykloms, dėl ribotų žmogiškųjų išteklių (kai kuriose iš jų dirba vos 2-3
specialistai) susiduria su ribotomis galimybėmis pasiekti pagalbos gavėjus, tuo būdu ribojamas potencialiai
galimos pagalbos prieinamumas kaimiškose vietovėse. Siekiant spręsti kylančias problemas 2008-2014 m.
įgyvendinti Europos Sąjungos lėšomis finansuojami projektai padėjo pamatus atsirasti specializuotiems
ugdymo ir metodinės pagalbos centrams. Šie ugdymo centrai – Panevėžio “Šviesos”, Diemedžio (Šilutės raj.),
Gelgaudiškio (Šakių raj.) ir Plungės ugdo mokinius, turinčius labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių –
autistiški, intelekto, emocijų, elgesio ir kompleksinių sutrikimų turintys vaikai, o tuo pačiu jie konsultuoja ir
teikia metodinę pagalbą šalies mokykloms, kuriose įtraukties būdu ugdomi šių sutrikimų turintys mokiniai.
Tačiau šie metodiniai centrai nepajėgūs teikti metodinę konsultacinę pagalbą pagal augančius šalies
poreikius. Šie centrai nevykdo ir vaikų vertinimo pedagoginiu, psichologiniu, mediciniu ir socialiniu
pedagoginiu aspektais.
Šalyje veikia ir du nacionaliniai specialiojo ugdymo centrai – Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo
centras bei Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras. Šie centrai atlieka pedagoginį psichologinį vaikų
pažintinių gebėjimų, mokėjimų, įgūdžių, asmenybės ir ugdymosi problemų specialiųjų ugdymosi poreikių
vertinimą. Be to šie centrai teikia informacinę, metodinę pagalbą ir konsultuoja mokytojus, specialistus, tėvus
(globėjus, rūpintojs), vykdo kvalifikacijos tobulinimo renginius šalies švietimo pagalbos specialistams, bendrojo
ugdymo mokyklų mokytojams, ugdantiems klausos ar regos sutrikimų turinčius mokinius; kaupia mokymosi
išteklius, specialiąją literatūrą, ugdymui skirtas techninės pagalbos priemones. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre įkurtas naujas Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, kuris
teikia pagalbą visoms šalies švietimo institucijoms dėl įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymosi
drauge su bendraamžiais jiems artimoje ir pritaikytoje aplinkoje. Kadangi abu nacionalinai specialiojo centrai
yra Vilniuje, jų teikiamos paslaugos dėl didelių atstumų sunkiai pasiekiamo nutolusių savivaldybių mokiniams.
Atsižvelgiant į savivaldybėse susiklosčiusį didelį pedagoginės psichologinės pagalbos netolygumą, įvertinus
turimus šalies žmogiškuosius resursus ir jų regioninį pasiskirstymą, kitų šalių patirtį (pvz. Suomijos ,Valteri’’
mokymo ir konsultavimo centrai), o taip pat siekiant spręsti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių
įtraukties į švietimo sistemą problemas, planuojama kurti regionines švietimo pagalbos įstaigas (centrus).
Planuojama, kad kiekviename regione veiks po vieną regioninę švietimo pagalbos įstaigą ir dar vieną
papildomai Vilniuje, t. y. planuojama įsteigti iš viso 11 regioninių švietimo pagalbos įstaigų. Centras regione
būtų steigiamas specialiosios mokyklos/specialiojo ugdymo centro bazėje, apjungiant šiuo metu regione
PPT/ŠPT ir mokykloje/centre turimus žmogiškuosius išteklius, sukuriant naują infrastuktūrą, kuri būtų
pritaikyta vykdyti šias funkcijas: individualių ugdymosi poreikių vertinimo, rekomendacijų mokykloms
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teikimo, mokyklų konsultavimo, aprūpinimo metodinėmis ir individualiomis mokymosi priemonėmis.
Atskirais atvejais, tokie centrai teiktų ir ugdymosi paslaugas. Švietimo pagalbos išteklių koncentracija regiono
lygmeniu leistų didinti centruose dirbančių specialistų kompetencijas, jiems specializuotis vertinti
specialiuosius ugdymosi poreikius (pvz. ankstyvojo amžius, paauglių, skirtingų kultūrų, skirtingus sutrikimus
turinčius ir kt.), teikti specifines konsultacijas ir kitą reikalingą metodinę pagalbą bendrosios paskirties
mokykloms. Centras taip pat teiktų mobilias paslaugas. Toks žmogiškųjų išteklių koncentravimas paskatintų
specialiųjų mokyklų, kurių šiuo metu Lietuvoje turime 44, išskaidymą, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių
mokinių sklandžią įtrauktį į bendros paskirties mokyklas.
Regioninės švietimo pagalbos įstaigos leistų racionaliai naudoti nacionalinius ir savivaldybių žmogiškuosius
švietimo pagalbos išteklius, užtikrinti švietimo pagalbos prieinamumą ir kokybę įvairių ugdymosi poreikių
turintiems mokiniams visoje šalyje.
Tokių įstaigų/centrų sukūrimas atliepia Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto pateiktas pastabas Lietuvai
dėl Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo šalyje dėl įtraukiojo švietimo bendrojoje švietimo sistemoje
užtikrinimo įgyvendinti teisę į įtraukų, kokybišką ir nemokamą privalomą švietimą įvairių ugdymosi poreikių
turintiems asmenims, taip pat UNESCO Darnaus vystymosi strategijos 4 tikslo, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių
konvencijos 24 straipsnio, Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ Sumanios visuomenės vystymo (ypač
5.1, 5.5 p.) tikslus, dera su Lietuvos regioninės politikos Baltąja knyga.

1.9.

Bendrojo ugdymo turinio atnaujinimo ir pasiekimų vertinimo sistemos pokyčiai

Pagrindinė švietimo reformos kryptis yra skirta kompleksiniam ugdymo turinio atnaujinimui. Tai reiškia, kad
ugdymo turinio atnaujinimas apima Bendrųjų programų (ko mokoma), ugdymo organizavimo ir metodų (kaip
mokoma), pasiekimų vertinimo (kaip vertinama) ir mokymosi šaltinių (kokios priemonės naudojamos)
atnaujinimą. ESF 2013-2020 m. periodo priemonėmis finansuojamas UT atnaujinimo veiklos.
Rengiamos Bendrosios programos, atnaujinami skaitmeninai ištekliai, siūlomas kvalifikacijos tobulinimo
galimybės pedagogams, mokyklų vadovams, švietimo pagalbos specialistams. Numatyta, kad Bendrosios
programos bus orientuotos į XXI amžiaus kompetencijų ugdymą ir jose bus:




sustiprintas asmens savybių ir vertybių ugdymas, bus skirta daugiau dėmesio orumo, pasitikėjimo,
empatijos, atsakomybės, demokratinės kultūros, socialinių ir emocinių gebėjimų, pasitikėjimo savo
galiomis, valios ir atsparumo ugdymui;
sukurtos sąlygos kiekvienam mokiniui įgyti aukštesnius pasiekimus, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių
pagrindus.

Atnaujinant programas numatyta skirti dėmesio pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, sudaryti sąlygas atnaujinti
žinias ir įgyti reikalingų įgūdžių sėkmingai įgyvendinti atnaujintas programas. Į pagalbą mokytojams kuriama
metodinė medžiaga kaip dirbti su atnaujintu turiniu, kaip dirbti su įvairių mokymosi sunkumų patiriančiais
vaikais (sugrįžę, iš užsienio, tautinių mažumų, specialiųjų poreikių), rengiamos specialios užduotys ir medžiaga
gabių vaikų atpažinimui ir ugdymui.
Bus orientuojamasi į mokyklos vadovų, savivaldybių ir pagalbos specialistų gebėjimų stiprinimą, sudarant
galimybes ieškoti efektyvių sprendimų vietoje ir tariantis su bendruomene, didinant jų savarankiškumą ir
atsakomybę priimti sprendimus, orientuotus į mokinių mokymosi palaikymą ir gerinimą.
Atnaujinat ugdymo turinį atnaujinami ir kuriami nauji skaitmeninai ištekliai, ieškoma tinkamų verslo ir švietimo
bendradarbiavimo modelių, kurie padėtų užtikrinti nuolatinį skaitmeninio turinio atsinaujinimą ir prieinamumą
visoms mokinių grupėms.
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Virš 60 proc. pradinį ir pagrindinį ugdymą įgyvendinančių mokyklų aprūpintos gamtos mokslų ir technologijų
mokymusi reikalinga šiuolaikiška įranga. Taip pat mokyklose kuriamos 2000 Wi-fi interneto zonos, kurios
sudarys prielaidas sėkmingai naudotis skaitmeninio turinio ir nuotolinio ugdymo galimybėmis.
Siekiant pasirengti išorinio mokinių pasiekimų vertinimo sistemos pokyčiams, numatyta įsigyti paslaugą ir
išbandyti elektorines platformas, skirtas mokinių testavimui, vykdant Nacionalinius mokinių pasiekimų
patikrinimus (4,6,8 klasėse), Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą (10 klasėje) ir Valstybinius brandos
egzaminus (12 klasėje) arba tarpinių atsiskaitymų vertinimus. Taip pat kuriamas elektroninio testavimo
užduočių bankas, leisiantis greičiau ir patikimiau parengti patikrinimų ir egzaminų užduotis. El. patikrinimo
užduočių turinys taip pat plėtojamas, kuriami nauji pasiekimų lygių aprašai ir užduotys, leidžiančios tikrinti
mokinių pasiekimus integruojant įvarius kritinio mąstymo, kūrybiškumo ir kitus aktualius gebėjimus.
Kuriami nauji įrankiai mokinių kompetencijoms įvertinti, pvz. projektinių darbų vykdymo ir vertinimo aprašai
pagrindiniame ugdyme, kurie leistų visapusiškai ir objektyviai įvertinti mokinių įgytas žinias ir gebėjimus ir
sudarytų įvairesnes galimybes atsiskleisti mokinių potencialui.
Projekte taip pat kuriami ir išbandomi įvairūs vidurinio ugdymo kaupiamojo vertinimo variantai, kurie
atnaujinus ugdymo turinį, galėtų būti siūlomi vidurinio ugdymo programos baigimui įvertinti.
Elektroninis pasiekimų vertinimas sudaro prielaidas sukurti patikimą ir išsamią statistinių duomenų bazę.
Mokiniams, mokykloms ir savivaldybėms teikiamos ataskaitos apie pasiekimus. Sukaupta informacija leidžia
analizuoti tendencijas ir modeliuoti įvairias mokinių pasiekimų vertinimo alternatyvas.
Vykdoma išorinio mokinių pasiekimų vertinimo pertvarka siekiama sudaryti galimybes vertinti kuo įvairesnius
mokinių gebėjimus, sudarant galimybes lankstesniu ir mokiniui bei mokyklai tinkamu būdu įsivertinti savo
pasiekimus ugdymo procese. Antras svarbus siekinys - užtikrinti, kad mokinių pasiekimų duomenys būtų
naudojami ugdymo kokybės gerinimui, teikiant svarbų vaidmenį komunikacijai tarp nacionalinio lygmens
institucijų ir mokyklos.
Visos projekte suplanuotos ir vykdomos priemonės papildys atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimą ir
sudarys galimybę įvertinti mokinių pasiekimus orientuojantis į išsikeltus ugdymo tikslus.
Tęsiant pradėtus darbus toliau, bus vykdomi šie darbai:








Parengti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, jas svarstyti su įvairiomis
suinteresuotomis grupėmis (mokinių, tėvų, pedagogų, akademinės bendruomenės atstovais,
nevyriausybinėmis organizacijomis ir pan.) ir patvirtinti parengtus dokumentus Ministro įsakymu.
Skaitmenizuotos bendrosios programos ir sukurti reikiami skaitmeninai mokymosi resursai.
Organizuoti profesinio tobulėjimo mokymai pedagogams, mokyklų vadovams ir savivaldybių
atstovams.
Baigiami pasiekimų vertinimo darbai ir parengti pasiekimų vertinimo būdus reglamentuojantys teisės
aktai. Šie teisės aktai, kartu su atnaujintą turinį reglamentuojančiais teisės aktais bus svarstomi su
suinteresuotomis grupėmis.
Visi reformos darbai yra ir toliau bus viešinami Ministerijos, Nacionalinės švietimo agentūros
svetainėse, socialinėse medijose ir per kitas šalies žiniasklaidos priemones.

Šiuos darbus ir minėtus teisės aktus numatoma patvirtinti iki 2022 metų.

1.10. 2014–2020 m. ES investicijų į bendrąjį ugdymą poveikis ir įgyvendinimo pamokos
2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programoje buvo iškelti konkretūs uždaviniai bendrojo ugdymo
srityje, kurie siekė prisidėti prie:
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1) ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo paslaugas teikiančių ugdymo įstaigų tinklo
optimizavimo;
2) mokinių pasiekimų gerinimo;
3) ankstyvo pasitraukimo iš ugdymo proceso mažinimo.
ES investicijų poveikio švietimo įstaigų tinklo efektyvumui analizė parodė, kad:
-

-

-

-

-

2014–2020 m. laikotarpio investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigų infrastruktūrą sudaro sąlygas
pagerinti ugdymo aplinką apie 10 proc. visų ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme
dalyvaujančių vaikų tačiau, nepaisant šio ženklaus indėlio, poveikis bus mažesnis nei planuota ir
neleis pasiekti specifinio rezultato rodiklio reikšmės, numatančios, kad ERPF lėšomis atnaujintas
ugdymo įstaigas lankys 46 proc. visų 1–6 m. amžiaus vaikų;
valstybės projektų planavimas ir regioniniams projektams taikyti kriterijai investuojant į bendrojo
ugdymo įstaigų modernizavimą ir edukacinių erdvių atnaujinimą sudarė sąlygas tvarioms švietimo
įstaigų optimizavimo planus atitinkančioms investicijoms, kurių tiesioginis poveikis pasieks
mažiausiai 14 proc. mokinių;
investicijomis į bendrojo ugdymo įstaigų infrastruktūrą pritaikant ją ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo paslaugoms teikti bus padidintas šių paslaugų prieinamumas septyniose
rajonų savivaldybėse taip efektyviai išnaudojant turimą švietimo įstaigų infrastruktūrą;
centralizuotai Nacionalinės švietimo agentūros vykdomi projektai, skirti aprūpinti švietimo įstaigas
mokykliniais autobusais, gamtos ir technologinių mokslų įranga ir priemonėmis bei specialiųjų
poreikių turintiems vaikams reikalingomis techninėmis priemonėmis papildys ir sustiprins ES
investicijų poveikį į švietimo įstaigų infrastruktūrą, nes sudarys sąlygas toliau didinti mokyklų
tinklo efektyvumą, švietimo kokybę ir prieinamumą;
investicijomis į neformaliojo vaikų švietimo infrastruktūrą gerinama ugdymo aplinka ir didinamas
infrastruktūros pajėgumas sudarys sąlygas didinti neformaliojo ugdymo prieinamumą, ypač
regionuose.

ES investicijos nors ir turėjo teigiamą poveikį švietimo infrastruktūros modernizavimui ir plėtrai bei siekė
sudaryti sąlygas gerinti švietimo kokybę ir prieinamumą, stokojo aiškiai apibrėžto siekiamo pokyčio, kurio
atžvilgiu būtų vertinamas poveikis. Investicijos į infrastruktūrą buvo gana fragmentuotos ir, nors ir pagerino
fizinę ugdymo aplinką ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo srityse,
jos labiau atliepė santykinai žemo bendrojo ugdymo finansavimo lygio nulemtus švietimo sistemos iššūkius,
nei buvo orientuotos į konkretų siekiamą pokytį.
Pavyzdžiui, didžiausios investicijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pajėgumų plėtrai buvo
skirtos Vilniaus (4,46 mln.) ir Klaipėdos (879 tūkst.) miestų savivaldybių projektams, siekiant sumažinti vietų
trūkumą ir padidinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą didmiesčių gyventojams. Tuo pat metu ESF
investicijos į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklos kokybės gerinimą buvo paskirstomos
konkurso būdu neišskiriant kaimo vietovėse esančių ugdymo įstaigų. Todėl nepaisant ženklaus ES investicijų
indėlio į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo gerinimą, 2014–2020 m. programavimo
laikotarpio investicijos neatliepė iššūkių susijusių su dalyvavimo ikimokykliniame ir priešmokykliniame
ugdyme skirtumais mieste ir kaimo vietovėse bei pagal SEK statusą.
Atsižvelgiant į 2014–2020 m. ES fondų investicijų į bendrąjį ugdymą vertinimo rezultatus ir dalyvavimo
ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme naudą ir poveikį mokinių bendrojo ugdymo pasiekimams, 2021–
2027 m. ES fondų lėšomis tikslinga būtų didinti dalyvavimą ikimokykliniame ugdyme kaimo vietovėse,
užtikrinant prieinamas ir pasiekiamas, t.y., arti namų esančias ikimokyklinio ugdymo paslaugas. Investicijas į
ankstyvajam ugdymui (lopšelio ir ikimokyklinio ugdymo grupėms) tinkamų patalpų įrengimą švietimo, kultūros
ir/ar daugiafunkcinės paskirties pastatuose reikėtų derinti su ankstyvojo ugdymo paslaugų teikimo finansavimu
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skurdo ir socialinės atskirties riziką patiriantiems vaikams bei reguliacinėmis priemonėmis, nukreiptomis į
privalomo dalyvavimo ikimokykliniame ugdyme ankstinimą.
Kitas iššūkis, kuris išlieka aktualus ir naujuoju programavimo laikotarpiu yra mokinių galimybės savo mokyklose
naudotis laboratorija. Nors naudotis įrengtų regioninių STEAM centrų laboratorijomis galės visos Lietuvos
mokyklos, šios investicijos neprisideda prie strateginio tikslo ženkliai padidinti mokinių, turinčių galimybę savo
mokykloje naudotis gamtos mokslų laboratorija, dalį iki 80 proc. Nors Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų
aprūpinimas laboratorijomis ir jų įranga 2015–2018 m. pagerėjo, tačiau laboratorijas šiuo metu vis dar turi tik
apie trečdalis bendrojo ugdymo mokyklų, todėl norint gerinti mokinių pasiekimus, 2021–2027 m. laikotarpiu
bus svarbu aprūpinti mokyklas laboratorine įranga, užtikrinant mokinių galimybes ja naudotis mokymosi
procese. Siekiant užtikrinti investicijų tvarumą, viena iš sąlygų intervencijos įgyvendinimui galėtų būti
optimizuotas įstaigų tinklas ir efektyvi ugdymo įstaigos veikla.
2014–2020 m. ES investicijų į švietimo kokybės ir prieinamumo didinimą tinkamumo ir rezultatyvumo analizė,
atlikta siekiant įvertinti (tikėtiną) investicijų poveikį, parodė, kad priemonės, kurios labiausiai prisideda prie
ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ir neformaliojo švietimo kokybės ir prieinamumo, buvo:
-

-

-

-

sisteminiu lygmeniu vykdomas pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir kitų švietimo įstaigų
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir kompetencijų stiprinimas, siekiant suteikti papildomas
žinias ir įgūdžius, reikalingas organizuoti kokybiškam ir įtraukiam, į mokinį orientuotam ugdymo
procesui bei atliepti mokytojų trūkumo ir netolygaus darbo krūvio iššūkius;
naujų ugdymo proceso organizavimo formų diegimas ir taikymas bei kitų veiklos tobulinimo būdų
išbandymas ugdymo įstaigų lygmeniu, įgyvendinant į ikimokyklinio ugdymo kokybės ir bendrojo
ugdymo mokinių pasiekimų gerinimą orientuotus projektus ir užtikrinant tinkamą tokių
intervencijų stebėseną;
ugdymo įstaigoms ir pedagogams skirtų rekomendacijų, metodikų, mokymo priemonių (taip pat ir
skaitmeninių) parengimas, siekiant užtikrinti ugdymo įstaigų veiklai ir mokymo procesui reikalingų
išteklių prieinamumą;
tiesioginis NVŠ paslaugų finansavimas taikant krepšelio modelį, kuris leido nuo 28 iki 60 proc.
padidinti dalyvavimą NVŠ veiklose, padidinti NVŠ paslaugų pasiūlą ir įvairovę (ypač regionuose ir
kaimo vietovėse).

Savo ruožtu kitos sisteminiu lygmeniu įgyvendinamos intervencijos, skirtos atnaujinti bendrojo ugdymo
programas bei sukurti ir įdiegti ugdymo organizavimo modelius, taip pat švietimo stebėsenos ir vertinimo
sistemų plėtra veikia kaip būtinos prielaidos pokyčiams švietimo sistemoje įgyvendinti. Nors kokybės
krepšelio modeliu siekiamas diegti į rezultatus orientuotas finansavimo kompensavimas yra svarbus pokytis
visos švietimo sistemos lygmeniu, prisidedantis ir prie švietimo įstaigų tinklo efektyvumo didinimo, jo faktinis
poveikis priklausys nuo savivaldybių ir mokyklų motyvacijos tobulinti veiklą ir siekti geresnių rezultatų. Kitas
svarbus visos švietimo sistemos plėtrą ribojantis veiksnys išlieka stringanti pedagogų rengimo institucijų
pertvarka ir mažas pedagogo karjeros patrauklumas jauniems asmenims. ES investicijų poveikis šioje srityje
nors ir teigiamas, bet šio poveikio mastas yra nedidelis ir nesprendžia struktūrinės pedagogų trūkumo
problemos – galimybe mokytis pagal formaliojo mokymo programas pasinaudojo 364 asmenys, dar 663
asmenims buvo skirtos tikslinės stipendijos pedagoginės krypties studijoms. Kita vertus, švietimo įstaigos ir jų
darbuotojai buvo aktyviai įtraukti į ES lėšomis finansuojamą prevencinių programų diegimą ir įgyvendinimą,
apimantį ir neformaliojo švietimo veiklas pedagogams ir kitiems švietimo darbuotojams, kuriose jau dalyvavo
daugiau nei 8 tūkst. asmenų. Plėtojant psichologinės pagalbos prieinamumą mokiniui, mokytojui ir mokinio
tėvams, 752 mokyklose buvo teikiama švietimo pagalba.
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Nors 2014–2020 m. pasirinktos įgyvendinti intervencijos buvo nukreiptos į kokybės ir prieinamumo pokyčius
skirtingais bendrojo ugdymo valdymo lygmenimis, tačiau jos neapėmė tikslinių, į mokinį nukreiptų priemonių,
skirtų gerinti ugdymo pasiekimus ir mažinti mokinių pasiekimų netolygumus, kurie vis dar išlieka dideli
priklausomai nuo gyvenamosios vietovės ir SEK statuso. Atsižvelgiant į ES lygmeniu inicijuotą ir šiuo metu
analizuojamą Vaiko garantiją, 2021–2027 m. laikotarpiu švietimo kokybės ir prieinamumo netolygumų
iššūkiams atliepti galėtų būtų įgyvendinta tikslinė (pilotinė) intervencija identifikuotose mokyklose
finansuojant kokybišką visos dienos ugdymą 2–7 klasių mokiniams taikant švietimo paslaugų standartizuotus
kaštus (papildomų mokytojų atlyginimams, transporto kaštams, mokymosi priemonėms, mokinių maitinimui).
Pažangai stebėti ir pokyčiui matuoti turi būti užtikrintas tolesnis mokinių pasiekimų vertinimas, stebėsena ir
analizė.

1.11. Reziumė
Apibendrinant duomenis apie esamą ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo situaciją ir jos pokyčius 2015-2018 m.,
matyti, kad pagrindinės pokyčio reikalaujančios kryptis yra susijusios su mokinių pasiekimų netolygumais,
kuriuos apibūdina:






statistiškai reikšmingai žemesni už EBPO šalių vidurkį Lietuvos mokinių skaitymo gebėjimai, matematinis
ir gamtamokslinis raštingumas;
dideli ir toliau didėjantys mokinių tarptautinių tyrimų atskleisti pasiekimų skirtumai pagal gyvenamosios
vietovės dydį (labiausiai tarp miesto ir kaimo vietovių), taip pat pagal SEK statusą. Mokiniai, esantys
žemiausioje socialinėje, ekonominėje, kultūrinėje aplinkoje, neįgyja minimalių skaitymo įgūdžių, t. y.
nepasiekia antro pasiekimų lygmens;
dideli NMPP rezultatų skirtumai tarp didmiesčio, miesto ir kaimo mokinių pasiekimų visose klasėse (4oje, 6-oje ir 8-oje), t. y., kaimo vietovėse mažiau mokinių pasiekia vidutinius ar aukštesnius rezultatus;
ugdymo aplinkos skirtumai, pvz., tik apie trečdalis bendrojo ugdymo mokyklų turi laboratorijas (mieste
tokių mokyklų beveik dvigubai daugiau nei kaime), per pastaruosius trejus metus bendrojo ugdymo
mokyklų, turinčių laboratorijas, dalis išaugo vos 3 proc. punktais.

Prie mokinių pasiekimų netolygumų prisideda ir dalyvavimo ikimokykliniame ugdyme skirtumai miesto ir kaimo
vietovėse bei pagal skirtingą SEK statusą:



Lietuvoje 2018 m. ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvavo 90 proc. miestuose
gyvenančių 1-6 m. vaikų ir tik 36,5 proc. vaikų kaimo vietovėse;
Vaikų, patiriančių skurdo ir socialinės atskirties riziką, dalyvavimas ikimokykliniame ugdyme yra apie ~25
proc. mažesnis tarp 3-6 m. vaikų ir net 75 proc. mažesnis tarp vaikų iki 3 m. amžiaus, nei tokios rizikos
nepatiriančių.

Šie duomenys rodo, kad šalia pokyčių sisteminiu ir instituciniu lygmenimis, reikalingos tikslinės, į mokinį ir vaiką
orientuotos intervencijos norint 2021–2027 m. pasiekti aiškiai apibrėžtus pokyčius:
1) Mažinti 2 lygmens PISA tyrime nepasiekiančių mokinių dalį. Pokyčio bus siekiama įgyvendinant tikslinę
intervenciją mokyklose finansuojant kokybišką visos dienos ugdymą mokiniams, pritraukiant į mokyklas naujus
pedagogus ir tobulinant kvalifikaciją jau dirbančių pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, reformuojant
ugdymo turinį ir diegiant inovacijas švietime.
2) Pagerinti PISA gamtamokslinio ugdymo pasiekimus, aprūpinant mokyklas laboratorine įranga ir
priemonėmis. Šios investicijos taip pat prisidės prie mokymosi fizinės aplinkos ir mokinių pasiekimų
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netolygumų mažinimo, tačiau joms įgyvendinti būtina sąlyga yra bendrojo ugdymo įstaigų tinklo
optimizavimas, stipriai sumažinant jungtinių klasių ir jose besimokančių mokinių skaičių.
3) Padidinti dalyvavimą ikimokykliniame ugdyme kaimo vietovėse, užtikrinant prieinamas ir arti namų esančias
ikimokyklinio ugdymo paslaugas. Investicijas į ankstyvajam ugdymui (lopšelio ir ikimokyklinio ugdymo
grupėms) tinkamų patalpų įrengimą švietimo, kultūros ir/ar daugiafunkcinės paskirties pastatuose planuojama
derinti su ankstyvojo ugdymo paslaugų finansavimu skurdo ir socialinės atskirties riziką patiriantiems vaikams
bei reguliacinėmis priemonėmis nukreiptomis į privalomą dalyvavimą ikimokykliniame ugdyme.
4) Pagerinti švietimo įtrauktį asmenims dėl nepalankių sąlygų patiriantiems atskirtį, suteikiant švietimo
pagalbą bei koordinuotai teikiamas paslaugas, užtikrinant sveiką ir saugią ugdymosi aplinką bei išplėtotų
prevencinių ir kitų švietimo priemonių prieinamumą.
Šie siekiami pokyčiai tiesiogiai susiję su ES lygmeniu inicijuota ir šiuo metu analizuojama Vaiko garantijos
iniciatyva, pagal kurią yra numatyta, kad kiekvienam skurdo riziką patiriančiam vaikui turi būti užtikrintas
nemokama sveikatos priežiūra, švietimas, vaiko priežiūros paslaugos, maitinimas ir tinkamos gyvenimo sąlygos.
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2. INVESTICIJŲ Į PROFESINĮ MOKYMĄ IR MOKYMĄSI VISĄ GYVENIMĄ
ŽEMĖLAPIS
2.1.

Mokymasis visą gyvenimą

Mokymosi visą gyvenimą tendencijų apžvalga
Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme mokymasis visą
gyvenimą (MVG) apibrėžiamas kaip visa mokymosi bet kuriuo asmens amžiaus tarpsniu veikla siekiant tobulinti
asmenines, pilietines, socialines ir profesines kompetencijas. Pažymėtina, kad suaugusiųjų mokymasis
(Neformalusis suaugusiųjų švietimas – asmens ir visuomenės interesus atitinkantis švietimas pagal įvairias
neformaliojo suaugusiųjų švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos
įgijimo programas, teikiamas ne jaunesniems negu 18 metų asmenims; Tęstinis mokymasis – mokymosi visą
gyvenimą dalis, apimanti formalųjį, neformalųjį švietimą ir savišvietą, kai asmens įgyta kompetencija gali būti
pripažįstama kaip baigta formaliojo švietimo programos dalis) yra neatsiejama MVG dalis. Ne veltui MVG
sąvoka yra įteisinta būtent Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme. Todėl visos
problemos ir iššūkiai, identifikuoti suaugusiųjų mokymesi, neišvengiamai susiję su MVG ir pagrindžia
numatomo kurti inovatyvaus ir asmeninio pasirinkimo galimybėmis grįsto MVG finansavimo modelio poreikį.
MVG, apimančio visas tikslingas mokymosi veiklas, siekiant didinti žinias, stiprinti įgūdžius ir kompetencijas
visuose gyvenimo etapuose, įskaitant neformalųjį suaugusiųjų švietimą, poreikis auga, dėl daugybės socioekonominių veiksnių, tokių kaip: 12






Formalusis švietimas dažnai neužtikrina pakankamo bendrųjų kompetencijų lygio – nors Lietuva
patenka į 20 proc. valstybių turinčių didžiausią skaičių asmenų, baigiančių aukštąjį mokslą, ji taip pat
patenka į 20-40 proc. valstybių, kuriose suaugusieji turi žemiausią bendrųjų kompetencijų lygį;
Lietuva yra viena iš 20 proc. ES valstybių su didžiausiais įgūdžių darbo rinkoje neatitikimais. Daugiau
nei 40 proc. Lietuvos gyventojų teigia, kad jų turimi gebėjimai neatitinka poreikio turimoje profesijoje,
iš kurių 26 proc. susiduria su kompetencijų trūkumu. Daugumoje Šiaurės Europos valstybių didesnė
dalis respondentų teigė turintys aukštesnius gebėjimus, nei reikalauja profesija, tuo metu Lietuvoje –
atvirkščiai. Technologijų kaita ir darbų automatizavimas potencialiai dar labiau pagilins šiuos
neatitikimus, taigi bus būtina užtikrinti, kad darbo jėga turi pakankamai kompetencijų prisitaikyti prie
pokyčių;
Demografinė kaita lemia mažėjančius žmogiškuosius išteklius ir tokiu būdu didina poreikį keisti ar
lavinti darbingo amžiaus žmonių kompetencijas;
MVG skatina įsitraukimą į bendruomenę. Kokybiškas ir integracinis švietimas yra labai svarbus siekiant
sudaryti žmonėms galimybę būti aktyviais valstybės piliečiais ir ugdo socialinius įgūdžius.

Darbuotojų (nuo 20 m. amžiaus), kurių įgūdžių lygis neatitinka darbo vietos poreikių, dalis (proc.) (2015)13
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Visionary Analytics, bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (Vilnius, 2019 m.). Investicijos į neformalųjį
suaugusiųjų švietimą: pasiekimų, išmoktų pamokų ir išliekančių plėtros poreikių „žemėlapis“.
13 Visionary Analytics, bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (Vilnius, 2019 m.). Investicijos į neformalųjį
suaugusiųjų švietimą: pasiekimų, išmoktų pamokų ir išliekančių plėtros poreikių „žemėlapis“.
12

46

Nepaisant didelio poreikio, Lietuva pasižymi gana žemais MVG rodikliais ES mastu. Neformaliojo suaugusiųjų
švietimo ir tęstinio mokymosi 2016-2023 m. plėtros programoje numatyta, kad iki 2018 m. Lietuva ES pagal šį
rodiklį turėtų užimti 20 poziciją, o 2023 m. – mažiausiai 18. Nuo 2012 m. Lietuva užėmė 21-22 pozicijas. 2011
m. Lietuvos pozicija ženkliai pagerėjo, tačiau tai lėmė tiek vidinės (pvz., moterų dalyvavimas MVG 2010-2011
m. laikotarpiu išaugo 2,1 proc., kai vyrų – 1 proc.), tiek išorinės (pvz., kitų ES šalių narių MVG rodiklio neigiama
kaita – pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje minėtu laikotarpiu rodiklis smuko nuo 20,1 iki 16,3 proc.) priežastys.14
Nors kai kurios Lietuvos suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą kompetencijos gana aukštos ar augančios,
bendras mokymosi visą gyvenimą mastas šalyje pastaraisiais metais beveik nekito ir neartėjo prie ES
vidurkio. 2018 m. Lietuvoje mokymosi visą gyvenimą veiklose dalyvavo 6,6 proc. 25–64 metų gyventojų, o
vidutiniškai ES – 10,9 proc. Tarp 28 ES šalių esame 22 vietoje ir nesiekiame nei ES šalių vidurkio, nei Valstybinėje
švietimo 2013–2022 metų strategijoje numatytos 2017 m. 8 proc. reikšmės. Kaip ir ankstesniais metais, ypač
žemas yra kaimo vietovių suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą lygis.

Nors žemų rodiklių priežasčių gali būti įvairių, dažniausiai išskiriamos trys pagrindinės grupės veiksnių,
trukdančių suaugusiesiems dalyvauti MVG veiklose:15
1. Neigiamas požiūris, motyvacijos trūkumas, nepasitikėjimas savimi. Nors ši kliūtis aktuali visiems,
tyrimai rodo, kad žemesnį išsilavinimą turintys žmonės yra ženkliai mažiau linkę dalyvauti MVG
veiklose, nei aukštesnį išsilavinimą turintys. Taip pat vyresniems, kaimiškose vietovėse gyvenantiems
asmenims dažnai trūksta motyvacijos, informacijos ir noro;
2. Resursų stoka apimantys tiek laiko, tiek finansinius barjerus. Žemesnės kvalifikacijos asmenims ir
bedarbiams tiesioginiai ir netiesioginiai mokymų kaštai dažnai per aukšti, o dirbantiesiems pritrūksta
laisvo laiko;
3. Struktūriniai barjerai, kurie apima nepakankamas galimybes, tokias kaip mokymų programų trūkumą
ar poreikių neatitikimą. Šiems barjerams spręsti yra būtini kompleksiniai sprendimai.

Visionary Analytics, bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (Vilnius, 2019 m.). Investicijos į neformalųjį
suaugusiųjų švietimą: pasiekimų, išmoktų pamokų ir išliekančių plėtros poreikių „žemėlapis“.
15 Visionary Analytics, bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (Vilnius, 2019 m.). Investicijos į neformalųjį
suaugusiųjų švietimą: pasiekimų, išmoktų pamokų ir išliekančių plėtros poreikių „žemėlapis“.
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Besimokančiųjų dalis, palyginti su visais gyventojais, pagal švietimo formą ir regioną (proc.) (2016)16
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LR statistikos departamento duomenys rodo, kad per paskutinius metus Lietuvoje ypač stipriai sumažėjo
suaugusiųjų sąmoningumas mokymų klausimais. 2016 m. net 81 proc. respondentų poreikio nebuvimą
nurodė kaip svarbiausią priežastį, trukdančią dalyvauti formaliame ar neformaliame švietime (palyginti su 36
proc. ir 45 proc. 2006 m. ir 2011 m. atitinkamai). Antra ir trečia pagal svarbą priežastys 2016 m. buvo
užimtumas darbe ir finansų trūkumas, tačiau jų svarba per paskutinius dešimt metų sumažėjo apie 10 proc.
Taip pat amžiaus ir sveikatos, kurie buvo įvardinti kaip vienos pagrindinių priežasčių, trukdžiusių mokytis 2006
m., svarba sumažėjo net 20 proc. Prie šių priežasčių prisideda ir sąlyginai žemas suaugusiųjų pasitikėjimas
Lietuvos švietimo sistemos kokybe. Kita vertus, beveik 44 proc. gyventojų iš esmės ir beveik 8 proc. tikrai
sutiktų, jei, hipotetinėje situacijoje, valstybė su bedarbyste kovotų per mokymus ir švietimą, perskirstant lėšas
iš bedarbių pašalpų. Nors švietimo nauda iš dalies suprantama, ji nejaučiama individualiame lygyje, nėra
susiformavęs įprotis mokytis.17
Siekiant efektyvaus suaugusiųjų švietimo, būtina ne tik susitvarkyti su kliuviniais, trukdančiais jų dalyvavimui,
bet ir užtikrinti šešis pagrindinius sėkmės veiksnius18:
1. Suformuoti įprotį mokytis – plėtoti teigiamas nuostatas, sąmoningumą mokymosi atžvilgiu. Taip būtų
užtikrinamas MVG tęstinumas – nuolatinis mokymasis, o ne vienkartinės veiklos;
2. Skatinti darbdavių investicijas į darbuotojų mokymąsi, nes jie vaidina ypač svarbų ir įvairialypį
vaidmenį MVG veiklose;
3. Didinti prieinamumą visiems, ypač koncentruojantis į gyventojus, kuriems sunkiausia pasinaudoti
MVG galimybėmis (pvz., socialinės rizikos grupės, nekvalifikuoti bedarbiai ir kiti).
4. Užtikrinti paslaugų aktualumą tiek darbdaviams, tiek besimokantiems;
5. Užtikrinti aukštą paslaugų kokybę, nes neigiamos patirtys ar nuostatos šiuo klausimu gali sumažinti
motyvaciją mokytis;
6. Koordinuoti MVG politiką, nes efektyvumui būtinas nuolatinis ir nuoseklus srities veikėjų
bendradarbiavimas. Ši sritis nėra sektorinė, o apima kelių ministerijų kuruojamas sritis. Ši sąlyga būtina
siekiant užtikrinti paslaugų tęstinumą.
Siekiant užtikrinti koordinuotą MVG ir suaugusiųjų švietimo sistemos veikimą, būtina sukurti vieningą sistemą,
atspindinčią tiek asmenų, tiek institucijų prioritetus.
2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos tarpinio vertinimo atvejo studija: 2014–
2020 m. ES fondų investicijų į mokymąsi visą gyvenimą tinkamumo ir suderinamumo vertinimas parodė, kad
Visionary Analytics, bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (Vilnius, 2019 m.). Investicijos į neformalųjį
suaugusiųjų švietimą: pasiekimų, išmoktų pamokų ir išliekančių plėtros poreikių „žemėlapis“.
17 Visionary Analytics, bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (Vilnius, 2019 m.). Investicijos į neformalųjį
suaugusiųjų švietimą: pasiekimų, išmoktų pamokų ir išliekančių plėtros poreikių „žemėlapis“.
18 Visionary Analytics, bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (Vilnius, 2019 m.). Investicijos į neformalųjį
suaugusiųjų švietimą: pasiekimų, išmoktų pamokų ir išliekančių plėtros poreikių „žemėlapis“ .
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MVG sistema šiuo metu nėra koordinuojama efektyviai. Nors pirmieji žingsniai (tokie, kaip neformaliojo
suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinatorių įsteigimas savivaldybėse) vertinami teigiamai, dažnai
vietos politika nėra realiai įgyvendinama, trūksta ryšių su nacionaline politika. KPMPC 2018 m. atlikta
savivaldybių apklausa apie neformalųjį suaugusiųjų švietimą parodė, kad 90 proc. neformaliojo suaugusiųjų
švietimo koordinatorių ši veikla yra viena iš daugelio funkcijų, o 20 proc. nesulaukė papildomo finansavimo
šioms funkcijoms atlikti. Tai lemia, kad koordinatorių veikla dažnai apsiriboja jau egzistuojančių veiklų įrašymu
į veiklos planą. Svarbus iššūkis yra tai, kad nors oficialiai įsteigtos, koordinatorių pareigybės ir veiklos nėra
oficialiai apibrėžtos. Rekomenduojama apibrėžti, ką apima neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatoriaus
funkcijos ir pareigybės, jas diferencijuoti. Taip pat būtų naudingas atskiras veiklų finansavimas, bendras
strateginių klausimų sprendimas ir autonomiškas kasdienių reikalų tvarkymas.19
Valstybės mastu koordinavimas taip pat nėra pakankamas. Procesuose trūksta ŠMSM lyderystės ir
Vyriausybės politinės valios koordinuojant kompleksines reformas. MVG formavimui trukdo ir nepakankama
politikos įgyvendinimo stebėsena ir įrodymų rinkimas. Bendros politikos koordinavimo trūkumas lemia
integralaus požiūrio trūkumą įgyvendinant MVG veiklas (tokias kaip profesinio orientavimo paslaugos, sąlygų
pažeidžiamoms grupėms kūrimas ir kitas). Paslaugos yra teikiamos projektų pagrindu, o nors projektai švietimo
srityje pasižymi potencialiomis sinergijomis, jos nėra pakankamai išnaudojamos (pavyzdžiui, projekte „Lyderių
laikas 3“ savivaldybių pokyčių projektai galėtų būti vykdomi ne tik bendrojo ugdymo, bet ir neformalaus
suaugusiųjų švietimo srityje). Taip pat sinergijos pastebimos ir tarp skirtingų ministerijų kuruojamų veiklų, ypač
tų, kurios galėtų būti skirtos su kompleksiniais iššūkiais susiduriantiems suaugusiems. Pavyzdžiui, SAM
kuruojamose sveikatai skirtose priemonėse daugiau dėmesio galėtų būti skirta vyresnio amžiaus ar neįgaliųjų
švietimui ir savirealizacijai. Taip pat VRM kuruojamo uždavinio „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir
didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“
veiklos galėtų būti naudingos savivaldybių neformalaus suaugusiųjų švietimo koordinatorių veikloms.20
Veiklų planavimui ir efektyviam koordinavimui trukdo stebėsenos rodiklių suderinamumo stoka. Pirmiausia,
MVG rodikliai nėra tinkamai sisteminami vienoje vietoje. Pavyzdžiui, vykdant projektą „Profesinio mokymo ir
mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“ kilo problemų aiškinantis, kokie rodikliai yra
talpinami ŠVIS ir ar jie egzistuoja. Antra, rodikliai yra rengiami atskiriems projektams, nematant jų visumos. Tai
lemia, kad rodikliai dubliuojasi arba atsiranda spragų, todėl yra būtina kurti vieningą MVG rodiklių sąrašą.21
Atsižvelgiant į tai, jog finansavimas, skiriamas MVG veikloms išskaidytas per skirtingas ministerijas, kurios
įgyvendina skirtingus prioritetus, tokios galimybės įdiegti vieningą sistemą Lietuvoje nebuvo. Šiuo metu
suaugusiųjų švietimo sistema pagrinde koordinuojama tarp ŠMSM, SADM ir EIM, tačiau atsižvelgiant į
rezultatus (vidutinės asmenų kompetencijos remiantis PIAAC duomenimis, žemas dalyvavimo suaugusiųjų
švietimo veiklose EUROSTAT duomenimis) matoma, jog koordinavimo lygmuo nėra pakankamas. Taip pat ir
investicijos į mokymosi galimybių plėtojimą nesudaro visoms asmenų grupėms kelti kompetencijas. Didžiulis
dėmesys vis dar skiriamas investicijoms į bedarbius asmenis, tačiau pakankamas dėmesys vis dar nėra skiriamas
asmenims, kurie pasižymi žemesniu kompetencijų lygmeniu ir potencialiai rizikuoja iškristi iš darbo rinkos
besikeičiant ir besivystant technologijoms. Tačiau, ateityje sukoncentravus tiek teisinius, tiek finansinius
įrankius, numatoma galimybė plėtoti stabilią ir kiekvienam asmeniui prieinamą MVG sistemą. Tokia sistema
sudarytų sąlygas kiekvienam asmeniui dalyvauti MVG veiklose, taip pat atspindėtų ir specifinius darbdavių
poreikius, suteiktų galimybes iš darbo rinkos iškritusiems ar darbinę kryptį norintiems keisti žmonėms,
pasirinkti mokymosi galimybes.
Nors Lietuvoje egzistuoja reguliacinių aktų bazė, ES fondų investicijų į mokymąsi visą gyvenimą tinkamumo ir
suderinamumo vertinimas parodė, kad reguliaciniai aktai neužtikrina pagrindinio MVG sėkmės veiksnio –
gyventojų įpročio mokytis suformavimo. Lietuvoje neformalųjį suaugusiųjų šveitimą apibrėžia trys teisės aktai:
MVG plėtros 2017-2020 metų veiksmų planas, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas ir Neformaliojo
Visionary Analytics, bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (Vilnius, 2019 m.). Investicijos į neformalųjį
suaugusiųjų švietimą: pasiekimų, išmoktų pamokų ir išliekančių plėtros poreikių „žemėlapis“.
20 Visionary Analytics, bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (Vilnius, 2019 m.). Investicijos į neformalųjį
suaugusiųjų švietimą: pasiekimų, išmoktų pamokų ir išliekančių plėtros poreikių „žemėlapis“.
21 Visionary Analytics, bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (Vilnius, 2019 m.). Investicijos į neformalųjį
suaugusiųjų švietimą: pasiekimų, išmoktų pamokų ir išliekančių plėtros poreikių „žemėlapis“ .
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suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016-2023 metų plėtros programa. Programoje išskiriami du
pagrindiniai tikslai: 1) sukurti ir išplėtoti darnią suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi sistemą ir 2) suderinti
MVG su šalies ūkio ir visuomenės poreikiais. Kadangi šalyje egzistuoja ganėtinai daug iššūkių MVG veikloms,
reikia stipresnio socialinių ir kitų partnerių pasitelkimo plėtojant mokymosi kultūrą. Mokymosi kultūrą formuoti
padeda tikslinės grupės informavimas ir profesinis orientavimas, sistemų perorientavimas link tęstinio
mokymo, paslaugų kokybė ir įvairovė ir užtikrintos būtinosios sąlygos (tokios, kaip tvarus finansavimas,
efektyvus koordinavimas bei suaugusiųjų šveitimo specialistai).22
Vienas iš didžiausių barjerų MVG ir neformaliajam suaugusiųjų švietimui yra informacijos ir motyvacijos
trūkumas, lemiantis suaugusiųjų poreikio mokytis nematymą. Dėl projektinio MVG veiklų pobūdžio Lietuvoje,
informacija apie galimybes ir naudą dažniausiai suteikiama tik tikslinės grupės dalims (pvz. bedarbiams,
vyresniems, jaunimui). Savivaldybių apklausa parodė, kad apie pusė savivaldybių renka ir viešina informaciją
apie vykdomas neformaliojo švietimo programas per įvairias pilietines asociacijas ir visuomenines ir profesines
organizacijas. Nepaisant to, daugiau nei 80 proc. koordinatorių nerenka informacijos apie įgytų kompetencijų
pripažinimą, todėl negali dalyviams pateikti potencialiai svarbios ir motyvaciją mokytis keliančios
informacijos.23
Paskutiniaisiais metais didėja su MVG susijusių informacinių sistemų skaičius Lietuvoje (SMIS, elektroninė
neformaliojo mokymosi biblioteka, AIKOS skiltis „Noriu tobulintis“. Nepaisant to, kiekybė nebūtinai užtikrina
tikslingą ir pakankamą informacijos srautą. Augant sistemų skaičiui, vartotojui tampa sunkiau orientuotis,
skirtingi šaltiniai atskirai sulaukia mažiau dėmesio, reikia daug lėšų visoms sistemoms išlaikyti. Taip pat šios
sistemos kol kas nepritraukia kritinės vartotojų masės, taigi nėra tvarios. Vartotojų pritraukimas yra būtinas,
kad sistema taptų žinoma ir plistų „iš lūpų į lūpas“. Rekomenduojama minėtas ir kitas sistemas apjungti į vieną,
o naujai kuriamus įrankius (asmens mokymosi pažangos stebėsenos įrankį Europass pagrindu, elektroninių
polinkių testus) integruoti į jau esamas sistemas (pvz., AIKOS platformą). Taip pat būtina daugiau dėmesio skirti
vartotojų pritraukimui, užtikrinus, kad sistemos veikia efektyviai ir suteikia norimus rezultatus.24

Profesinis orientavimas
Profesinio orientavimo sistema Lietuvoje susiduria su iššūkiais:25





Nepakankamas paslaugų pritaikymas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, dėl neužtikrinamo
bendro užimtumo rėmimo ir socialinės paramos politikos koordinavimo (socialinės paramos politika
yra savarankiška savivaldybių funkcija, į kurią neįtraukiami teritoriniai UŽT padaliniai). Šiems asmenims
formalaus karjeros konsultavimo nepakanka, būtinos kompleksinės paslaugos.
Neužtikrinama profesinio orientavimo paslaugų kokybė. Trūksta ne tik kokybės užtikrinimo sistemos,
bet ir pareigybės aprašo, apibrėžiančio karjeros konsultanto kvalifikacinius reikalavimus ir
kompetencijas.
Nepakankamas paslaugų pritaikymas ateities poreikiams. Nors klientams ir pristatoma informacija
apie paklausias profesijas, UŽT duomenimis, tik 3,4 proc. profesinio mokymo dalyvių 2019 m. I
pusmečiu rinkosi informacijos ir ryšio technologijų mokymo programas, o kompiuterijos – vos 0,2 proc.

Lietuvoje profesinis orientavimas apibrėžiamas 4-iuose įstatymuose: Mokslo ir studijų (LRS 2016), Profesinio
mokymo (LRS 2017), Švietimo (LRS 2011) ir Užimtumo (LRS 2016). Šiuose įstatymuose profesinio orientavimo
apibrėžtis yra labai panaši. Vis dėlto kyla rizika, kad šiek tiek besiskiriančios formuluotės gali lemti skirtingus
profesinio orientavimo tikslus ir atitikti kitokias paslaugas.

Visionary Analytics, bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (Vilnius, 2019 m.). Investicijos į neformalųjį
suaugusiųjų švietimą: pasiekimų, išmoktų pamokų ir išliekančių plėtros poreikių „žemėlapis“ .
23 Visionary Analytics, bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (Vilnius, 2019 m.). Investicijos į neformalųjį
suaugusiųjų švietimą: pasiekimų, išmoktų pamokų ir išliekančių plėtros poreikių „žemėlapis“ .
24 Visionary Analytics, bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (Vilnius, 2019 m.). Investicijos į neformalųjį
suaugusiųjų švietimą: pasiekimų, išmoktų pamokų ir išliekančių plėtros poreikių „žemėlapis“ .
25 Visionary Analytics, bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (Vilnius, 2019 m.). Investicijos į neformalųjį
suaugusiųjų švietimą: pasiekimų, išmoktų pamokų ir išliekančių plėtros poreikių „žemėlapis“ .
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Svarbu pažymėti, jog profesinio orientavimo sistema šalyje veikia labai fragmentuotai: nėra aiškiai
identifikuotos atsakingos institucijos ir jų atsakomybių sritys, paslaugos, teikiamos mokiniams mokyklose,
dalinai persidengia su paslaugomis teikiamomis mokinimas Užimtumo tarnybos įsteigtuose Jaunimo darbo
centruose, profesinis orientavimas suaugusiems asmenims beveik nėra prieinamas, išskyrus bedarbius / darbo
ieškančius asmenis, kurie profesinio orientavimo paslaugas gauna Užimtumo tarnybose, Užimtumo įstatymo
nustatyta tvarka (teikiamos Konsultavimo paslaugos, kurios apima: profesinį konsultavimą; profesinės karjeros
planavimą; psichologinį konsultavimą).
Minėtas sistemas fragmentiškumas lemia tai, kad profesinio orientavimo paslaugos teikiamos nesilaikant
vieningų standartų, informavimo paslaugoms taip pat nėra keliami standartizuotos informacijos (susietos su
žmogiškųjų išteklių stebėsenos sistema) pateikimo kriterijai, taip pat nėra nustatyti vieningi reikalavimai
karjeros specialistams / konsultantams.
Tarp pagrindinių problemų paminėtinas labai mažas profesinio orientavimo sistemos veiklos finansavimas.
2016–2017 m. vienam karjeros specialisto etatui vidutiniškai teko net 4659 mokiniai, o vieno moksleivio
profesinio orientavimo veikloms vidutiniškai skirta apie 1,1 euro per metus (LMNŠC 2018). Informacija apie tai,
kiek lėšų skiriama profesinio orientavimo veikloms suaugusiesiems, viešai neskelbiama.
Karjeros specialistų skaičius Lietuvoje 10 kartų didesnis nei etatų skaičius - iš viso yra 516 karjeros specialistų.
Mažas karjeros konsultantams skiriamų etatų skaičius rodo, kad karjeros specialisto pareigos yra ne pirmaeilės
ir kad tai tik viena iš mokykloje konkrečiam darbuotojui priskiriamų funkcijų. Mažėjantis karjeros konsultantų
skaičius ir mažas finansavimas gali daryti neigiamą įtaką profesinio orientavimo paslaugų prieinamumui.
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Turimais duomenimis, 2016–2017 m. profesinio orientavimo (karjeros) paslaugas mokiniams organizavo 528
švietimo įstaigos – 35 profesinio mokymo įstaigos bei jų skyriai ir 493 bendrojo ugdymo mokyklos (LMNŠC
2018). Taip pat profesinio orientavimo paslaugas teikia privatūs paslaugų teikėjai. Jie daugiausia įsikūrę
didžiuosiuose miestuose. Profesinio orientavimo prieinamumas priklauso nuo to, kokioje vietoje gyvena
asmuo.
Dar viena problema – neaiškus teisinis karjeros specialisto reglamentavimas. Bendrojo ugdymo srityje nėra
nustatyta karjeros specialisto kvalifikacinių reikalavimų. Todėl mokyklos susiduria su problema: neaišku, kokius
specialistus galima ir reikėtų samdyti mokyklose. 2017 metais iš visų karjeros specialistų tik 13 proc. buvo įgiję
specialų išsilavinimą (LMNŠC 2018). Tik 35 proc. mokyklose dirbančių karjeros specialistų turi 2 ir daugiau metų
patirtį karjeros konsultavimo srityje. Tai gali reikšti, jog yra didelė karjeros konsultantų kaita arba tiesiog
profesinio orientavimo funkcija priskiriama vis naujiems pedagoginiams darbuotojams. Pažymėtina, kad
valstybiniu lygmeniu nėra nustatyta karjeros specialistų kvalifikacijos tobulinimo gairių. Todėl yra rizika, kad
karjeros specialistų kvalifikacijos tobulinimas nebus sistemingas ir apims ne viską.
Verta atkreipti dėmesį į tai, jog 2016 metais tik 22,4 proc. mokinių gavo individualias konsultacijas savo
mokykloje, o 43,2 proc. mokinių jas gavo grupėse. Nuo 2012 metų matomas ryškus mokinių, kurie gavo
profesinio orientavimo paslaugas grupėse (savo mokykloje), dalies sumažėjimas: nuo 74,4 proc. 2012–2013 m.
m. iki 45,5 proc. 2016–2017 m. m. bendrojo ugdymo mokyklose ir atitinkamai nuo 55,1 proc. iki 29 proc.
profesinio mokymo įstaigose (LMNŠC 2018). LMNŠC ataskaitoje nurodyta, kad penktus metus iš eilės šalies
mokiniams labiau prieinamos karjeros paslaugos grupėje negu individualios karjeros konsultacijos, tačiau
abiejų rūšių paslaugų teikimas pastaraisiais metais sumažėjo, ypač bendrojo ugdymo mokyklose.

Kvalifikacijų pripažinimas
Žinių, gebėjimų ir kompetencijų, įgytų neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu, pripažinimas yra svarbus
gerinant žmonių galimybes įsidarbinti, jų judumą ir motyvaciją mokytis visą gyvenimą. Jis padeda išvengti
žinomų dalykų kartojimo, sutrumpina mokymuisi skirtą laiką ir sutaupo tam skiriamų lėšų.
Profesinio mokymo įstatyme (LRS 2017) nustatyta, kad kompetencijos, įgytos pagal neformaliojo profesinio
mokymo programas, gali būti pripažįstamos kaip įgyta kvalifikacija ar jos dalis. Švietimo įstatyme (LRS 2011)
įteisinta galimybė formalizuoti kompetencijas, įgytas savišvietos būdu. Užimtumo įstatyme (LRS 2016) pirmą
kartą neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas įvardijamas kaip viena iš
paramos mokymuisi priemonių. Lietuvos kvalifikacijų sandaros apraše nurodoma, kad visų lygių kvalifikacijos
gali būti įgyjamos mokantis pagal formaliąsias programas, savarankiškai ar iš profesinės veiklos patirties.
Atsižvelgiant į pateiktą informaciją galima teigti, kad teisinės sąlygos formalizuoti neformaliai įgytas
kompetencijas ar kvalifikaciją yra sudarytos.
Pagal galiojančią asmens kompetencijų vertinimo tvarką asmuo, norintis formalizuoti kompetencijas ar
kvalifikaciją, turi kreiptis į atitinkamą profesinio mokymo teikėją ir pateikti jam dokumentus, kurie įrodo, kad
jis yra įgijęs vienus ar kitus gebėjimus. Profesinio mokymo teikėjas įvertina kandidato kompetencijas
atsižvelgdamas į susijusius profesinio mokymo standartus ir formaliąsias programas, ir prireikus sutaria su
kandidatu dėl papildomo mokymo. Tuomet kandidatas kartu su kitais profesinio mokymo teikėjo mokiniais yra
egzaminuojamas ir sėkmės atveju jam suteikiama formali kvalifikacija.
Lietuvos valstybinėje švietimo 2013–2022 m. strategijoje nustatytas rodiklis, pagal kurį turėtų būti stebimas
per metus pripažintų kvalifikacijų skaičius. Tačiau įvertinti, kaip įgyvendinami šie siekiniai, nepakanka
duomenų. Pirma, duomenų bazės, kuriose kaupiama informacija, priklauso skirtingoms sistemoms (pvz.,
Užimtumo tarnyba kaupia informaciją tik apie bedarbius), antra, duomenys apie kvalifikacijos ar kompetencijų
formalizavimą dažniausiai egzistuoja profesinio mokymo įstaigų lygmeniu ir viešai nėra prieinami.
Profesinio mokymo teikėjų informacija rodo, kad neformaliai įgytų žinių ir gebėjimų formalizavimo paslaugas
viena profesinio mokymo įstaiga suteikia daugiausiai 3–4 asmenims per metus. Dažniausiai jie yra 25–40 metų
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amžiaus, turintys aukštąjį išsilavinimą ir darbo patirties (pavyzdžiui, padavėjo) kitose šalyse. Pažymėtina, kad
stokojama informacijos apie neformaliai įgytų kompetencijų formalizavimo paslaugų prieinamumą, kokybę,
visuomenės informuotumą apie formalizavimo galimybes.
Sklandžiai ir efektyviai veikianti neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo sistema yra vienas iš
esminių veiksnių galinčių skatinti ir MVG sistemos populiarumą ir veiksmingumą. Dažnu atveju asmenys nėra
linkę dalyvauti mokymosi veiklose ir dėl to, jog nemato aiškios savo mokymosi proceso teikiamos pridėtinės
vertės. Tad išplėtota ir sistemingai veikianti neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo sistema,
sudarytų sąlygas ir/ar paskatintų asmenis sistemingai kaupti mokymosi metu įgytų kompetencijų įrodymus ir
sudarytų sąlygas vėliau jas formalizuoti. Taip pat, ypatingai svarbu ateityje kompetencijų pripažinimo sistemą
taikyti ir suaugusiems asmenims, kurie ketina studijuoti aukštojoje mokykloje ar dalyvauti profesinio mokymo
programoje: kompetencijų įvertinimas dar prieš pradedant studijas / mokymąsi yra vienas iš pagrindinių
lankstaus mokymosi elementų, sudarantis sąlygas asmenims pasirinkti būtent jiems pritaikytą mokymosi kelią
ir įgyti kompetencijas greičiau. Toks siekis aktualus tiek patiems besimokantiems asmenims, tiek ir visai darbo
rinkai: sudaromos galimybės efektyviau reaguoti į rinkos keliamus lūkesčius. 2018 m. pradėtas įgyvendinti
projektas pagal priemonės Nr. 09.4.1-ESFA-V-734 finansuojamą veiklą „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir
kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“, kurio metu planuojama sukurti vertinimo įrankius
asmenims, siekiantiems įsivertinti turimas kompetencijas, sukurti kompetencijų vertinimui naudojamus
užduočių bankus, metodines priemones su pavyzdinėmis kompetencijų vertinimo užduotimis, sustiprinti
institucinius gebėjimus vertinti asmens įvairiais būdais įgytas kompetencijas, sukurti asmens įgytų
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo stebėsenos ir informavimo priemones. Remiantis surinkta ir
išanalizuota informacija apie kompetencijų vertinimo ir pripažinimo situaciją Lietuvoje, jau parengtos
metodinės rekomendacijos kompetencijų vertinimo užduočių rengėjams, kuriami elektroniniai įrankiai lietuvių
(ne gimtosios) kalbos mokėjimo vertinimui ir informavimui apie galimybes pripažinti įgytas kompetencijas.

2.2.

Žemos kvalifikacijos suaugusių asmenų, migrantų, pabėgėlių ir kt. integravimas į darbo
rinką26

Lietuvoje, žemos kvalifikacijos suaugusiųjų (ŽKS) dalis nuo visų gyventojų mažėja ir yra daugiau nei 4 kartus
mažesnė nei ES vidurkis. Tai dalinai lemia aukštas formalaus švietimo pasiekiamumas Lietuvoje – tiek vidurinį
ir profesinį (ISCED 3-4), tiek aukštąjį mokslą (ISCED 5-8) baigusių gyventojų dalis viršija ES vidurkius 8-10 proc.
Tačiau ŽKS dažnai priklauso ir kitoms socialinėms grupėms: ilgalaikiams bedarbiams, kaimiškų vietovių
gyventojams, vyresnio amžiaus žmonėms arba jaunimui, socialinės atskirties grupėms (tautinėms mažumoms,
imigrantams, buvusiems kaliniams, žmonėms, turintiems sveikatos problemų, ir kt.). Dėl šios priežasties,
siekiant pilnos ir tvarios integracijos į darbo rinką, žemos kvalifikacijos suaugusiesiems yra būtina kompleksinė
pagalba, apimanti ne tik įgūdžių stiprinimą, bet ir socialinę, medicininę pagalbą.

Žemos kvalifikacijos bedarbių tendencijų apžvalga
Lietuvoje žemos kvalifikacijos gyventojų nedarbo lygis yra gerokai aukštesnis nei ES, Baltijos šalių ar Vakarų /
Šiaurės Europos vidurkiai (žr. pav. 1). Tai rodo nepakankamai išplėtotą kompleksinę pagalbą įgūdžių
stokojantiems suaugusiesiems ir yra vienas žemo MVG lygio Lietuvoje padarinių. Kita vertus, žemos
kvalifikacijos bedarbiai sudaro sąlyginai mažą visų bedarbių dalį (žr. pav. 2). Didžioji dalis bedarbių yra vidutinės
ar aukštos kvalifikacijos, bet jų kompetencijos neatitinka darbo rinkos poreikių.

26

Visionary Analytics, bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (Vilnius, 2019 m.). Investicijos į žemos
kvalifikacijos suaugusiuosius: pasiekimų, išmoktų pamokų ir išliekančių plėtros poreikių „žemėlapis“.
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Pav. 1. Žemos kvalifikacijos gyventojų nedarbo lygis

Pav. 2. Žemos kvalifikacijos bedarbių dalis nuo visų bedarbių
(2018 m.)

(2018 m.)27
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

16,9 17,3
9,1 10,1

19,4

12,9 13,2

5,6

UK

EE

PL

FI ES-28 LV

SE

34,8 37,3

40
35
30
25
20
15
10
5
0

25,2
15,3 17,4 17,7
11,8 12,7

LT

Šaltinis: Eurostat, Darbo jėgos apklausa.

Šaltinis: Eurostat, Darbo jėgos apklausa.

Pastaraisiais metais jaučiamas darbo jėgos pasiūlos ir paklausos neatitikimas – nekvalifikuotos/ žemos
kvalifikacijos darbo jėgos perteklius ir kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas. Absoliutus žemos kvalifikacijos
bedarbių skaičius Lietuvoje per pastaruosius 10 m. nuosekliai mažėja, bet dar nepasiekė iki krizės buvusio lygio,
o daugiau nei pusė visų darbo pasiūlymų 2018 m. buvo skirti kvalifikuotiems specialistams. Todėl, jei žemos
kvalifikacijos bedarbių dalis nuo visų bedarbių išliks stabili, gilės darbo jėgos pasiūlos ir paklausos neatitikimai.
Būtina, kad suaugusiųjų švietimo intervencijos pasiektų žemos kvalifikacijos bedarbius. Dėl ekonominio
augimo, technologinės kaitos, inovacijų, automatizavimo ir kitų veiksnių, žemos kvalifikacijos darbuotojų
poreikis sparčiai mažės, todėl žemos kvalifikacijos bedarbių dalis potencialiai gali augti.28

Žemos kvalifikacijos dirbančiųjų tendencijų apžvalga
Augantis aukštos kvalifikacijos dirbančiųjų poreikis kelia riziką žemos kvalifikacijos suaugusiųjų užimtumui.
Žemos kvalifikacijos užimtųjų lygis Lietuvoje auga paskutinius pora metų, prieš tai stabiliai laikęsis apie 42 proc.
2018 m. jis pasiekė 46,9 proc., tačiau nuo ES vidurkio atsilieka kone 10 proc. ir yra vienas žemiausių tarp Šiaurės
ir Baltijos valstybių (žr. pav. 3). Pagal CEDEFOP prognozes29, dėl augančio aukštos kvalifikacijos dirbančiųjų
poreikio, žemos kvalifikacijos suaugusiųjų užimtumas turėtų nusistovėti ar pradėti žemėti.
Pav. 3. Žemos kvalifikacijos suaugusiųjų užimtumo lygis (proc.)
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Problemą gilina EBPO vidurkį viršijanti darbuotojų, kurių įgūdžiai neatitinka darbo rinkos poreikių, dalis
Lietuvoje (žr. pav. 4). Beveik 80 proc. apklausos30 respondentų teigė, kad per paskutiniuosius 12 mėn. nėra
dalyvavę organizuotuose mokymuose darbo vietoje. Tuo tarpu daugiau nei 40 proc. įmonių teigia, kad rasti
tinkamų įgūdžių turinčių darbuotojų jiems yra reikšminga problema (žr. pav. 5).31
27

Čia ir kitur Lietuva lyginama su Baltijos šalimis ir Lenkija dėl panašaus ekonominio išsivystymo lygio, o su Šiaurės Europos
valstybėmis dėl aukšto šių šalių švietimo sistemos lygio.
28 CEDEFOP (2019). Skills forecast Lithuania 2018.
29 Ibid.
30
Šaltinis: EBPO, Tarptautinis suaugusiųjų kompetencijų vertinimas (PIAAC).
31 OECD (2018). OECD Economic Surveys: Lithuania 2018. Overview. OECD Publishing.
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Pav. 4. Darbuotojų (nuo 20 m. amžiaus), kurių įgūdžių lygis
neatitinka darbo vietos poreikių, dalis (proc.) (2016)
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Pav. 5. Įmonių, kurioms rasti darbuotojus turinčius
reikiamus įgūdžius yra problema, dalis (2015)
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Siekiant padidinti darbuotojų našumą ypač būtina tobulinti žemos kvalifikacijos darbuotojų, kuriančių
mažiausią pridėtinę vertę įmonėse, kvalifikaciją. Lietuvoje darbo jėgos produktyvumas auga lėtai ir vis dar yra
beveik 4 kartus žemesnis nei ES darbo jėgos produktyvumo vidurkis.32 Remiantis EBPO atliktu tyrimu apie
automatizavimą, įgūdžių panaudojimą ir mokymus33, didžiausia rizika kyla rutininėms darbo vietoms, kuriose
keliami žemi įgūdžių ir išsilavinimo reikalavimai. Technologijoms žengiant į darbo rinką, kompetencijų galiojimo
terminas vis trumpėja, jos turi būti nuolat papildomos bei atnaujinamos.34 Dėl didelių informacijos srautų,
darbuotojai turi įvaldyti informacijos apdorojimo kompetencijas, o dėl galimybių prisitaikyti besikeičiančioje
darbo rinkoje – bendrąsias (pav., komunikacija, gebėjimas valdyti save, gebėjimas mokytis).35 Šie įgūdžiai yra
būtini asmens profesiniam mobilumui. Nepaisant didelio poreikio, dalis darbdavių neinvestuoja į darbuotojų,
ypač žemos kvalifikacijos, mokymą.
Lietuvoje ypač ryškūs skirtumai tarp miestų ir kaimų suaugusiųjų kvalifikacijų lygio ir mokymosi įpročių (žr.
pav. 7). Išlieka didelis skirtumas tarp miesto ir kaimo gyventojų užimtumo lygių, tarp moterų ekonominės
situacijos ir kitų rodiklių. Žemas užimtumas kaimiškose teritorijose rodo netolygią ūkio plėtrą ir mažą darbo
jėgos profesinį bei geografinį mobilumą.36 Prognozuojama, kad ateityje gebėjimų skirtumai bus vieni iš
svarbiausių socialinės atskirties veiksnių, nes švietimas skatina dalyvavimą bendruomenėje, socialinę
sanglaudą, nusikaltimų skaičiaus mažėjimą, tolygesnį pajamų perskirstymą ir gerėjančią gyvenimo kokybę, ko
dažnai stinga žemos kvalifikacijos suaugusiesiems.37 Dėl šios priežasties būtina užtikrinti, kad investicijos į
suaugusiųjų švietimą pasiektų regionų gyventojus ir būtų pritaikytos jų grupės specifikai (pvz., finansuotų /
organizuotų keliones iki mokymų vietos, tematiškai apimtų aukštesnės pridėtinės vertės sferas, kurias galima
vykdyti regionuose).
Pav. 7. Besimokančiųjų dalis, palyginti su visais gyventojais, pagal švietimo formą ir regioną (proc.) (2016)
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Esama situacija. Lietuvoje suaugusiųjų dalyvavimo mokymesi rodiklis kinta mažai ir yra vienas žemiausių,
lyginant su ES viduriu ir Baltijos bei šiaurės valstybėmis. 2015 m. Eurofound Europos darbo sąlygų apklausos
Darbo jėgos produktyvumas, apskaičiuojamas kaip BVP dalis vienam darbuotojui. Duomenys iš Eurostat, Labour productivity
per person employed and hour worked (EU28=100), TESEM160.
33 Nedelkoska, L. and G. Quintini (2018). “Automation, skills use and training”, OECD Social, Employment and Migration Working
Papers, No. 202, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/2e2f4eea-en.
34Užimtumo tarnyba (2019). Lietuvos užimtumo tendencijos ir ateities prognozės 2018 m.
35 Visionary Analytics (2015). Mokomės visą gyvenimą. Teminio tyrimo ataskaita.
36 Užimtumo tarnyba (2019). Lietuvos užimtumo tendencijos ir ateities prognozės 2018 m.
37 OECD (2013). OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills. OECD Publishing.
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duomenimis beveik 70 proc. darbuotojų per paskutinius metus nedalyvavo darbdavio apmokėtuose ar darbo
vietoje organizuotuose, o net 91 proc. savo apmokėtuose mokymuose. Nors mažiau nei trečdalis gyventojų
pasižymi aukštesniais nei vidutiniais skaitmeniniais įgūdžiais38, skaitmeninių įgūdžių gerinimo mokymus
Lietuvoje organizuoja tik 9 proc. įmonių (ES vidurkis - 23 proc.).39 Taip pat, Europos darbo sąlygų apklausa
parodė, kad net organizuojant mokymus, investicijos dažniausiai koncentruojamos į aukštos kvalifikacijos
arba sudėtingiausių profesijų atstovus (žr. pav. 8 ir 9). 2018 m. Lietuvoje per paskutines keturias savaites
mokymuose buvo dalyvavę 11 proc. 25-64 m. amžiaus aukštos kvalifikacijos ir tik 2,4 proc. žemos kvalifikacijos
suaugusiųjų. Pastarųjų galimybės dažniausiai apsiriboja neformalaus pobūdžio, trumpalaikiais mokymais,
skirtais ugdyti įmonei-specifinius įgūdžius. Tokie mokymai nepadeda įgyti kompetencijų, reikalingų judumui
darbo rinkoje.40 Žemos kvalifikacijos bedarbiai yra nelinkę dalyvauti profesinio mokymo programose – 2018
m. jie sudarė tik 16 proc. visų tokių programų dalyvių.41
Pav. 8. Dienų, kurias per praėjusius 12 mėnesių darbuotojai
(nuo 20 metų amžiaus) praleido apmokymuose, kuriuos
organizavo ir apmokėjo darbdavys, skaičius ES (2015).
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Pav. 9. Dienų, kurias per praėjusius 12 mėnesių darbuotojai
(nuo 20 metų amžiaus) praleido apmokymuose, kuriuos
apmokėjo patys, skaičius ES (2015).
30%
20%
10%
0%

13%

23%

19%

0-3 dienos

0%
0-3 dienos 4-9 dienos
10 ir daugiau dienų

16%14%

4-9 dienos

13%

17%

10 ir daugiau
dienų

Žemos kvalifikacijos darbuotojai

Žemos kvalifikacijos darbuotojai

Aukštos kvalifikacijos darbuotojai

Aukštos kvalifikacijos darbuotojai

Šaltinis: Eurofound, Europos darbo sąlygų apklausa.

Šaltinis: Eurofound, Europos darbo sąlygų apklausa.

Pastaba: Dėl duomenų trūkumo, nebuvo įmanoma palyginti ES ir
Lietuvos rodiklių. Duomenų užteko tik daliai aukštos kvalifikacijos
darbuotojų atsakymų apskaičiuoti, pagal kuriuos, 5 proc. daugiau
darbuotojų mokymuose praleido 4-9 dienas ir dvigubai daugiau – 10
ir daugiau dienų.

Pastaba: Dėl duomenų trūkumo, nebuvo įmanoma palyginti ES ir
Lietuvos rodiklių.

Dažniausiai ŽKS susiduria su bendrais trukdžiais, ribojančiais jų dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo
programose, tokiais kaip žema motyvacija, prastas informuotumas, resursų trūkumas.42 Dėl šios priežasties
didesnis dėmesys turi būti skirtas informavimo priemonėms, atitinkamam finansavimui ir lankstumui.
Nors bendrosios valstybės išlaidos švietimui viršija ES vidurkį (2017 m. 4,9 proc. ir 4,6 proc. BVP atitinkamai),
pastebima, kad jos nėra išleidžiamos tikslingai, siekiant sistemos tobulėjimo. Švietimo reformos vyksta ypač
lėtai, savivaldybių suaugusiųjų neformaliojo švietimo koordinatorių tinklo rezultatai kol kas labai riboti, o
suaugusiųjų dalyvavimas mokymosi programose išlieka žemas.43
Dalinai šiems iššūkiams spręsti skirtas ES fondų 2014-2020 metų veiksmų programos (VP) 9.4.2 uždavinys
„Sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi visą gyvenimą, užtikrinant veiksmingą pagalbą tobulinantis“. Juo
siekiama pritraukti daugiau ypač žemos kvalifikacijos asmenų bei asmenų priklausančių socialiai
pažeidžiamoms grupėms į bendrojo, profesinio ugdymo bei studijų programas kvalifikacijoms įgyti. Dvi iš trijų
suplanuotų priemonių yra ypač aktualios žemos kvalifikacijos suaugusiesiems. Jomis finansuojamos
suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ir profesinių kvalifikacijų plėtros, suaugusiųjų švietimo sistemos
CEDEFOP (2017). Skills panorama. Pasiekiama: https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/countries/lithuania [žiūrėta
2020.01.14].
39 European Commission (2019). Country Report Lithuania 2019, 2019 European Semester: Assessment of progress on structural
reforms, prevention and correction of macroeconomic imbalances, and results of in-depth reviews under Regulation (EU) No
1176/2011, {COM(2019) 150 final}.
40 European Commission (2019). Council Recommendation on Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults Taking stock of
implementation measures, SWD(2019) 89 final.
41 European Commission (2019). Country Report Lithuania 2019, 019 European Semester: Assessment of progress on structural
reforms, prevention and correction of macroeconomic imbalances, and results of in-depth reviews under Regulation (EU) No
1176/2011, {COM(2019) 150 final}.
42 Ibid.
43 European Commission (2019). Country Report Lithuania 2019, 019 European Semester: Assessment of progress on structural
reforms, prevention and correction of macroeconomic imbalances, and results of in-depth reviews under Regulation (EU) No
1176/2011, {COM(2019) 150 final}.
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tarptautiškumo skatinimo, mokytojų, švietimo vadovų ir gydytojų mokymų ir kompetencijų tobulinimo veiklos.
Tarpinio VP pažangos vertinimo44 metu šių dviejų priemonių rodiklių pažanga buvo ganėtinai žema. Tuo tarpu
rezultato rodiklis pranoko lūkesčius – visi dalyviai įgijo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją. Nors priemonės
teoriškai atitinka ŽKS poreikius, jos tik labai maža dalimi finansavo ŽKS. Lėšos buvo koncentruotos į mokytojų
ugdymą, kurio tiesioginė ir netiesioginė įtaka ŽKS bus pastebima tik praėjus ilgesniam laikui, o investicijos tik
labai maža dalimi pasiekia tuos, kuriems jų labiausiai reikia – žemos kvalifikacijos suaugusiuosius. 9.4.2
uždavinio veiklos ir bendra MVG politika Lietuvoje neatliepia pagrindinių suaugusiųjų mokymosi iššūkių:






Pasigendama įvairesnių priemonių (dažniausiai finansuojami mokymai), kurios galėtų prisidėti prie ŽKS
motyvacijos mokytis;
Nepakankamai teikiamos profesinio orientavimo paslaugos;
Nepakankamai užtikrinama intervencijų kokybė – nediferencijuojamos pažeidžiamos grupės,
nepakankamas dėmesys skiriamas mažoms ir labai mažoms įmonėms, įsikūrusioms regionuose;45
Suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema www.smis.lt nepritraukia kritinės žemos kvalifikacijos
suaugusiųjų masės.46
Suaugusiųjų mokymosi sektoriui trūksta tarpinstitucinio koordinavimo.

Ekspertų siūlomos veiklos 2021 – 2027 m.
Veiklos potencialios
Veiklos
Užd.
apimtys

Intensyvesnis ir
nuoseklesnis
bendrųjų
gebėjimų
ugdymas
formaliajame
švietime

5

Geresnis esamų
darbuotojų
potencialo
panaudojimas
įmonėse
(paklausos pusės
priemonės
darbdaviams
siekiant plėtoti
gebėjimus
įmonėse ir taip

5

Būtinos sėkmės sąlygos

ŠMSM turėtų stiprinti preventyviai
mažinti žemos kvalifikacijos
suaugusiųjų skaičių ateityje –
profesinį orientavimą integruoti į
Mechanizmai atnaujintame
bendrojo ugdymo turinį;
bendrojo ugdymo turinyje;
intensyviau ir nuosekliau ugdyti
Suaugusiųjų bendrųjų ir IRT
bendruosius gebėjimus
gebėjimų stiprinimas;
formaliajame švietime tam, kad
Inovatyvūs mokymosi
užtikrinti asmenų efektyvesnį
metodai
mokymąsi vėlesniuose gyvenimo
etapuose (2.1. uždavinys: Pagerinti
švietimo kokybę ir sumažinti
ugdymosi rezultatų atotrūkį)
Įmonių sąmoningumo
EIMIN uždavinyje 3. Užtikrinti
skatinimas, užtikrinant
ekonomikos sektorių žmogiškųjų
geresnį esamų žmogiškųjų
išteklių plėtrą, keliant esamų
išteklių panaudojimą
darbuotojų kompetenciją ir (ar)
įmonėse (pvz., analizuojant
juos perkvalifikuojant ir nustatant
ir planuojant gebėjimus;
kompetencijų bei gebėjimų
tobulinant esamų (ypač
poreikius, kaip tikslinę grupę
žemos kvalifikacijos)
išskirti darbdavius;
darbuotojų gebėjimus,
Paklausos pusės paskatos
geriau panaudojant esamus
darbdaviams dėmesį skirti ir
darbuotojų gebėjimus47)

Rodikliai
2.5.1. Per
paskutines 4
savaites
besimokiusių
25–64 m.
amžiaus asmenų
dalis;
2.5.2.
Suaugusiųjų
gebėjimai
naudotis
informacinėmis
komunikacinėmis
technologijomis
(problemų
sprendimo
pasitelkiant
technologijas
srities rezultatai
(dalis
pasiekusiųjų 2ąjį arba 3-iąjį

ESTEP ir Visionary Analytics (2019). 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos tarpinis vertinimas.
Veiksmų programos pažangos vertinimo galutinė ataskaita.
45 ESTEP ir Visionary Analytics (2019). 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos tarpinis vertinimas.
Veiksmų programos pažangos vertinimo galutinė ataskaita.
46 ESTEP ir Visionary Analytics (2019). 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos tarpinis vertinimas.
Atvejo studija: 2014-2020 m. ES fondų investicijų į mokymąsi visą gyvenimą tinkamumo ir suderinamumo vertinimas.
47 Detaliau, tai gali apimti šias priemones: (1) analizė ir planavimas (pvz., visų pirma identifikuoti strategines kompetencijas ir atlikti
esamų darbuotojų kompetencijų auditą, tuo remiantis identifikuoti kompetencijų trūkumus, galiausiai pasirinkti geriausią būdą
darbuotojams įgyti trūkstamas kompetencijas; čia itin svarbi gebėjimus akcentuojančios žmogiškųjų išteklių politika); (2) gebėjimų
tobulinimas (pvz., koučingas/ mentorystė, vidiniai ir išoriniai mokymai, naujų mokymosi metodų taikymas, darbuotojų
pedagoginių kompetencijų tobulinimas, specifiniai projektai/ užduočių pasirinkimo laisvė/ didesnė autonomija/ platesnės
komandinio darbo galimybės darbe, rezultatais (o ne darbo valandomis) grįstas atlygis, lanksčios darbo valandos); (3) esamų
gebėjimų panaudojimas (pvz., darbo rotacija, darbuotojų profesinis orientavimas, darbo funkcijų peržiūra, mokymai siekiant,
44
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didinti jų
konkurencingumą)

žemesnės kvalifikacijos
darbuotojams

Žemos
kvalifikacijos
bedarbių ir
dirbančiųjų
5
kvalifikacijos
tobulinimas/
perkvalifikavimas

2.3.

Tikslinių grupių apibrėžimas
(aiškus žemos kvalifikacijos
apibrėžimas);
Daugiau dėmesio skaitmeniniams
Informavimas apie
įgūdžiams;
kvalifikacijos tobulinimo/
UŽT tikslinių grupių plėtra apimant
persikvalifikavimo
ir žemos kvalifikacijos
galimybes ir paklausias
dirbančiuosius;
profesijas;
Kompleksinė pagalba žemos
Žemos kvalifikacijos
kvalifikacijos suaugusiesiems,
jaunimo ir kitų suaugusiųjų
todėl būtina ŠMSM, EIMIN, SADM
motyvavimas tobulinti
veiklų integracija ir koordinavimas
kvalifikaciją/rinktis
(ypač (1) mokymosi visą gyvenimą
paklausias specialybes
veiklų ir (2) paramos žemos
Lietuvoje;
kvalifikacijos suaugusiesiems,
Mokymų ir įgūdžių
priklausantiems ir kitoms
aktualumas, pritaikomumas
socialinės rizikos grupėms,
regione;
koordinavimo atvejais);
Mokymų programų
Integracija su kitomis mokymosi
lankstumas finansiniu ir
visą gyvenimą veiklomis;
laiko atžvilgiais;
Daugiau ŠMSM dėmesio
Inovatyvūs mokymosi
informuojant ir identifikuojant
metodai
suaugusiuosius, turinčius žemą
bendrųjų gebėjimų lygį bei, kiek
įmanoma, užpildant šias mokymosi
spragas

lygmenį)
(PIAAC);
2.5.3. Save
įsidarbinančių
25–64 metų
asmenų dalis

Bendros tendencijos, turinčios įtakos MVG ir suaugusiųjų mokymui

Profesiniame mokyme išskiriamos ekonominė ir socialinė dimensijos. Pastarosios esmė – spręsti socialinės
atskirties problemas, t. y. asmenims iš socialiai remtinų grupių pagerinti gyvenimo sąlygas, padedant įgyti
gebėjimų, leidžiančių sklandžiai integruotis į darbo rinką.
Specialiųjų poreikių turintys asmenys pirminio profesinio mokymo mokinių struktūroje sudaro apie 3 proc.
visų profesinio mokymo mokinių. Ši dalis faktiškai išlieka tokia pat jau kelerius metus. Remiantis ŠVIS
duomenimis, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių yra visose apskrityse ir absoliuti jų dauguma
(daugiau kaip 90 proc.) mokosi pagal ISCED 2 lygmens programas. Dažniausiai jie renkasi paslaugų asmenims
PM programas (ypač viešbučių ir maitinimo paslaugų švietimo posrityje). Taip pat populiarios statybos ir
statybos inžinerijos ir dailiųjų amatų švietimo posričių programos. Trejų mokslo metų (2015-2016, 2016-2017,
2017-2018) tendencijos yra gana panašios bendrąja prasme, t. y. tradiciškai daugiausia mokinių surenka
paslaugų, statybos ir menų sričių programos. Taip pat galima pastebėti, kad specialiųjų ugdymosi poreikių
turinčių mokinių skaičius trejų metų laikotarpiu paslaugų asmenims srityje šiek tiek augo, o statybos ir menų
srityse mažėjo. Stojimo duomenys didesnių pokyčių nerodo. Pažymėtina, kad profesinio mokymo įstaigose
negalią turinčių mokinių skaičius 2,6 karto didesnis už negalią turinčių studentų skaičių aukštosiose
mokyklose(universitetuose ir kolegijose). Neįgaliųjų asmenų dalyvavimo profesiniame mokyme situaciją riboja
kad darbuotojas galėtų atlikti keleto darbų funkcijas (angl. multiskilling), sprendimai intensyvesniam darbuotojų dalyvavimui
įmonės sprendimuose).
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nepakankamas ar per siauras infrastruktūros pritaikymas, kuris ne visuomet atliepia skirtingų negalios tipų
poreikius.

Turima informacija rodo, kad mažų pajamų šeimų mokiniai dvigubai dažniau pereina į profesines mokyklas nei
kiti mokiniai (MOSTA 2018). Tarp dažnesnio perėjimo į profesines mokyklas priežasčių gali būti menkesni
pasiekimai ir mažesni šeimos ištekliai, trukdantys ilgiau investuoti į išsilavinimą. Kita vertus, mokinių, kurie
gauna finansinę ir kitokią paramą profesinio mokymo įstaigose, nuolat mažėja. Per penkerius metus (nuo
2012–2013 iki 2017–2018 m.) tokių mokinių skaičius sumažėjo net 77 proc.
Mokiniams, kurie gyvena vieni arba yra iš mažų pajamų šeimų, taip pat kitais stipendijų ir materialinės paramos
taisyklėse numatytais atvejais (LRV 2005) gali būti skiriama materialinė parama ne dažniau kaip kartą per
pusmetį įstaigos vadovo įsakymu. Materialinė parama negali viršyti patvirtinto stipendijų fondo. Duomenų
analizė rodo, kad dažniausiai paramą 8 metų laikotarpiu (nuo 2010–2011 iki 2017–2018 m.) gavo
besimokantieji profesinio mokymo programose kartu su vidurinio ugdymo programomis, t. y. tie, kuriems
Socialinės paramos mokiniams įstatymas nėra taikomas. Todėl tikėtina, kad jie buvo remiami iš stipendijų
fondo (t. y. gavo materialinę paramą ne dažniau kaip 1 kartą per pusmetį). Turint omenyje, jog skurdo lygis
Lietuvoje augo, finansinę ir kitokią paramą gaunančių mokinių skaičiaus mažėjimas aiškintinas tuo, kad galimai
beveik visi mokiniai, kurie siekė įgyti pirmąją kvalifikaciją analizuojamu laikotarpiu, gavo stipendiją. Bazinės
socialinės išmokos dydis – 38 eurai. Taigi galima maksimali stipendija siekia apie 29 eurus, o minimali stipendija
– kiek daugiau nei 10 eurų. Mažai tikėtina, kad šios stipendijos užtenka minimaliems poreikiams patenkinti.
Žinoma, kad mokiniai iš mažų pajamų šeimų žymiai dažniau neįgyja nei brandos atestato, nei profesinės
kvalifikacijos (MOSTA 2018). Todėl nepakankama finansinė ir kitokia parama gali tapti iškritimo iš švietimo
sistemos priežastimi.
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Mokymąsi nutraukusiųjų dalis 2017–2018 m. programose, skirtose asmenims, turintiems specialiųjų poreikių,
vidutiniškai siekia apie 16 proc. Daugiausia, net 43 proc., nutraukusiųjų mokymąsi yra povidurinio lygmens
programose, 12 proc. – pagrindinio, 10 proc.– vidurinio ugdymo programose. Įkalinimo įstaigose ir pataisos
namuose vykdomų programų nutraukimo rodiklis vidutiniškai siekia apie 19 proc. Tokia mokymo programas
nutraukusiųjų dalis yra 2 procentiniais punktais mažesnė nei vidutinis pagrindinio mokymo nutraukimo
Lietuvoje rodiklis (21 proc.).
Iki 2030 m. paklausos ir pasiūlos neatitikimai darbo rinkoje išliks. Prognozuojama, kad dėl demografinių
tendencijų ir gyventojų senėjimo iki 2030 m. darbingo amžiaus (15-64 m.) gyventojų sumažės 17 proc., kas
lems darbo jėgos sumažėjimą 20 proc. Darbo rinkos prognozės rodo, kad iki 2030 m. užimtumas Lietuvoje
sumažės apytiksliai 2 proc. Tuo pačiu visoje ES ir Lietuvoje mažės ir žemos kvalifikacijos suaugusiųjų dalis.
Nepaisant to, dėl sparčiai mažėjančios darbo jėgos, paklausos ir pasiūlos neatitikimai išliks. 20 proc.48
Žemos kvalifikacijos suaugusiųjų dalies prognozė (proc.)49

Šaltinis: Eurostat, Darbo jėgos apklausa. Spėjimai buvo sudaryti naudojant eksponentinio išlyginimo (angl. exponential smoothing) metodą.
Pastaba: Dėl ateities prognozavimo sudėtingumo, pateiktos prognozės yra tik bendra tendencija, kuri gali įvykti, jeigu niekas nepasikeis.

Visionary Analytics, bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (Vilnius, 2019 m.). Investicijos į žemos kvalifikacijos
suaugusiuosius: pasiekimų, išmoktų pamokų ir išliekančių plėtros poreikių „žemėlapis“.
49 Visionary Analytics, bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (Vilnius, 2019 m.). Investicijos į žemos kvalifikacijos
suaugusiuosius: pasiekimų, išmoktų pamokų ir išliekančių plėtros poreikių „žemėlapis“.
48
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Iki 2030 m. 43 proc. profesijų reikalaus aukštojo išsilavinimo. Numatoma, kad sparčiausiai augs verslo ir kitų
paslaugų sektorius, o greičiausiai trauksis pirminis ir komunalinių paslaugų sektorius. Ši sektorinė dinamika
lems informacinių ir komunikacinių technologijų profesionalų, technikų ir teisės, socialinių reikalų ir kultūros
profesionalų poreikį. Dėl technologijų pažangos mažės rutininių profesijų, tokių kaip bendras funkcijas
atliekančių sekretorių ir tarnautojų poreikis. Žmonės, turintys reikiamą techninių, profesinių ir pagrindinių
darbo įgūdžių derinį, galės lengvai judėti iš vienos darbo vietos, profesijos ar sektoriaus į kitą, gaus didesnį
atlyginimą ir turės puikias įsidarbinimo perspektyvas. Tuo tarpu tik 5 proc. naujai įkurtų darbo vietų tiks žemos
kvalifikacijos suaugusiesiems, ši dalis po 2030 m. mažės. Tai lems tolesnį neužpildytų aukštos kvalifikacijos
darbo vietų skaičiaus augimą ir išliekančius paklausos ir pasiūlos neatitikimus darbo rinkoje.50
Vienas iš svarbiausių veiksnių suaugusiųjų švietime yra bendrųjų gebėjimų lygis. Nors bendri dalyvavimo
formaliame švietime rodikliai Lietuvoje yra gana aukšti, pagal konkrečius gebėjimus lietuviai smarkiai atsilieka
nuo kitų valstybių vidurkio. Dažnai suaugusieji yra įgiję bent vidurinį išsilavinimą, tačiau jaučiamas bendrųjų
gebėjimų trūkumas. Pavyzdžiui, Lietuvoje aukščiausią raštingumo lygį (EBPO 4-5 lygiai) yra pasiekę tik 6,2 proc.
gyventojų, lyginant su 10,7 proc. EBPO vidurkiu ar 11,8 proc. Estijoje. Panaši situacija ir su skaičiavimo įgūdžiais
– 9,6 proc. aukščiausio (EBPO 4-5) lygio dalis, palyginti su 11,2 proc. EBPO vidurkiu ar Estija. Suaugusiųjų
bendrųjų gebėjimų trūkumas yra viena pagrindinių aukštos suaugusiųjų švietimo kainos ir žemos
investicinės grąžos priežasčių. Investicijų į suaugusiųjų švietimą efektyvumui trukdo bendrųjų gebėjimų
trūkumas, kuris mažina asmens produktyvumą mokantis. Bendrųjų kompetencijų stokojantys suaugusieji
sunkiau įsisavina žinias ir prisitaiko prie naujų situacijų. Bendrieji gebėjimai turi būti užtikrinti formaliajame
švietime, todėl ypač svarbi yra prevencinė veikla, užtikrinanti, kad formalusis švietimas išugdo reikiamą asmens
bendrųjų gebėjimų lygį.51
Skaičiavimo įgūdžių lygis (proc.) (2016)52

Raštingumo lygis (proc.) (2016)
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2,2
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29,3
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16,0
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3,1

6,7

6,4

2,4

5,9

3,4

FI

EBPO

UK

EE

PL

LT

9,7

17,6
11,9

Žemiau 1 lygio

1 lygis

Žemiau 1 lygio

1 lygis

2 lygis

3 lygis

2 lygis

3 lygis

4 lygis

5 lygis

4 lygis

5 lygis

14,0

Šaltinis: EBPO, Tarptautinis suaugusiųjų kompetencijų vertinimas (PIAAC).
Pastaba: žemiausius gebėjimus žymi 1, o aukščiausius – 5 lygis.

Visionary Analytics, bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (Vilnius, 2019 m.). Investicijos į žemos kvalifikacijos
suaugusiuosius: pasiekimų, išmoktų pamokų ir išliekančių plėtros poreikių „žemėlapis“.
51 Visionary Analytics, bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (Vilnius, 2019 m.). Investicijos į žemos kvalifikacijos
suaugusiuosius: pasiekimų, išmoktų pamokų ir išliekančių plėtros poreikių „žemėlapis“.
52 Visionary Analytics, bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (Vilnius, 2019 m.). Investicijos į žemos kvalifikacijos
suaugusiuosius: pasiekimų, išmoktų pamokų ir išliekančių plėtros poreikių „žemėlapis“.
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Vykstantys struktūriniai ir technologiniai pokyčiai pasaulio ekonomikoje lemia perėjimą prie aukštos
kvalifikacijos reikalaujančių darbo vietų, išstumiant žemos kvalifikacijos darbo vietas iš darbo rinkos. Tęsis jau
ilgą laiką daugelyje išsivysčiusių ekonomikų pastebimas darbo vietų skaičiaus aukštos kvalifikacijos profesijose
augimas. Per ateinantį dešimtmetį darbuotojų paklausa greičiausiai augs žinioms imliuose paslaugų
sektoriuose. Prognozuojama, kad aukštųjų technologijų ekonomika ES augs apie 7,4 proc., tuo tarpu Lietuvoje
–16,4 proc. Lietuvoje net 9 iš 10 visų darbo vietų iki 2030 reikalaus aukštos ar vidutinės kvalifikacijos. Naujos
darbo vietos, kurios bus sukurtos iki 2030 m. taip pat reikalaus vidutinio ar aukšto išsilavinimo, o aukštos
kvalifikacijos darbuotojų pasiūla per ateinantį dešimtmetį nebus pakankama. Profesijų automatizavimas
mažiau paveiks aukštos kvalifikacijos darbuotojus, kurie yra lengviau perkeliami į kitus, nerutininius darbus.
Silpnų įgūdžių ir žemos kvalifikacijos asmenys gali atsidurti rizikos grupėje išlaikant ar susirandant darbą,
kadangi automatizuotos daugiausia bus ypač rutininės užduotys. Tai gali lemti žemos kvalifikacijos darbuotojų
poreikio mažėjimą arba darbo rinkos poliarizaciją, kurios metu mažėtų vidutinės kvalifikacijos darbuotojų
poreikis.53
Naujos darbo vietos pagal išsilavinimo lygį 2016-2030.54
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Aukšta kvalifikacija

Vidutinė kvalifikacija

Žema kvalifikacija

Šaltinis: CEDEFOP (2018). Skills forecast.

Ypač smarkiai augs kvalifikuotos darbo jėgos, gebančios dirbti su skaitmeninėmis technologijomis poreikis.
Siekiant pereiti prie skaitmeninės ekonomikos, 2017 m. Lietuvoje pradėta įgyvendinti skaitmeninės
darbotvarkės programa ir nacionalinė pramonės skaitmeninimo platforma „Pramonė 4.0“ lėmė, kad
skaitmeninės technologijos vis didesniu mastu tampa neatsiejama darbuotojų gyvenimo dalimi. Nepaisant to,
Lietuvoje vykdytas Suaugusiųjų kompetencijų tyrimas parodė, kad nors Lietuvos gyventojų matematinis ir
skaitymo lygis gana panašus į kitų EBPO valstybių, lietuviai pasižymi ypač žemais problemų sprendimo
technologijų pagalba įgūdžiais. Beveik 21 proc. tyrime dalyvavusių suaugusiųjų nebuvo turėję darbo
kompiuteriu patirties arba jiems trūko elementarių įgūdžių, 54,6 proc. suaugusiųjų įgūdžiai siekia pirmą ar
žemesnį lygį (šiame lygyje gebėjimai apsiriboja pagrindinėmis ir lengvai prieinamomis technologinėmis
priemonėmis, tokiomis kaip naršyklė, el. paštas). Viso 75,5 proc. suaugusiųjų Lietuvoje trūksta aukštesnio
lygmens naudojimosi kompiuteriu įgūdžių – tai yra vienas prasčiausių rezultatų iš tyrime dalyvavusių EBPO
valstybių. Nuo šių įgūdžių vis labiau priklauso ne tik paklausumas darbo rinkoje, bet ir bendri gebėjimai į ją
įsilieti (ieškoti darbo internetu, mokytis naudojantis kompiuteriu).55
Neigiama migracija ateityje Lietuvai taps ypatingai svarbi, nes dėl senėjančios visuomenės ir emigruojančio
jaunimo, ji turės didelę įtaką darbo jėgos trūkumui. Pirma, dažniausiai Lietuvą palieka jaunimas (16-24 m.),
Visionary Analytics, bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (Vilnius, 2019 m.). Investicijos į žemos kvalifikacijos
suaugusiuosius: pasiekimų, išmoktų pamokų ir išliekančių plėtros poreikių „žemėlapis“.
54 Visionary Analytics, bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (Vilnius, 2019 m.). Investicijos į žemos kvalifikacijos
suaugusiuosius: pasiekimų, išmoktų pamokų ir išliekančių plėtros poreikių „žemėlapis“.
55 Visionary Analytics, bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (Vilnius, 2019 m.). Investicijos į žemos kvalifikacijos
suaugusiuosius: pasiekimų, išmoktų pamokų ir išliekančių plėtros poreikių „žemėlapis“.
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kurio didžioji dalis išvyksta po vidurinės mokyklos ar anksčiau. Tai rodo, kad Lietuvą asmenys dažnai palieka
beveik iškart po mokslų baigimo, po nesėkmingų darbo paieškų, nesulaukę patenkinančio kvalifikacijos
tobulinimo pasiūlymo (netenkina kokybė, nepaklausios specialybės ar kita). Nekvalifikuoti asmenys išvyksta į
užsienį nei nedirbę nekvalifikuoto darbo Lietuvoje – potencialiai dėl mažos tokio darbo pasiūlos ar
netenkinančių darbo sąlygų. Antra, apskritai iš Lietuvos dažniau emigruoja žemesnės kvalifikacijos (kvalifikuoti
ir nekvalifikuoti) darbuotojai. Šiuos iššūkius galima spręsti: a) informuojant jaunimą apie galimybes mokytis
toliau, tobulinti kvalifikaciją, profesijų poreikius ateityje ir galimybes jas įgyti; b) tiek dirbančius, tiek bedarbius
žemos kvalifikacijos žmones skatinant tobulinti kvalifikaciją/persikvalifikuoti ir įgyti geriau apmokamas darbo
vietas, siekiant juos išlaikyti Lietuvos darbo rinkoje.56
Jaunimo (16-24) emigracija pagal išsilavinimą (proc.) Emigrantai pagal kvalifikaciją 2016 m. (proc.)
(2016)
(2016)57
12

17
36

41
15

52
27
Žemesnis nei vidurinis

Vidurinis

Nekvalifikuoti

Profesinis

Aukštasis

Aukštos kvalifikacijos

Šaltinis: MOSTA

Kvalifikuoti

Šaltinis: MOSTA

Didžiausi suaugusiųjų kompetencijų skirtumai vyrauja viso pasaulio valstybių viduje. Lietuvoje ypač ryškūs
skirtumai tarp miestų ir kaimų suaugusiųjų kvalifikacijų lygio ir mokymosi įpročių. Šie skirtumai toliau gilina
atotrūkį tarp gyvenviečių: išlieka didelis skirtumas tarp miesto ir kaimo gyventojų užimtumo lygių, tarp moterų
ekonominės situacijos ir kitų rodiklių. Žemas užimtumas kaimiškose teritorijose rodo netolygią ūkio plėtrą ir
mažą darbo jėgos profesinį bei geografinį mobilumą. Prognozuojama, kad ateityje gebėjimų skirtumai bus vieni
iš svarbiausių socialinės atskirties veiksnių, nes švietimas skatina dalyvavimą bendruomenėje, socialinę
sanglaudą, nusikaltimų skaičiaus mažėjimą, tolygesnį pajamų perskirstymą ir gerėjančią gyvenimo kokybę, ko
dažnai pritrūksta žemos kvalifikacijos suaugusiesiems. Dėl šios priežasties būtina užtikrinti, kad investicijos į
suaugusiųjų švietimą pasiektų regionų gyventojus ir būtų pritaikytos jų grupės specifikai (pvz., finansuotų /
organizuotų keliones iki mokymų vietos, tematiškai apimtų aukštesnės pridėtinės vertės sferas, kurias galima
vykdyti regionuose).58

2.4.

Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą infrastruktūra

Šalyje matoma didelė vidinė migracija iš regionų į keletą didžiųjų miestų (Vilnius, Kaunas, Klaipėda). Profesinio
mokymo prieinamumo aspektu pertvarkant profesinių mokyklų tinklą tai reikštų, kad šiuose didžiuosiuose
miestuose galima priimti sprendimus, kurie vestų į didesnę mokyklų specializaciją (programų peržiūra

Visionary Analytics, bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (Vilnius, 2019 m.). Investicijos į žemos kvalifikacijos
suaugusiuosius: pasiekimų, išmoktų pamokų ir išliekančių plėtros poreikių „žemėlapis“.
57 Visionary Analytics, bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (Vilnius, 2019 m.). Investicijos į žemos kvalifikacijos
suaugusiuosius: pasiekimų, išmoktų pamokų ir išliekančių plėtros poreikių „žemėlapis“.
58 Visionary Analytics, bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (Vilnius, 2019 m.). Investicijos į žemos kvalifikacijos
suaugusiuosius: pasiekimų, išmoktų pamokų ir išliekančių plėtros poreikių „žemėlapis“.
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dubliavimo aspektu), racionalesnį turimos infrastruktūros panaudojimą. Šiuose miestuose kartu su
specializacija racionalu vystyti ir atskirų ūkio šakų sektorinius praktinio mokymo centrus.

Gyventojų sumažėjimo prognozės regionuose iki 2050 m.
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Regionų centruose matoma tolygi gyventojų mažėjimo perspektyva, tačiau įvertinus pakankamai aktyvų
ekonominį gyvenimą, daugelyje jų perspektyvu išlaikyti profesinio mokymo įstaigas, reorganizuojant jungimo
būdu keletą įstaigų į vieną, peržiūrint skyrių ir filialų tikslingumą ir pertvarkant teikiamų paslaugų paketą –
pasiūlant ne tik pirminio profesinio mokymo programas, bet ir tęstinio profesinio mokymo programas įvairioms
darbingo amžiaus grupėms. Perspektyvos požiūriu didžioji dalis šiose gyvenamosiose vietose esamų mokyklų
(išimtis ‒ pvz., žemės ūkis) nėra vystomos kaip sektoriniai praktinio mokymo centrai, bet kaip įvairius regionų
ūkio poreikius tenkinančios mokyklos. Siekiant atliepti darbo rinkos poreikius regionuose, didinti mokymosi
visą gyvenimą ir žemos kvalifikacijos asmenų įtrauktį, būtina aprūpinti regionų profesines mokymo įstaigas
praktiniam profesiniam mokymui reikalinga įranga ir priemonėmis.
Kaimo gyvenamosios vietovės susiduria su didžiausiu demografiniu iššūkiu: emigracija, neigiama gyventojų
skaičiaus dinamika. Kokybiškas profesinis mokymas kaimo gyvenamosiose vietovėse sudarytų prielaidas kurtis
verslui ir mažinti emigraciją iš regionų. Šiose vietovėse, kuriose neigiama gyventojų skaičiaus dinamika yra
ypač didelė, tolimesnėje perspektyvoje tikėtina, kad profesinių mokyklų tinklas trauksis ir sprendimų dėl
profesinio mokymo įstaigų reikės ieškoti kartu su regiono valdžios institucijomis ir verslo bendruomene. Kaimo
gyvenamosiose vietovėse jau priimti ar bus priimami sprendimai, siejami su švietimo paslaugų konsolidavimu
‒ mokyklų, kuriose būtų galima įgyti kokybišką bendrąjį ugdymą ir profesinį mokymą (kartu ar atskirai),
kūrimas kartu su regiono valdžios institucijomis ir regiono verslu arba profesinio mokymo įstaigų
reorganizavimas, mažesnes profesinio mokymo įstaigas prijungiant prie didesnių profesinio mokymo įstaigų ir
įsteigiant skyrius ar filialus, suformuojant regiono verslo poreikius atitinkančius profesinio mokymo programų
portfelius ir optimizuojant turtą bei žmogiškuosius išteklius arba tam tikrais atvejais uždarant profesinio
mokymo įstaigas.
Profesinio mokymo institucijų tinklo pastarųjų metų raida atliepia aukščiau paminėtas demografines
tendencijas. 2016 m. Lietuvoje veikė 73 profesinio mokymo institucijos, pavaldžios Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijai. Ministerija, įgyvendindama Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo ir mokslo
ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2018–2020 metų bendrąjį planą,
nuo 2018 m. vykdo profesinio mokymo institucijų tinklo pertvarką, nuosekliai optimizuodama mokyklų tinklą.
2018 m. veikė 67, 2019 m. – 61, o 2020 m. rugsėjo 1 d. preliminariai numatoma, kad veiks 57 profesinio
mokymo institucijos. Tai reikš, kad per trumpą laikotarpį tinklas susitraukė daugiau nei 20 proc.
Tolesnio profesinio mokymo institucijų tinklo optimizavimo apimtys priklausys nuo būsimos Vyriausybės
programos. Tačiau mokyklinio amžiaus asmenų skaičiaus mažėjimas ir toliau reikalaus nuolat peržiūrėti
sprendimus dėl tinklo plėtotės, ypatingai didžiuosiuose šalies miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje,
Šiauliuose ir Panevėžyje. Mažėjant mokinių skaičiui profesinio mokymo institucijų likvidavimo arba
reorganizavimo klausimas bus keliamas ir dėl mažesniuose šalies miesteliuose ir rajonų centruose įsikūrusių
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profesinio mokymo įstaigų. Per ateinančius 5 metus reorganizavimas prijungimo ar sujungimo būdu bei
likvidavimas potencialiai galėtų paliesti 15 profesinio mokymo įstaigų.
Priimant sprendimus dėl profesinio mokymo įstaigų bus svarbu išlaikyti regioninį balansą, ypatingą dėmesį
skiriant inžinerinės pramonės specialistų rengimo visuose regionų centruose užtikrinimui. Profesinio mokymo
įstaigos turės aktyviau atliepti ir užtikrinti operatyvų piliečių perkvalifikavimą ir įsiliejimą į darbo rinką, siekiant,
kad jų potencialas būtų maksimaliai realizuojamas. Optimizuojant profesinių mokyklų tinklą, stambinant
mokyklas bus didinamas profesinio mokymo sistemos gebėjimas reaguoti į rinkos poreikius, tuo pačiu didinant
švietimo sistemos galimybes per trumpą laikotarpį pasiūlyti rinkos poreikius atitinkančias mokymo programas,
diegti inovacijas į ugdymo procesą.
2014–2020 m. laikotarpiu buvo plėtojami sektoriniai praktinio mokymo centrai, sutvarkyti centrus valdančių ̨
profesinio mokymo įstaigų ̨ bendrabučiai, kad juose galėtų ̨ apsistoti mokiniai iš ̌ kitų įstaigų ̨ ir tęstinio mokymosi
programų ̨ dalyviai bei modernizuotos kitos susijusios centrų švietimo erdvės.
Greta plėtota infrastruktūra, reikalinga kokybiškai vykdyti bazinį profesinį mokymą ̨ kitose profesinio mokymo
įstaigose, kuriose nėra sektorinio praktinio mokymo centro. Siekta sudaryti sąlygas pasiūlyti jaunimui ir
suaugusiesiems kokybiško mokymosi galimybes netoli jų gyvenamos vietos, su mobilumo galimybe užbaigti
praktinį mokymą ̨ aukšto technologinio lygio sektoriniame praktinio mokymo centre.
2016 ir 2017 m. stebėti emigracijos rodikliai, siekę atitinkamai 50,3 ir 47,9 tūkst. asmenų per metus, 2018 m.
susitraukė – iš Lietuvos emigravo apie 32,2 tūkst. asmenų (LSD, 2019). 2010 m. gausiausia grupė, sudariusi
žmogiškuosius išteklius buvo 40–49 m. gyventojai, tačiau jau 2016 m. didžiausią esamų ŽI grupę sudarė 50–59
m. amžiaus karta (MOSTA, 2018b). 2007 m., iki kriziniu laikotarpiu, Lietuvoje užimtųjų skaičius siekė 1451,5
tūkst. gyventojų, 2018 m. išliko vis dar 5 proc. mažesnis, apie 1374,7 tūkst. (LSD, 2019). Šie ir kiti veiksniai,
keičiantys darbo vietų struktūrą darbo rinkoje, indikuoja rinkoje reikalingų gebėjimų ir žinių kaitą. Siekiant laiku
reaguoti į galimus struktūrinius profesijų darbo rinkoje pokyčius, reikalinga prognozuoti darbo rinkos paklausą
bei pasiūlą. Žmogiškojo kapitalo pokyčiai kaip, pavyzdžiui, naujų žinių ir gebėjimų formavimas formaliose
švietimo programose, ir jų įsiliejimas į darbo rinką gali užtrukti keletą metų. Tokioms gebėjimų politikos sritims
kaip užimtųjų ar bedarbių perkvalifikavimas taip pat ypatingai svarbi informacija apie galimą darbo jėgos
struktūros pasikeitimą. Migracijos klausimams, darbuotojų iš užsienio pritraukimo politikai spręsti reikalinga
informacija apie gebėjimus ir žinias, kurias turinčių darbuotojų vidaus rinkoje jau trūksta ar truks netolimoje
ateityje.
Remiantis organizacijų tyrimais, Lietuvos užimtumui prognozuojami skirtingi scenarijai, kuriuos vienijanti
mintis – užimtųjų skaičius Lietuvoje mažės. CEDEFOP prognozuoja, kad iki 2030 metų, lyginant su 2016 m.
situacija, Lietuvoje gyventojų užimtumas sumažės 2 proc., o bendras užimtųjų skaičius sieks apie 1 mln. 375
tūkst. asmenų (CEDEFOP, 2018). Prognozuojama, jog užimtųjų dalis pradės trauktis jau nuo 2021 metų, o 2016–
2030 metų laikotarpyje bus sukurta apie 827 tūkst. Darbo vietų, kurias beveik visais atvejais lems esamų
darbuotojų pakeitimas. Apie 43 proc. šių darbo vietų bus priskiriamos aukštai, 51 proc. – vidutinei, 5 proc. –
žemai kvalifikacijai. Atkreipti reikėtų dėmesį į tai, jog CEDEFOP prognozėms pateikti naudojamas ISCED, o
MOSTA – LPK (ISCO) klasifikatoriai. Lietuvos bankas prognozuoja, jog jau 2020 metais reikėtų tikėtis užimtųjų
skaičiaus mažėjimo, bendras užimtųjų skaičius bus apie 0,3 proc. mažesnis nei 2019 metais (Lietuvos bankas,
2018). Tokios prognozės patvirtina, jog sprendimams, kuriuos priimti reikia jau dabar, reikalingos sektorių bei
profesijų analizės ir prognozės, galinčios indikuoti ne tik silpnas, bet ir stiprias, augimo potencialą turinčias
vietas.
Prognozuojama, kad 2018–2022 metų laikotarpyje dėl darbuotojų pakeitimo ar sektorių plėtros reikės apie 105
tūkst. naujų samdomų darbuotojų, iš kurių 48 proc. sudarys aukštos, 40 proc. – žemos kvalifikacijos, dar 12
proc. – nekvalifikuoti darbininkai. Net 95 proc. visų šių reikalingų naujų darbuotojų nulems jau dirbančiųjų
pakeitimas ir tik 5 proc. – plėtra. Tokį dirbančiųjų pakeitimą nulems migracija ir mirtingumas, kiek mažiau –
užimtųjų senėjimas.
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Suaugusiųjų dalyvavimas mokymosi programose tebėra neaktyvus. Suaugusiųjų dalyvavimas mokymosi
programose 2018 m. sudarė 6,6 % ir tebebuvo gerokai mažesnis už 11,1 % ES vidurkį. Sustiprintas Švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos vaidmuo koordinuojant suaugusiųjų mokymąsi, tačiau už skirtingų priemonių
finansavimą vis dar atsakingos kelios ministerijos. Suaugusiųjų švietimo sistema neturi galimybių reaguoti į
iššūkius, kylančius dėl senėjančios visuomenės ir dėl įgūdžių pokyčių, susijusių su inovacijomis, darbo
robotizacija ir galima žaliųjų darbo vietų paklausa.
Lietuva toliau modernizuoja profesinio rengimo ir mokymo sistemą. Modulinės profesinio rengimo ir mokymo
programos diegiamos sėkmingai – 2019 m. pagal modulines programas mokėsi apie 70 % profesinio rengimo
ir mokymo mokyklų moksleivių. Tačiau dalyvavimo vidurinio profesinio rengimo ir mokymo programose
rodiklis vienas žemiausių ES: 2017 m. pagal vidurinio profesinio rengimo ir mokymo programas mokėsi tik 27,4
% visų vidurinių mokyklų moksleivių, palyginti su 47,8 % ES vidurkiu. Tai rodo, kad labai neišnaudojamas
profesinio rengimo ir mokymo sistemos potencialas prisidėti prie su įgūdžiais susijusių nacionalinių ir regioninių
problemų sprendimo bei įgūdžių pasiūlos ir paklausos neatitikties mažinimo Lietuvoje.
Skaitmeniniai įgūdžiai nėra plačiai paplitę tarp plačiosios visuomenės, nors internetu naudojasi vis daugiau
lietuvių. Bazinių ir aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių lygis tebėra žemesnis už ES vidurkį: 44 % 16–74 m. lietuvių
nesinaudoja skaitmenine aplinka ir neturi bazinių skaitmeninių įgūdžių. Didelė skaitmeninė atskirtis tarp tų
Lietuvos interneto naudotojų, kurie internetu naudojasi labai aktyviai (naudojasi mobiliaisiais telefonais
teikiamomis naujomis paslaugomis, banko paslaugomis, mobiliuoju e. parašu, atsiskaitymo už automobilių
stovėjimą paslaugomis), ir 15 % gyventojų, kurie internetu niekada nesinaudojo.
Tai, kad IRT specialistų dalis yra nedidelė, menkina šalies galimybes visapusiškai išnaudoti savo inovacijų
potencialą. Tai taip pat riboja su skaitmeninimu susijusio našumo augimo galimybes. Nepaisant didėjančios IRT
specialistų paklausos darbo rinkoje ir politikos priemonių, kurių imtasi siekiant užpildyti šią spragą, šių
specialistų prieinamumas Lietuvoje vis dar mažesnis už ES vidurkį (2,7 %, palyginti su 3,9 %). 47 % įmonių,
įdarbinusių arba bandžiusių įdarbinti IRT specialistus, nurodė patyrusios sunkumų užpildydamos laisvas darbo
vietas. Su naujų IRT srities absolventų mokymų susiję Lietuvos rezultatai prastesni nei daugumos ES šalių.
Lietuvos įmonės nepakankamai investuoja į skaitmeninių įgūdžių stiprinimą. Šalies skaitmeninės darbotvarkės
strategija siekiama sumažinti IRT specialistų trūkumą: skatinti daugiau jaunuolių rinktis karjerą IRT srityje,
pritraukti daugiau moterų ir gerinti IRT specialistų profesinį mokymą. „Women Go Tech“ – valstybės mastu
vykdoma profesinės mentorystės programa, kuria siekiama paskatinti daugiau moterų siekti karjeros IRT ir
inžinerijos srityse. Įgyvendinant projektą „Akademija.IT“, glaudžiai bendradarbiaujant su įmonėmis skatinamas
profesinis mokymas, mokomi mokytojai ir perkvalifikuojami asmenys, turintys ne tokį paklausų išsilavinimą.
Nepaisant šių iniciatyvų, iššūkių tebėra, nes tik 11 % įmonių rengia darbuotojų mokymus, palyginti su 24 % ES
(2020 m. Skaitmeninės darbotvarkės rezultatų suvestinė).
Gamybos sektorius yra didžiausias Lietuvos ekonomikos sektorius, sukuriantis 20,4 proc. Lietuvos bendrojo
vidaus produkto. Pramoninės prekės sudaro daugiau nei 80 proc. Lietuvos prekių ir paslaugų eksporto.
Gamybos sektorius padarė esminę įtaką dinamiškam Lietuvos eksporto augimui ir yra labai svarbi Lietuvos
ekonomikos dalis. Nuo pasaulinės finansų krizės pabaigos Lietuvos pramonės gamyba padidėjo 62 proc. ir jau
ženkliai viršija iki krizės buvusį lygį. Tokį augimą lėmė keletas veiksnių. Pirma, po pasaulinės finansų krizės
Lietuvos pramonė skyrė gerokai daugiau dėmesio plėtrai į užsienio rinkas – eksporto dalis nuo visų Lietuvos
gamybos pramonės prekių pardavimų paaugo nuo 52 proc. 2007 m. iki 62 proc. 2017 m. Antra, didelę įtaką
taip pat turėjo pamažu vykęs atsigavimas ES regione, į kurį eksportuojama 80 proc. lietuviškos kilmės prekių.
Galiausiai, teigiamą poveikį Lietuvos gamybos sektoriaus ir jo produkcijos plėtrai turėjo padidėjusi Lietuvos
pramonės integracija į ES gamybos vertės grandines bei išaugęs gamybos verslų skaičius Lietuvoje.
Lietuvos eksporto rinkoje svarbiausias yra pramoninio verslo pagamintų prekių eksportas, kuris sudaro beveik
80 proc. viso prekių ir paslaugų eksporto. Palyginus su kitomis ES šalimis narėmis, Lietuva išsiskiria ypač didele
prekių eksporto dalimi, palyginti su BVP (62 proc. nuo BVP). Lietuvos gamyba, kuri yra glaudžiai susijusi su
eksporto rinkomis, dinamiškai auga nuo 2010 m. Vien per paskutinius 5 metus gamybos produkcija paaugo
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trečdaliu ir 34 proc. viršija iki krizės buvusį lygį. Lietuvos gamybos sektoriaus augimas pasireiškia ne tik gamybos
apimtimi, bet ir įmonių skaičiumi. Nuo 2010 m. gamybos sektoriuje veikiančių įmonių skaičius padidėjo 28 proc.
arba 1 468 naujomis įmonėmis.
2017 m. tiek Lietuvos gamybos pramonės (kuri po krizės ženkliai padidino dėmesį eksporto plėtrai), tiek
Lietuvos eksporto srityse fiksuotas rekordinis augimas. Lietuvos eksporto geografinis pasiskirstymas išlieka
labai vienodas – maždaug 80 proc. viso lietuviškos kilmės prekių eksporto tenka ES. Didžiausia eksporto
partnerė yra Vokietija, į kurią keliauja 12,5 proc. viso eksporto.
Pagal 2018 m. gamybos rizikos indeksą, kuris rodo šalių patrauklumą pasaulinei gamybai, Lietuva 1-ą vietą
Europoje ir 2-ą vietą pasaulyje (po Kinijos) užėmė dėl stabilios veiklos vykdymo aplinkos ir gero kokybės ir
sąnaudų santykio. Pagal šį indeksą, net ir įvertinus ne tokius optimistinius scenarijus (sąnaudų augimą, mažesnį
veiklos sąlygų stabilumą), Lietuva vis tiek išliktų tarp 5 geriausių gamybos vykdymo vietų pasaulyje. Gerėjantį
investicinį klimatą atspindi ir besikeičiančios į Lietuvą ateinančių tiesioginių užsienio investicijų tendencijos.
Lietuva tapo populiaria gamybos sektoriaus įmonių kūrimosi vieta.
Lietuvos gamybos produktyvumas kyla, tačiau gerokai lėčiau nei darbo sąnaudos. Per paskutinius 5 metus
darbo sąnaudos pakilo 40 proc., o Lietuvos gamybos sektoriaus produktyvumas – tik 14 proc. Tai gali būti
pagrindinė kliūtis Lietuvos gamybos sektoriaus konkurencingumui ateityje.
Sparčiai didėjančios darbo sąnaudos, nuo jų atsiliekantis produktyvumas ir žemo technologinio išsivystymo
įmonių vyravimas Lietuvos gamyboje galėtų ateityje apsunkinti Lietuvos gamybos padėtį. Žemo ir vidutinio
technologinio išsivystymo gamybos pramonė sukuria apytiksliai ¾ visos Lietuvos gamybos produkcijos,
pardavimo pajamų ir pridėtinės vertės. 85 proc. visų Lietuvos gamybinio sektoriaus darbuotojų dirba žemo ir
žemo ir vidutinio technologinio išsivystymo gamybos įmonėse. 2017 m. žemo technologinio išsivystymo
gamybos sektorius pagamino 55 proc. visos Lietuvos gamybos pramonės produkcijos, o žemo ir vidutinio
technologinio išsivystymo sektorius pagamino 19 proc. visos produkcijos. Vidutinio ir aukšto technologinio
išsivystymo sektoriaus produkcijos dalis sudarė 22 proc., o aukšto technologinio išsivystymo – 3,6 proc.
produkcijos.
Pastebimas nedidelis žemo technologinio išsivystymo sektoriaus dalies mažėjimas ir mažas aukštesnio
technologinio išsivystymo sektoriaus dalies didėjimas. Pavyzdžiui, 2017 m., palyginti su 2010 m., žemo
technologinio išsivystymo sektoriaus produkcijos dalis nukrito nuo 56,6 proc. iki 54,9 proc., o vidutinio ir aukšto
technologinio išsivystymo dalis pakilo nuo 16,1 proc. iki 19,1 proc. Aukšto technologinio išsivystymo sektoriaus
dalis truputį padidėjo – nuo 3,1 proc. 2010 m. iki 3,6 proc. 2017 m.
Nepaisant to, Lietuvos gamyba išlieka labai priklausoma nuo žemesnės pridėtinės vertės užsakomųjų gamybos
paslaugų. Tą patvirtina Eurostato pateikiami produktyvumo duomenys. Pavyzdžiui, Eurostato duomenys rodo,
kad 2015 m. kiekvienas Lietuvos gamybos sektoriaus darbuotojas sukūrė 19 100 eurų pridėtinės vertės per
metus. ES vidurkis yra 62 000 eurų per metus – daugiau nei 3 kartus didesnis nei Lietuvos gamybos sektoriaus.
Vokietijoje šis rodiklis yra 73 600 eurų per metus.
ES vykstanti sparti pramonės automatizacija ir robotizacija turės įtakos verslo bei užsakomosios gamybos
ryšiams tarp skirtingų ES šalių narių. Norėdamos išlaikyti ir plėtoti užsakomosios gamybos ryšius su
pagrindinėmis ES šalimis narėmis, Lietuvos gamybos įmonės turės sekti jų pavyzdžiu ir prisijungti prie ES
„automatizacijos ir robotizacijos lenktynių“, kurios dar labiau sustiprins produktyvumą ir procesų efektyvumą.
Priešingu atveju šioms įmonėms grės pasitraukimas iš ES gamybos vertės grandinių.
Taigi Lietuvos gamybos įmonėms gyvybiškai svarbu išlaikyti savo konkurencingumą. Tai reiškia, kad reikės
ženkliai didinti produktyvumo lygį ir investicijas į aukštesnės pridėtinės vertės produktų kūrimą. Tačiau
pasaulinės ekonomikos augimas pasiekė viršūnę, todėl tikėtina, kad ES ekonomikos augimas lėtės. Vadinasi,
geriau būtų investuoti ne tiek į papildomus gamybinius pajėgumus, kiek į išmaniąją gamybos įrangą ir (arba)
procesus, mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP, angl. „R&D“).
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Nuo 2013 m. pramonės srityje dirbančių žmonių skaičius nuolatos auga dėl atsigaunančių eksporto rinkų ir
didėjančių investicijų į plėtrą bei naujas technologijas. Tokia pramonės plėtra lėmė padidėjusią mašinų ir
įrenginių operatorių paklausą darbo rinkoje.
Remiantis Lietuvos užimtumo tarnybos Įsidarbinimo galimybių barometru, pramonės įmonėse didelių
įsidarbinimo galimybių turi šie specialistai:
• elektronikos inžinerijos technikai,
• mechanikos inžinerijos technikai,
• technologijų ir gamybos inžinieriai.
Pramonės įmonėse didelių įsidarbinimo galimybių turi šie aukštos kvalifikacijos darbuotojai:
• elektros inžinieriai ir elektros rangovai,
• metalo darbų specialistai ir montuotojai,
• metalo apdirbimo staklių operatoriai,
• plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai.
Nepaisant to, darbuotojų trūkumas pramonės įmonėse siekė 21 489 darbo vietas (2018 m. sausio 1 d.). Laisvos
darbo vietos sudarė 21,5 proc. Pagrindinė priežastis, kodėl laisvos darbo vietos nėra užimamos, nors nedarbo
lygis tebėra aukštas, yra tai, kad tipinis darbo neturintis asmuo yra vyresnio amžiaus ir turi tik vidurinį
išsilavinimą. Tai rodo, kad, norint užimti laisvas pramonės sektoriaus darbo vietas, darbuotojams būtina turėti
aukštesnį išsilavinimą (beveik 57 proc. visų darbo pasiūlymų skirti kvalifikuotiems darbuotojams), bent 1–2
metų darbo patirtį, turėti motyvaciją mokytis naujų dalykų ir dirbti kolektyve, turėti skaitmeninių įgūdžių,
bendrauti anglų kalba ir t. t.
23 proc. darbdavių pramonės sektoriuje (daugiausia – 92 proc. – SVV atstovai) dalyvavo Lietuvos užimtumo
tarnybos organizuotoje apklausoje, kuria buvo siekiama nustatyti artimiausių metų darbo rinkos tendencijas.
Apklausos rezultatai parodė, kad 2018 m. pramonės sektoriuje dirbančių darbininkų paklausa bus 18 proc., o
kvalifikuotai darbo jėgai bus skirta 78 proc. visų darbo pasiūlymų. Nekvalifikuotų darbuotojų paklausa mažės.
Numatoma, kad ši tendencija tęsis ir artimiausiais metais – vis daugiau nekvalifikuotų darbuotojų pakeis
mašinos.
66 proc. apklaustų pramonės darbdavių teigė, kad jiems sunku rasti darbuotojų, o naujų darbuotojų
apmokymas trunka maždaug pusmetį. Tai sukuria papildomų sąnaudų ir neleidžia bendrovėms greičiau plėsti
savo verslo. Nepakankama motyvacija ir kompetencija, emigracija, didelė konkurencija su kitais darbdaviais –
tai tik kelios priežastys, kurias nurodė apklausos dalyviai. Darbdaviai vertina tinkamą išsilavinimą, kvalifikacijas
ir darbo patirtį, tačiau ne mažiau svarbios ir asmeninės savybės – svarbiausi veiksniai renkantis darbuotoją yra
jo motyvacija, gebėjimas greitai prisitaikyti prie inovacijų ir patirtis. Pramonėje ir toliau ypač svarbus bus
mokymasis visą gyvenimą bei nuolatinis įgūdžių ugdymas (ypač skaitmeninių įgūdžių).
Atsižvelgiant į aptartas darbuotojų (ypač aukštos kvalifikacijos) poreikio prognozes, siekiant atliepti Pramonė
4.0 ir žaliosios ekonomikos iššūkius, naujų bei aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų poreikį darbo
rinkoje, būtina aprūpinti profesinio mokymo įstaigas atitinkama praktiniam profesiniam mokymui reikalinga
įranga ir priemonėmis.

2.5.

2014–2020 m. ES fondų investicijų poveikis profesinio ir suaugusiųjų mokymo srityje

2014–2020 m. programavimo laikotarpiu pagrindiniai iššūkiai suaugusiųjų mokymo srityje buvo sukurti
tęstines paskatas šalies gyventojams, ypač nekvalifikuotiems ir žemesnės kvalifikacijos, dalyvauti mokymosi
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visą gyvenimą sistemoje, užtikrinant siūlomų studijų (turinio ir formų) įvairovę, jų atitikimą darbo rinkos ir
individualaus asmens poreikiams, plėtojant įgytų kompetencijų pripažinimo galimybes, mokymosi visą
gyvenimą pasiūlos ir paklausos sistemą, kuri sudarytų sąlygas suaugusių asmenų socialinei ir darbinei
įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui ir asmeniniam tobulėjimui. Tačiau ES investicijų profesinio ir suaugusiųjų
mokymosi srityje poveikio analizė parodė, kad 2014–2020 m. intervencijos sisteminiu lygmeniu sukūrė
profesinio ir suaugusiųjų mokymo institucijų ir valdymo pajėgumus, kurie sudaro prielaidas siekti strateginio
tikslo didinti suaugusiųjų dalyvavimą MVG, tačiau mažai prisidėjo prie tiesioginio suaugusiųjų mokymosi
skatinimo finansavimo.
Kaip ir kitose švietimo srityse, siekiant pokyčių profesinio ir suaugusiųjų mokymo srityje suplanuotų priemonių
rinkinys apėmė investicijas į infrastruktūros atnaujinimą, žmogiškųjų išteklių stiprinimą, profesinio ir
suaugusiųjų mokymo sistemos valdymo tobulinimą. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, kad 2014–2020 m.
investicijos į suaugusiųjų mokymą yra labai fragmentuotos ir ŠMSM intervencijos, kurios yra tiesiogiai skirtos
didinti suaugusiųjų mokymosi apimtis, apėmė tik atskiras tikslines grupes, pvz., socialiai jautrių grupių asmenis,
vidurinio išsilavinimo neįgijusius asmenis, švietimo įstaigų darbuotojus, pedagogus ir profesijos mokytojus,
medikus.
2014–2020 m. programavimo laikotarpio investicijomis į profesinio mokymo infrastruktūrą buvo siekiama
padidinti kokybiško profesinio ir suaugusiųjų mokymo prieinamumą finansuojant 22 sektorinių praktinio
mokymo centrų ir 36 profesinio mokymo įstaigų atnaujinimo projektus. Tačiau vertinimas parodė, kad 2014–
2019 m. mokinių skaičius profesinio mokymo įstaigose sumažėjo 27 proc. ir 2019 m. sudarė kiek daugiau nei
34 tūkst. , o mažėjant mokinių skaičiui bendrojo ugdymo įstaigose, tikėtina, ateityje profesinio mokymo įstaigų
mokinių skaičius mažės dar labiau. Savo ruožtu, bendri profesinio ir suaugusiųjų mokymo – sektorinių
praktinio mokymo centrų ir profesinių mokyklų infrastruktūros, gavusios investicijas, pajėgumai viršija 48
tūkst. vietų. Todėl egzistuoja perteklinio ir finansiškai netvaraus investavimo rizika, nes net ir plėtojant tęstinio
profesinio mokymo programų vykdymą, šiuo metu mechanizmo, kaip pritraukti daugiau mokinių ir ateityje
išnaudoti sukurtus pajėgumus, dar nėra sukurta.
Siekiant didinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo patrauklumą ir atitiktį darbo rinkos poreikiams bei papildyti
investicijas į infrastruktūrą, ESF lėšomis buvo plėtojama kompetencijų pripažinimo sistema, parengta ir įteisinta
13 profesinių standartų, taip pat parengta ir/ar atnaujinta modulinio profesinio mokymo sistema, sukurtos 69
naujos arba atnaujintos modulinės profesinio mokymo programos, diegiamos interaktyvios elektroninės
mokymosi priemonės. Tačiau nepaisant sustiprintų profesinio ir suaugusiųjų mokymo sistemos pajėgumų,
neigiamos tendencijos suaugusiųjų dalyvavimo MVG srityje išlika, o rodiklis (7 proc. 2019 m.) ženkliai atsilieka
nuo ES vidurkio ir siektinos 12 proc. reikšmės.
Tačiau teigiamas 2014–2020 m. ES investicijų poveikis tikėtinas įgyvendinant tikslines intervencijas skirtas
pagerinti mokymosi galimybes ir paskatas neiškristi iš švietimo sistemos. Pavyzdžiui, 2014–2020 m. ES lėšomis
skiriama parama mokiniams iš socialiai jautrių grupių, suteikiant galimybę mokytis profesijos, yra ypač aktuali
Lietuvoje, nes, remiantis statistiniais duomenimis, pagrindinio ugdymo programą (10 klasių) baigę žemų
pajamų šeimų vaikai dvigubai dažniau nei kiti tęsia mokymąsi profesinio mokymo įstaigose. Tuo pat metu
egzistuoja didelė rizika, kad žemų pajamų šeimų vaikai iškris iš pirminio profesinio mokymosi, nes praėjus
penkeriems metams po 8 klasės baigimo, jie 1,7 karto dažniau būna neįgiję nei profesinės kvalifikacijos, nei
vidurinio išsilavinimo. Todėl 2014 2020 m. programavimo laikotarpio lėšomis įgyvendinamas projektas „Turi
profesiją – turi ateitį!“, apimantis 10 profesinio mokymo įstaigų, ir orientuotas į sąlygų sudarymą, mokytojų
kvalifikacijų tobulinimą, paslaugų teikimą (pagalba mokantis, popamokinio užimtumo grupės, palydėjimas į
darbo rinką), yra ypač aktualus. Planuojama, kad parama bus suteikta 300 mokinių iš socialiai jautrių grupių,
2000 mokytojų ir kitų darbuotojų patobulins kvalifikaciją. Tokie projekto rezultatai leis sustiprinti ir profesinio
mokymo sistemos pajėgumą bei gali paskatinti teigiamus pokyčius profesinio mokymo įtraukties srityje.
Siekiant sustiprinti tokių intervencijų poveikį ir didinti profesinio mokymo patrauklumą bei prieinamumą
mokiniams iš socialiai pažeidžiamų grupių, mažinti jų iškritimą iš pirminio profesinio mokymo ateityje,
69

svarstytina galimybė sąlygų mokytis sudarymą ir paslaugų teikimą papildyti už mokymo pasiekimus skiriama
stipendija.
Kitos investicijos, nukreiptos į suaugusiųjų dalyvavimą formaliajame ir neformaliajame švietime, buvo skirtos
tobulinti bendrojo ugdymo mokytojų bendrąsias ir dalykines kompetencijas, plėtoti kokybės ir lyderystės
kultūrą bendrajame ugdyme, stiprinti profesijos mokytojų technologines kompetencijas, tobulinti gydytojų
kvalifikaciją.
2014–2020 m. laikotarpio ES investicijų profesinio ir suaugusiųjų mokymo srityje vertinimas parodė, kad
ateityje, siekiant valdyti riziką dėl perteklinių profesinio ir suaugusiųjų mokymo infrastruktūros pajėgumų,
būtina ieškoti efektyvių ir platų suaugusiųjų ratą įtraukiančių mokymosi visą gyvenimą veiklų paklausos
skatinimo būdų, įskaitant ir suaugusiųjų mokymo finansavimą taikant individualių mokymosi paskyrų modelį.
Didinant suaugusiųjų dalyvavimą MVG, siūloma svarstyti galimybę įgyvendinti dviejų tipų ES fondų
finansuojamas intervencijas MVG srityje:
1) plačios apimties iniciatyvas, skirtas populiarinti mokymąsi ir stiprinti mokymosi kultūrą, pagal kurias
individui skiriama santykinai nedidelė mokymo veiklų finansavimo suma galėtų veikti kaip paskata
išbandyti mokymosi veiklas;
2) tikslines intervencijas, nukreiptas į atskiras tikslines grupes ir siekiančias aiškiai apibrėžtų tikslų, pvz.
siekiant paskatinti profesinį mobilumą į prioritetines arba aukštesnę pridėtinę vertę kuriančias
profesijas, kuriose nustatytas arba prognozuojamas darbuotojų trūkumas, užtikrinant tokių
intervencijų poveikio stebėsenai reikalingų duomenų prieinamumą.

2.6.

Reziumė

Profesinio mokymo situacija ir tendencijos Lietuvoje rodo, kad dar nėra pakankamai išnaudojamas profesinio
mokymo sistemos potencialas prisidėti sprendžiant nacionalines ir regionines problemas, susijusias su įgūdžių
pasiūlos ir paklausos neatitikties mažinimu, žemos kvalifikacijos asmenų įtraukimu į mokymosi programas.
Lietuva toliau modernizuoja profesinio mokymo sistemą, sėkmingai diegiamos modulinės profesinio mokymo
programos – 2019 m. pagal modulines programas mokėsi apie 70 proc. profesinio mokymo įstaigų mokinių.
Tačiau dalyvavimo profesinio mokymo programose rodiklis išlieka vienas žemiausių ES, o vaikai iš žemų pajamų
šeimų 1,7 karto dažniau nebūna įgiję nei profesinės kvalifikacijos, nei vidurinio išsilavinimo praėjus penkeriems
metams po 8 klasės baigimo.
Kita daug iššūkių kelianti sritis yra beveik nedidėjantis MVG rodiklis (2018 m. sudarė 6,6 proc. ir tebebuvo
gerokai mažesnis už 11,1 % ES vidurkį.), kuris yra dar mažesnis kaimo vietovėse (3,4 proc. 2017 m.). MVG,
įskaitant neformalųjį švietimą, poreikį didina tai, kad formalusis švietimas dažnai neužtikrina pakankamo
bendrųjų kompetencijų lygio, Lietuva tarp ES valstybių pirmauja didžiausiais įgūdžių darbo rinkoje
neatitikimais, demografinė kaita lemia mažėjančius žmogiškuosius išteklius, istoriškai Lietuvoje ESF remiamos
priemonės yra orientuotos į bedarbius (įskaitant ilgalaikius bedarbius) ir įmonių darbuotojus. Suaugusiųjų
gyventojų įsitraukimas į įvairias MVG formas yra nepakankamas, visuomenė nėra susiformavusi teisingos
elgsenos ir nuostatų MVG srityje, kas ypač išryškėja regionuose. Pastebimas silpnas žemos kvalifikacijos
suaugusių asmenų, migrantų, pabėgėlių ir kt. įsitraukimas į darbo rinką, žymūs riboto profesinio mobilumo ir
kvalifikuotų specialistų trūkumo keliami iššūkiai. Nors ir susiduriama su darbo jėgos trūkumu, Lietuvoje
neteikiamos tinkamos ugdymo karjerai paslaugos, profesinis orientavimas nėra pasiekiamas visoms
visuomenės grupėms. Susiduriama su nepakankamu mokymo paslaugų pritaikymu ateities poreikiams.
Suaugusiųjų švietimo sistema neturi galimybių reaguoti į iššūkius, kylančius dėl senėjančios visuomenės ir dėl
darbo rinkoje reikalingų įgūdžių pokyčių, susijusių su inovacijomis, darbo robotizacija ir galima žaliųjų darbo
vietų paklausa.
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Žemos kvalifikacijos suaugusieji neretai priklauso ir kitoms socialinės rizikos grupėms. Todėl šiems asmenims
būtina kompleksinė pagalba, koordinuojant ją tarpinstituciniu lygmeniu. Dėl darbuotojų kvalifikacijos
neatitikimų darbdavių poreikiams didėja paklausos ir pasiūlos neatitikimai darbo rinkoje. Šias problemas turėtų
padėti spręsti bendrųjų gebėjimų užtikrinimas formaliajame švietime, esamų darbuotojų potencialo
išnaudojimas darbo vietoje, žemos kvalifikacijos suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimas/ perkvalifikavimas bei
profesinio orientavimo paslaugų plėtra. Auganti bendrųjų gebėjimų (įskaitant ir skaitmeninius) svarba
reikalauja orientuotis į veiklas, skirtas bendrųjų gebėjimų užtikrinimui atnaujintame ugdymo turinyje, taip pat
suaugusiųjų bendrųjų įgūdžių stiprinimą. Siekiant keisti žemos kvalifikacijos ir nekvalifikuotų gyventojų
emigracijos iš šalies situaciją reiktų stiprinti informavimą apie kvalifikacijos tobulinimo/ persikvalifikavimo
galimybes ir paklausias profesijas, motyvuoti žemos kvalifikacijos jaunimą ir kitus suaugusiuosius tobulinti
kvalifikaciją/rinktis paklausias specialybes, finansuoti profesinio orientavimo paslaugų plėtrą. Didžiulius
skirtumus tarp miestų ir kaimų suaugusiųjų kvalifikacijų lygių spręstų investicijos, nukreiptos į kaimiškų regionų
gyventojų geografinio ir profesinio mobilumo didinimą, informavimo apie mokymų ir įgūdžių aktualumą ir
pritaikomumą regione, mokymosi galimybes, paklausias profesijas ir poreikį tobulintis. Žemą ESF finansuojamų
priemonių efektyvumą žemos kvalifikacijos suaugusiųjų atžvilgiu padėtų keisti MVG kultūros ir koordinavimo
sistemos stiprinimas, kompleksinių tikslinių grupių poreikių atliepimas, skirtingų institucijų priemonių
integracija. 59
Atsižvelgiant į esamą situaciją 2021–2027 m. profesinio mokymo ir MVG srityse svarbu bus įgyvendinti į pokytį
orientuotas tikslines intervencijas, nukreiptas į šiuos siekius:


keisti visuomenės elgseną ir nuostatas, formuoti mokymosi visą gyvenimą kultūrą, ypatingą dėmesį
skiriant žemos kvalifikacijos ir išsilavinimo asmenims;



didinti dalyvavimą MVG, sukurti inovatyvų ir grįstą asmeninio pasirinkimo galimybėmis (individual
learning accounts) MVG finansavimo modelį, apimantį įvairias profesinio orientavimo, mokymosi,
kompetencijų ir kvalifikacijų pripažinimo galimybes besimokantiems, dirbantiems ir nedirbantiems
asmenimis;



integruojant žemos kvalifikacijos suaugusius asmenis, migrantus, pabėgėlius ir kt. į darbo rinką, tobulinti
jų įgūdžius ir bendrąsias kompetencijas (ypatingą dėmesį skiriant skaitmeninei kompetencijai);



atliepti darbo rinkos poreikius ir regioninio balanso išlaikymą, didinant dalyvavimą MVG veiklose, žemos
kvalifikacijos asmenų įtrauktį ir aprūpinant mokymo įstaigas praktiniam profesiniam mokymui reikalinga
įranga ir priemonėmis.

59

Visionary Analytics, bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (Vilnius, 2019 m.). Investicijos į žemos
kvalifikacijos suaugusiuosius: pasiekimų, išmoktų pamokų ir išliekančių plėtros poreikių „žemėlapis“.
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3. INVESTICIJŲ Į AUKŠTĄJĮ MOKSLĄ ŽEMĖLAPIS
3.1.

Aukštojo mokslo kokybė

Veiksminga mokslo ir studijų sistema yra šalies inovacijų sistemos pagrindas, užtikrinantis naujų žinių ir idėjų
generavimą, jų perėmimą ir pritaikymą šalies ūkyje ir kituose visuomenės sektoriuose. Kokybiškas aukštasis
mokslas ne tik aprūpina šalį išsilavinusia, verslia ir kūrybinga darbo jėga. Aukštasis mokslas, išsilavinę žmonės
taip pat yra šalies socialinės sanglaudos, pilietinio atsparumo pamatas, būtinas įsitraukimo į tarptautinę šalių
bendriją komponentas. Kokybiškas aukštasis išsilavinimas žmogui suteikia daugiau galimybių surasti patrauklią
darbo vietą ir užtikrina tvarius socialinius ryšius. Būtinos kokybiško aukštojo mokslo sąlygos yra aukščiausia
jame dalyvaujančių mokslininkų ir dėstytojų kompetencija, naujausiomis mokslo žiniomis ir tiesioginiais saitais
su praktika pagrįstos studijų programos, tarpdisciplininė ir tarptautinė studijų aplinka, šiuolaikinį mokslo ir
technologijų lygį atitinkanti mokomoji, laboratorinė įranga ir mokslinės bei mokomosios informacijos šaltiniai,
tarptautinius standartus atitinkantys studentų miesteliai.
Dabartinė Lietuvos aukštojo mokslo padėtis netenkina suinteresuotų šalių – studentų, kitų akademinės
bendruomenės narių, visuomenės ir verslo. Prastėjanti demografinė padėtis, ribotos valstybės finansinės
galimybės, mažas tarptautinis konkurencingumas, maži dėstytojų ir mokslininkų atlyginimai, studijų programų
ir mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacinės (toliau – MTEPI) veiklos fragmentacija, akademinės
bendruomenės uždarumas ir nenoras keistis, ribotas verslo įsitraukimas į MTEPI veiklą.
Lietuvos aukštojo mokslo studijų kokybės užtikrinimo sistema ir išorinio vertinimo instrumentai sukurti
vadovaujantis Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo gairėmis ir nuostatomis (ESG) bei Lietuvos
Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (toliau – MSĮ) reikalavimais. Pirminė atsakomybė už studijų kokybę
tenka patiems universitetams ir kolegijoms. Studentų ir visuomenės interesai gauti kokybišką išsilavinimą yra
apsaugoti licencijavimo mechanizmu, kuomet asmenys, siekiantys vykdyti studijas ir (ar) su studijomis susijusią
veiklą, turi gauti leidimą. Pasitelkdamas vietos ir užsienio ekspertus, Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC)
organizuoja reguliarius ekspertinius studijų programų ir aukštųjų mokyklų vertinimus; vykdoma paskesnė
veikla; vertinimo rezultatai viešinami aukštųjų mokyklų ir SKVC tinklapiuose bei AIKOS sistemoje, kuri atspindi
valstybinio Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro (SMPKR) duomenis. Vidiniuose ir išoriniuose
kokybės užtikrinimo procesuose aktyviai dalyvauja studentai ir veiklos pasaulio atstovai. Siekiant sudaryti
sąlygas visiems švietimo ir mokslo valdymo subjektams priimti pagrįstus sprendimus ir vykdyti švietimo bei
mokslo kokybę laiduojantį valdymą, taip pat informuoti visuomenę apie švietimo ir mokslo būklę, įvairiais
lygmenimis yra vykdoma švietimo ir mokslo stebėsena ir šių veiklų koordinavimas, skelbiamos analizės.
Reguliarus išorinis aukštojo mokslo studijų programų vertinimas ne rečiau kaip kartą per 6-erius metus
Lietuvoje vyksta nuo 1998-1999 akademinių metų. Remiantis Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) 2018 m.
duomenimis60, 2010–2018 m. laikotarpiu SKVC įvertino 1760 vykdomų studijų programų. ￼6 metams
akredituota 52 proc. vertintų studijų programų, 45 proc. – 3 metams, neakredituota 3 proc. studijų programų
(1 pav.). Taigi, kad beveik pusė vertintų vykdomų studijų programų turi tobulintinų sričių.

60

2018 m. SKVC veiklos ataskaita, https://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Veikla/Veiklos_ataskaitos/SKVC_2018Veiklos-ataskaita.pdf
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6 metams akredituota

3 metams akredituota

Neakredituota

3%

45%

52%

1 pav. 2010-2018 m. SKVC akredituotų studijų programų vertinimo rezultatai (%)
SKVC atlikta 2013-2017 m. neigiamai įvertintų studijų programų analizė61 rodo, kad daugiau nei pusės šiuo
laikotarpiu neigiamai įvertintų studijų programų silpnosios sritys – programos tikslai ir studijų rezultatai (26
proc. atvejų) bei programos sandara (31 proc. atvejų). Iš šių duomenų galima daryti išvadą, kad didžiausios
problemos slypi programų koncepciniame lygmenyje.
Studijų rezultatų sritis yra problemiška ne vien Lietuvoje, tačiau ir kitose Europos šalyse. Atsižvelgiant į Europos
Komisijos užsakymu atliktą kokybės užtikrinimo sistemų Europos Sąjungos šalyse narėse tyrimą (2019)62,
studijų rezultatų sistemingas integravimas į dėstymą, mokymą ir vertinimą vis dar kelia iššūkių daugelyje
Europos šalių. Pagrindinė problema, kurią pažymi studijos autoriai yra ta, jog studijų rezultatai nėra
pakankamai gerai iškomunikuojami ir suprantami studentų ir kai kuriais atvejais netgi dėstytojų, trūksta studijų
rezultatų praktinio įgyvendinimo aukštosiose mokyklose. Atsižvelgiant į tai, išlieka poreikis ir toliau plėsti
aukštųjų mokyklų dėstytojų ir administracijos kompetencijas ir gilintis į studijų rezultatų paradigmos praktinį
realizavimą ateityje. Į studentų mokymąsi ir dėstytojų dėstymo kokybės gerinimą nukreiptos veiklos buvo tarp
Paryžiaus ministrų susitikime (2018 m.)63 identifikuotų bendrų visai Europos aukštojo mokslo erdvei svarbių
sričių. Lietuvoje studijas vertinę ekspertai ne kartą yra pasigedę darnios sąsajos tarp studijų tikslų formulavimo,
tarp mokymosi būdų, tarp dėstymo ir vertinimo metodų bei studentų rezultatų pasiekimo64; todėl būtina plėsti
šias edukologines dėstytojų kompetencijas ir dėti daugiau pastangų įgalinti studentus aktyviai prisiimti
atsakomybę už savo studijų pasiekimus.
Įgyvendinant 2016 m. priimto MSĮ nuostatas, nuo 2020 m. nuo išorinio programų vertinimo ir akreditavimo
pereinama prie išorinio studijų krypčių vertinimo ir akreditavimo ne rečiau kaip kas 7-erius metus. Studijų
krypčių vertinimo metu siekiama įvertinti kiekvienos aukštosios mokyklos pajėgumą vykdyti studijų krypties ir
pakopos studijas vertinant ne kiekvieną programą atskirai, o visas vienos krypties studijas vienu metu bei
pamatyti sistemišką visų studijų programų vaizdą kryptyje. Vertinimo metu taip pat didesnis dėmesys bus
skiriamas aukštosios mokyklos vykdomos studijų krypties susiejimui su vykdoma mokslo, meno, mokslo
taikomąja veikla, užtikrinant Mokslo ir studijų įstatymo nuostatos dėl studijų, grįstų mokslu, įgyvendinimą.
Perėjus prie naujo vertinimo tipo – studijų krypčių vertinimo – nereikės atlikti tiek daug pavienių išorinių
atskirtų studijų programų vertinimų, aukštosioms mokykloms rengti atskirų kiekvienos programos savianalizių
suvestinių, o tai leis optimizuoti išorinių vertinimų kaštus (žmonių, finansinius ir laiko) bei tikimasi didesnio
postūmio aukštojo mokslo kokybės gerinimui. Taip būtų skatinamas ir didesnis aukštųjų mokyklų atsakomybės
2013-2017 m. neigiamai įvertintų studijų programų analizė,
https://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Kokyb%C4%97s%20u%C5%BEtikrinimas/Analiz%C4%97s/2013-2017-mneigiamai-vertint%C5%B3-studiju-programu-analize.pdf
62
EUROPEAN COMMISSION. Study to evaluate the progress on quality assurance systems in the area of higher
education in the Member States and on cooperation activities at European level. Final report - Study. Corporate author(s):
Austrian Institute of Technology , Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission),
Lukas Bischof Hochschulberatung , PPMI. 2019. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/80cf98f361

1e01-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en
63
64

http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/EHEAParis2018_Communique_final_952771.pdf
Angl. constructing alligment between teaching and learning
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už kokybišką studijų programų vykdymą prisiėmimas, kokybės kultūros plėtra, kas atitiktų ENQA
rekomendacijas, išsakytas vertinant Studijų kokybės vertinimo centro veiklą65.
Reguliarus ir privalomas aukštųjų mokyklų institucinis vertinimas Lietuvoje pradėtas 2011 metais. Iki tol
universitetai savo iniciatyva dalyvaudavo įvairiose tarptautinėse programose ir patvirtino šio instrumento
svarbą aukštosios mokyklos veiklos tobulinimui. 2011–2015 m. vykusio išorinio aukštųjų mokyklų veiklos
vertinimo metu švietimo ir mokslo ministras inicijavo 47 institucijų vertinimus. Studijų kokybės vertinimo
centras organizavo 44 vertinimus: 23 kolegijų (13 valstybinių ir 10 nevalstybinių) ir 21 universiteto (14
valstybinių ir 7 nevalstybinių). Per vertinimą 34 aukštųjų mokyklų veikla įvertinta teigiamai, 12 – neigiamai (2
pav.).

Veikla įvertinta teigiamai

Veikla įvertinta neigiamai

26%

74%

2 pav. 2011-2015 m. SKVC vertintų aukštųjų mokyklų vertinimo rezultatai (%)
Tarp neigiamai įvertintų sričių dažniausiai buvo strateginis valdymas (9 aukštosiose mokyklose) ir mokslo ir
(arba) meno veikla (4 aukštosiose mokyklose) (3 pav.).

9
8

Strateginis valdymas

7
6

Studijos ir mokymasis visą
gyvenimą

5
4

Mokslo ir (arba) meno
veikla

3

Poveikis regionui ir visos
šalies raidai

2
1
0
Iš viso

Universitetuose

Kolegijose

3 pav. 2011-2015 m. SKVC vertintų aukštųjų mokyklų vertinimo rezultatai pagal vertinimo sritis
Pabaigus pirmąjį institucinio aukštųjų mokyklų vertinimo ciklą, SKVC 2016 - 2017 m. vykdė pakartotinius prieš
tai neigiamai įvertintų aukštųjų mokyklų vertinimus. Jie atskleidė, kad kai kurios aukštosios mokyklos rado

ENQA agentūros vertinimas: SKVC, 2017 m.
https://www.skvc.lt/uploads/documents/files/ENQA_atlikto_SKVC_vertinimo_isvados_2017_vertimas_LT.pdf
65
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vidinių jėgų susitelkti ir iš esmės pagerinti savo veiklą, deja, du universitetai su iššūkiais nesusitvarkė.
Pakartotinio vertinimo rezultatai pateikiami žemiau.
2
1,8
1,6

Strateginis valdymas

1,4

Studijos ir mokymasis visą
gyvenimą

1,2
1

Mokslo ir (arba) meno
veikla

0,8
0,6

Poveikis regionui ir visos
šalies raidai

0,4
0,2
0
Iš viso

Universitetuose

Kolegijose

Veikla įvertinta teigiamai

Veikla įvertinta neigiamai

18%

82%

Atsižvelgiant į ligšiolinius išorinio studijų programų ir aukštųjų mokyklų vertinimo rezultatus Lietuvoje,
matomas poreikis įgyvendinti tiek į studijų programas, tiek ir į bendrą aukštųjų mokyklų kaip organizacijų
kokybės gerinimą nukreiptus išorinius vertinimus dalyvaujant užsienio šalių ekspertams, studentams ir veiklos
pasaulio atstovams. Aukštųjų mokyklų atstovų, taip pat dalyvavusių vertinimuose ekspertų nuomonės
apklausose po vertinimų išreikštas poreikis išoriniams ekspertiniams programų vertinimams. Pagal nuo 19981999 akademinių metų iki 2016 m. vidurio vykdytus pavienių studijų programų vertinimus, visos programos
buvo arba tobulintos, arba, nepavykus tai padaryti (maždaug 3 proc. visų atvejų), programos dėl prastos
kokybės buvo neakredituotos, naujų studentų priėmimas į jas sustabdytas, esantiems studentams sudarytos
sąlygos baigti (dėl kiekvienos tokios programos aukštosios mokyklos turėjo sudaryti skubių priemonių kokybei
gerinti planus). Nenutrūkstantis studijų programų vertinimas būtinas todėl, kad Mokslo ir studijų įstatymas
numato, jog vykdomos gali būti tik akredituotos studijos. Kadangi aukštosios mokyklos turi Konstitucija ir
įstatymu suteiktą autonomiją ir iniciatyvos laisvę, naujų programų kūrimo procesas nesibaigia. Siekiant
apsaugoti studentų ir visuomenės interesus, visos jos turi būti įvertintos.
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Išorinis ketinamų vykdyti studijų programų, taip pat studijų krypčių ir institucinis aukštųjų mokyklų vertinimas
tarnauja keliems tikslams: 1) įvertina studijų kokybę; 2) užtikrina nuolatinį studijų programų tobulinimą; 3)
plėtoja studijų kokybės užtikrinimo kultūrą; 4) informuoja akademinę bendruomenę ir visuomenę apie studijų
kokybę.
Pirmo institucinio vertinimo ciklo metu 2011-2015 m. įvertintos 44 tuo metu Lietuvoje veikusios aukštosios
mokyklos66. Kiekviena aukštoji mokykla gavo vidutiniškai 15 siūlymų dėl veiklos gerinimo; kiekvienoje buvo
įvardintos vidutiniškai 9 geros praktikos; per visas aukštąsias mokyklas susidarė beveik 400 sektinų pavyzdžių
ir virš 650-ies rekomendacijų tobulinimui. Antras institucinio vertinimo ciklas (2020-2025 m.) būtinas, kad būtų
įsitikinta, kaip aukštosios mokyklos atsižvelgė į pirmo vertinimo rezultatus, kokia yra jų dabartinė strateginio
valdymo, studijų ir mokymosi visą gyvenimą veiklų, mokslo ir studijų susietumo, poveikio šaliai, regionams ir
visuomenei būklė ir su kokiais iššūkiais dar reikia susitvarkyti. Institucinis vertinimas yra holistinis kiekvienos
aukštosios mokyklos vertinimas, jis leis visapusiškai informuoti visuomenę ir studentus, visus aukštųjų mokyklų
partnerius dėl jų veiklos kokybės, rezultatų ir pajėgumo išsikelti tikslus, juos įgyvendinti, stebėti ir analizuoti
bei tobulinti veiklą.
Nors pastaruoju metu nemažai kokybės užtikrinimo agentūrų perėjo tik prie institucinio vertinimo, tačiau EK
užsakymu atlikta kokybės užtikrinimo sistemų ES studija (2019 m) parodė, kad efektyviausiai kokybės
užtikrinimo sistema veikia tada, kai yra atliekamas tiek institucinis, tiek ir studijų programų vertinimas. Siekiant
maksimalaus paveikumo, ši motyvacija apibrėžia ir artimiausio septynerių metų laikotarpio išorinio kokybės
užtikrinimo sistemos raidą Lietuvoje: Lietuvoje: toliau turi būti vykdomi tiek studijų krypčių, tiek instituciniai
aukštųjų mokyklų vertinimai. . Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas numato, kad turi būti vykdomas
tiek išorinis studijų vertinimas, tiek mokslo ir studijų institucijų vertinimas.

Skaitmeninimas
Stebima bendra europinė tendencija aukštajame moksle yra augantis kokybės užtikrinimo ir susijusių
stebėsenos veiklų skaitmeninimas.
Pastarųjų keleto metų periodu, ir ypač priėmus atnaujintą ESG 2015 m., ypatingas dėmesys skiriamas vertinimo
rezultatų (įskaitant neigiamus) viešinimui. Nuo 2012 iki 2019 m. SKVC rinkti duomenys iš aukštųjų mokyklų ir
ekspertų taip pat rodo, jog dauguma apklaustųjų sutinka, kad vertinimo rezultatai turi būti viešinami ir pasiektų
kuo platesnę auditoriją, ypatingai būsimus studentus. Europos kokybės užtikrinimo agentūrų registro (EQAR)
iniciatyva vykdomas DEQAR projektas, kuriuo siekiama visų, registre esančių agentūrų, vertinimo rezultatus
padaryti lengvai pasiekiamus studijų kokybe įvairiose šalyse besidomintiems asmenims ir institucijoms,
įskaitant už kvalifikacijų pripažinimą atsakingus akademinės informacijos centrus. Tuo tikslu yra sukurta
vertinimo rezultatų viešinimo platforma, į kurią yra integruojami daugelio aukštojo mokslo kokybės vertinimo
agentūrų atliktų vertinimų rezultatai. Pirmame etape DEQAR projekto veiklose dalyvavo 5-ios Bolonijos
proceso socialinius partnerius atstovaujančios organizacijos (ENQA, EUA, EURASHE, ESU, Education
International) ir 18 kokybės agentūrų iš 11-os šalių Europoje. Matomas poreikis antrame etape kartu su 4-iais
asocijuotais partneriais ir 16-a kokybės agentūrų iš 13-os Europos šalių prie šio projekto prisijungti ir Lietuvai,
atitinkamame konsorciume suplanavo dalyvauti ir SKVC.
Valstybės registruose yra kaupiami įvairūs su aukštuoju mokslu susiję duomenys, kurie taip pat naudojami ir
vertinant studijas ar aukštosios mokyklos veiklą. Kyla poreikis šiuos duomenis efektyviai panaudoti atliekant
išorinius vertinimus, taip pat atliekant kasmetinę stebėseną. SKVC kasmetinėse grįžtamojo ryšio aukštųjų
mokyklų ir ekspertų apklausose randami siūlymai kurti elektroninę platformą, kurioje visi išoriniam vertinimui
reikalingi dokumentai būtų talpinami į elektroninę formą, dalis duomenų būtų gaunami tiesiogiai iš registrų.
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Iš viso Lietuvoje tuo metu veikė 47 aukštosios mokyklos. Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos ir
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos išorinius vertinimus, pagal tarptautinės sutarties tarp Lietuvos Respublikos ir
Šventojo Sosto nuostatas, organizavo Šventojo Sosto bažnytinių universitetų ir fakultetų kokybės vertinimo agentūra
AVEPRO. Vienos kolegijos – Klaipėdos verslo aukštosios mokyklos – vertinimas nevyko, nes ji nutraukė veiklą.
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Tokia elektroninė platforma leistų užtikrinti didesnį atskaitingumą ir viešumą, kadangi registruose esantys
duomenys būtų prieinami ir matomi visoms suinteresuotoms pusėms, be to, būtų išvengiama duomenų
dubliavimo, kai aukštosios mokyklos gali iš karto pasinaudoti registruose esančiais duomenimis ir joms
nereikalinga šią informaciją rinkti bei kaupti savo vidinėse duomenų bazėse. Tuo tikslu numatoma sukurti
skaitmenines platformas, kurių pagrindu būtų atliekama aukštosios mokyklos ar studijų krypties stebėsena,
rengiama savianalizė. Pažymėtina, kad tam tikrus stebėsenos aukštajame moksle elementus išskiria ir EBPO,
rekomenduodamas stebėti studentų pasiekimus įvertinant jų sėkmę tarp tų, kurie studijuoja valstybės lėšomis
ir tų, kurie moka už studijas patys.
Išorinio vertinimo ir stebėsenos paslaugų skaitmeninimas leis efektyviai panaudoti registruose kaupiamą
informaciją, mažins administracinę naštą aukštosioms mokykloms. Ši tendencija pastebima ir tarp kitų Europos
aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų – Skandinavijos šalių, Estijos, Latvijos, Ispanijos ir kt. SKVC taip
pat skatinamas skaitmenizuoti savo vykdomas su vertinimu susijusias paslaugas ir ENQA atlikto vertinimo
išvadose.
Be į išorinius kokybės užtikrinimo rezultatų vartotojus ir pačias aukštąsias mokyklas nukreiptų instrumentų,
būtina diegti ir labiau lokalius, bet ne mažiau svarbius įrankius, kurie leistų studentams ir ekspertams
efektyviau įsijungti į kokybės užtikrinimo procesus, pasinaudojant mobiliomis aplikacijomis ir įvairiomis
elektroninėmis formomis. Tai bus šiuolaikinės priemonės, įgalinančios greitesnį duomenų surinkimą, pateikimą
ir apdorojimą.

Studijų tarptautiškumas
Būtina plėtoti Lietuvoje vykdomų studijų tarptautiškumą, pastarąjį suprantant kaip tarptautinės, tarpkultūrinės
ir globalios dimensijos integravimą į aukštojo mokslo studijų tikslus, funkcijas ir vykdymą nacionaliniu,
sektoriniu ir instituciniu lygmenimis. Tarptautiškumo tikslai turėtų būti studijų ir mokslinės veiklos kokybės
gerėjimas visiems studentams ir dėstytojams, siekiant visai visuomenei prasmingo indėlio. Tarptautiškumas
turėtų apimti studijų organizavimo, studijų įgyvendinimo ir dėstymo aspektus, įtraukiant, tačiau neapsiribojant
vien studentų ir dėstytojų judumu67.
Bolonijos procese aktualizuojamas tarptautinis judumas studijuojant ir įsidarbinant kaip veiksminga studentų
kompetencijų ir įsidarbinimo galimybių plėtros priemonė. EUROSTUDENT VI duomenimis, 1/10 visų apklaustų
Lietu-vos studentų buvo išvykę dalinių studijų į užsienį. Dažniausiai išvykstama pagal Europos Sąjungos
programas. Tarptautinio mobilumo programose labiau linkę dalyvauti 22–30 metų amžiaus, kilę iš šeimų,
kuriose bent vienas iš tėvų baigęs aukštąjį išsilavinimą, kalbantys užsienio kalbomis ir daugiausia universitetų
studentai. Kaip pagrindinės tarptautinio mobilumo kliūtys nurodomos papildomos finansinės išlaidos,
išsiskyrimas su partneriu, vaiku (-ais), draugais, apmokamo darbo netekimo rizika, motyvacijos stoka,
nepakankami užsienio kalbų įgūdžiai. Į Lietuvos aukštąsias mokyklas įstojusių užsieniečių absolventų skaičius
kasmet auga. Ypač sparčiai daugėja asmenų, įstojančių į aukštesnes studijų pakopas, STEM ir sveikatos mokslų
studijas. Atsižvelgiant į Lietuvoje mažėjantį absolventų skaičių ir STEM bei sveikatos sričių specialistų trūkumą,
tai yra pozityvios žinios. Vis dėlto, kaip atskleidžia 2014– 2016 m. absolventų duomenų analizė, po studijų
baigimo Lietuvoje įsidarbina tik nedidelė STEM ir sveikatos mokslų studijų absolventų dalis: atitinkamai 8 ir 11
proc., o išimtį sudaro NVS, visų pirma Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos, valstybių piliečiai.
Įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto
„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-V-709 priemonės „Studijų
tarptautiškumo didinimas“ veiklą „Lietuvos aukštųjų mokyklų (tarptautinio) žinomumo ir prestižo didinimas,
studijų Lietuvoje populiarinimas“ buvo padidintas Lietuvos aukštojo mokslo patrauklumas užsienio
studentams, surengti 44 iš 57 Lietuvos aukštojo mokslo pristatymai užsienio valstybėse. Planuota, kad iki šio
finansavimo periodo pabaigos universitetuose ir kolegijose studijuojančių užsienio studentų dalis sudarys 4,71
67

T.y. turėtų būti apimti taip vadinami „tarptautiškumo namie“ (angl. internationalisation at home) ir judumo aspektai
(angl. internationalisation abroad).
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proc., dabar jau rodiklio pasiekimas yra viršytas – 7,56 proc. Taip pat paskatintas studijų tarptautiškumas: 1437
iš 3600 studentų, kurie bent dalį studijų laikotarpio mokėsi užsienio aukštosiose mokyklose ir 780 studentai.
Lietuvai vis labiau integruojantis į EAME ir vadovaujantis Bolonijos proceso gairėmis, tampa svarbūs prioritetai,
aktualizuojantys tarptautinį judumą studijuojant ir įsidarbinant kaip veiksmingą priemonę plėsti studentų
kompetencijas ir didinti įsidarbinimo galimybes.
EUROSTUDENT VI duomenimis, 9,4 proc. visų apklaustų Lietuvos studentų buvo išvykę dalinių studijų į užsienį,
22 proc. nebuvo, bet planuoja vykti, o 70 proc. nebuvo ir neketina studijuoti užsienyje. 87 proc. studentų
išvyksta dalinių studijų per bakalauro (ISCED 6) studijas, 9 proc. studentų – per magistrantūros studijas (ISCED
7), o 3 proc. – studijuodami kitose (ilgos trukmės) ISCED 7 programose. Dažniausiai studijuoti išvykstama pagal
Europos Sąjungos programas. Pagrindiniai finansiniai šaltiniai dalinių studijų užsienyje metu yra Europos
Sąjungos studijų stipendijos (pvz., „Erasmus“) – 63,8 proc., tėvų, šeimos ar partnerio pagalba – 16,7 proc.,
studijų stipendija ar paskola – 6 proc. 89 proc. dalinių studijų trunka iki 6 mėn., 11 proc. – nuo 7 iki 12 mėn., o
0,4 proc. – 13 ir daugiau mėn. Dalinėms studijoms užsienyje Lietuvos studentai dažniausiai pasirenka
Portugaliją, Vokietiją, Italiją, Čekiją ir Turkiją. Tarptautinio mobilumo programose dažniau linkę dalyvauti
bakalauro studijų studentai. Jie daugiausia yra nuo 22 iki 30 metų amžiaus (neturintys vaikų), į aukštąją mokyklą
įstoję (be pertraukų) iš karto po vidurinės mokyklos ar gimnazijos. Šie studentai į aukštąjį mokslą paprastai
patenka įprastiniu (tradiciniu) būdu (įvykdę nacionalinius formaliuosius reikalavimus). Į tarptautinį mobilumą
labiau linkę universitetų nei kitų tipų aukštųjų mokyklų studentai. Jie dažniau kilę iš šeimų, kur bent vienas iš
tėvų įgijęs aukštąjį išsilavinimą. Tai dažniau nedirbantys (per studijų semestrą) studentai, kurie priklauso nuo
šeimos paramos. Taip pat dalinių studijų užsienyje patirties labiau linkę įgyti tie, kurie kalba daugiau nei viena
užsienio kalba (kuo daugiau kalbų studentas moka, tuo didesnė tikimybė, kad jis turi studijų svetur patirties).
Tyrimas EUROSTUDENT VI taip pat atskleidžia, kad tie studentai, kurie buvo išvykę dalinių studijų į užsienį, o
ypač tie, kurie neketina išvykti, kaip pagrindines tarptautinio mobilumo kliūtis įvardija papildomas finansines
išlaidas, išsiskyrimą su partneriu, vaiku (-ais), draugais, apmokamo darbo netekimą (15 pav.). Patys didžiausi
skirtumai tarp išvykusių ir neketinančių išvykti studentų grupių pastebimi pagal asmeninės motyvacijos
trūkumą ir nepakankamus užsienio kalbos (-ų) įgūdžius – tai leidžia daryti prielaidą, kad asmeninė motyvacija
ir užsienio kalbų mokėjimas yra vieni iš svarbiausių veiksnių pasirenkant dalines studijas užsienyje. Panašiausi
atsakymų pasiskirstymai abiejose respondentų grupėse yra pagal tokias kliūtis kaip sunkumai gaunant
informaciją iš aukštosios mokyklos ar nesuderinamumas su esamomis studijomis.
15 pav. Tarptautinio mobilumo kliūtys
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Remiantis AIKOS duomenimis, 2017 m. aukštosios mokyklos buvo nurodžiusios, kad užsienio kalbomis turi
galimybę vykdyti 535 pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų programas. Kaip prieinamos bent viena
užsienio kalba buvo nurodyta 28 proc. pirmosios ir 44 proc. antrosios pakopos studijų programų. Daugiausiai
– 509 – programų nurodyta kaip prieinamos anglų kalba, 72 – rusų, 10 – vokiečių, 5 – prancūzų. Daugiausia
programų užsienio kalba buvo verslo ir viešosios vadybos (107), socialinių mokslų (83), inžinerijos (76) krypčių
grupėse. Tais pačiais metais studijuoti užsienio kalba studentų priimta į 210 programų, 2,2 karto daugiau nei
2013 m. Labiausiai padaugėjo užsienio kalba dėstomų antro-sios pakopos, STEM studijų programų: jų skaičius
išaugo atitinkamai 2,8 ir 3,7 karto. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad į 38 proc. šių programų užsienio kalba
studijuoti priimtų asmenų skaičius nesiekė 5 ir buvo mažesnis nei studijuojančiųjų lietuvių kalba. Tai skatina
kelti klausimą, ar aukštoji mokykla, siekdama racionaliai naudoti savo išteklius, visiems studentams iš tiesų
galėjo sudaryti ir sudarė sąlygas studijuoti jų pasirinkta kalba.
16 pav. Programų, į kurias 2017 m. priimta užsienio kalba studijuojančių asmenų, skaičiu

2017 m. Lietuvos aukštosios mokyklos drauge su užsienio institucijomis vykdė 30 jungtinių studijų programų:
8 – pirmosios pakopos ir 22 – antrosios. Daugiausiai, po 7, bendrų programų buvo įgyvendinama verslo ir
viešosios vadybos bei socialinių mokslų krypčių grupėse. 3/5 šių programų nebuvo vertinamos akreditacijos
komisijos, tačiau tarp vertintų 3/4 buvo akredituotos maksimaliam 6 m. laikotarpiui. Daugiau nei pusę visų
jungtinių su užsienio institucijomis įgyvendinamų studijų programų vykdė du valstybiniai universitetai: MRU
(13) ir ŠU (5). 2017 m. studentų priimta į 22 iš šių programų: 6 MRU, po 3 – LSMU, ŠU ir VGTU, o kitose
mokyklose – mažiau arba nė vieną. Bendras jose studijas pradėjusių asmenų skaičius siekė 346.

Svarstomi studijų proceso organizavimo pokyčiai
Lietuvoje vyksta diskusija dėl studijų trukmės keitimo siekiant kelti aukštojo mokslo kokybę ir sparčiau rengti
specialistus darbo rinkai, o sutaupytas lėšas skirti intensyvesnėms ir kokybiškesnėms studijoms. Taip pat
aktualizuojamas poreikis stiprinti magistrantūros (MA) studijas ir didinti dalyvavimo jose lygį Lietuvoje ir
ryškinti takoskyrą tarp bakalauro (BA) ir MA studijų. Daugelyje Europos šalių, kuriose egzistuoja suvienodinta
laipsnio įgijimo trukmė, atsiveria daugiau galimybių kurti jungtines ir konkurencingas programas, patrauklias
šalies ir tarptautiniams studentams, dominuoja studijų trukmės modelis 3+2 (atitinkamai BA ir MA trukmė
metais). Studentai gali anksčiau pabaigti studijas ir greičiau patekti į darbo rinką (pastebima greitesnė studijų
grąža). Daugiau dėmesio skiriama magistrantūros studijoms rengiant specialistus aukštos pridėtinės vertės
ekonomikai.
Atsižvelgiant į darbo rinkos poreikį ir Paryžiaus komunikatą, Lietuvoje buvo įteisintos trumposios studijos.
Trumposios studijos tipiškai trunka 1,5 ar 2 metus, susideda iš 90-120 ECTS kreditų ir gali parengti studentą
darbo rinkai. Trumpųjų studijų privalumas – lankstumas, dinamiškumas, galimybė greitai prisitaikyti prie
studentų ir visuomenės poreikių, aktyviai ir glaudžiai bendradarbiauti su verslo ir profesinėmis organizacijomis.
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Šios studijos gali suteikti galimybę palaipsniui kelti kvalifikaciją toms studentų grupėms, kurios anksčiau turėjo
ribotas galimybes. Nedidelė šių studijų trukmė ir lankstumas yra ypač tinkami mokymuisi visą gyvenimą
skatinti. Įgyvendinant trumpąsias studijas Lietuvos aukštojo mokslo sistema galėtų labiau priartėti prie
studijuojančiųjų ir darbo rinkos poreikių, taptų lankstesnė. Tačiau lemiamą žodį, kokiose studijų kryptyse tokių
studijų reikia, turėtų tarti darbdavių atstovai.

Dėstytojų kompetencijų stiprinimas
Didelis dėmesys turi būti skiriamas dėstytojų žmogiškojo intelektinio potencialo vystymui, kompetencijų
stiprinimui. Tai padėtų dėstytojams įgyti naujų pedagoginių, dalykinių, metodinių, psichologinių žinių, gebėjimų
ir įgūdžių, kurie yra būtini siekiant aukštos studijų kokybės bei konkurencingo specialisto parengimo. Remiantis
tarptautinių ekspertų rekomendacijomis, reikia tobulinti kvalifikacijos kėlimo ir kompetencijų plėtotės
priemones ir procesus, modernizuoti požiūrį į dėstymą, įtvirtinti pedagoginio meistriškumo svarbą, sudaryti
galimybes planingai ir nuosekliai pedagoginės kompetencijos plėtrai bei tęstinumo užtikrinimui. Siekiant
didinti studentų pasitenkinimą studijomis, būtina rūpintis dėstytojų pedagoginėmis kompetencijomis – nuo
tikslingo dalyko turinio parengimo iki tinkamo jo perteikimo studentams.
Vadovaujantis Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo gairėmis ir nuostatomis, kiekvienoje
aukštojoje mokykloje turėtų veikti profesinio tobulėjimo organizavimo modelis. Jis turi būti grindžiamas
pedagogų veiklai svarbiausių specialiųjų ir bendrųjų kompetencijų tobulinimu ir kasmetiniu mokytojo veiklos
vertinimu, siekiant suteikti mokytojui reikalingą pagalbą, gilinantis į klasės, mokyklos problemas ir iššūkius,
bendrai mokslininkams ir mokytojams ieškant geriausių sprendimų. Aukštojoje mokykloje dirbantis dėstytojas
savo veikloje turi realizuoti tiek pedagogines tiek ir andragogines kompetencijas. Siekiant studijų kokybės
būtina sukurti įvairių sričių ir įvairių pasiruošimo lygmenų turinčių dėstytojų profesiniam tobulėjimui palankias
sąlygas, užtikrinant veiklų pasiūlą tiek institucijoje, tiek ir už jos ribų, bei sukuriant materialinio ir nematerialinio
motyvavimo ir skatinamo sistemą. Taip pat numatyti kvalifikacijos kėlimo galimybę stažuojantis užsienio
universitetuose, susipažįstant su inovatyviomis dėstymo ir tyrimų vykdymo metodikomis, tendencijomis ir
pasauliniais pasiekimais dėstomo dalyko srityje, didinant stažuočių finansavimą. Būtina skatinti aukštųjų
mokyklų bendradarbiavimą organizuojant ir vykdant dėstytojų profesinį tobulėjimą, siekiant užtikrinti teikiamų
paslaugų kokybę ir įvairovę. 2011-2015 m. SKVC vykdyti instituciniai vertinimai parodė, kad dėstytojų
kompetencijų plėtra daugumoje aukštųjų mokyklų vyksta epizodiškai, nesistemingai.
Valstybinių aukštųjų mokyklų tinklas ir jo optimizavimas
Aukštųjų mokyklų tinklą sudaro 19 universitetų, iš kurių 12 – valstybinių, ir 22 kolegijos, iš kurių valstybinių –
12. 2017 m. Valstybės strateginio analizės centro atlikta regionų švietimo ir mokslo būklės apžvalga68 parodė,
kad Lietuva, kaip maža valstybė, su tokiu išskaidytu mokslo ir studijų potencialu nepajėgia konkuruoti
tarptautinėje mokslo ir studijų erdvėje, o ir šalyje esama padėtis netenkina visų suinteresuotų šalių – studentų,
kitų akademinės bendruomenės narių, visuomenės ir verslo. Prastėjanti demografinė padėtis, ribotos valstybės
finansinės galimybės, mažas tarptautinis konkurencingumas, maži dėstytojų ir mokslininkų atlyginimai, studijų
programų ir mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacinės (toliau – MTEPI) veiklos fragmentacija,
akademinės bendruomenės uždarumas ir nenoras keistis, ribotas verslo įsitraukimas į MTEPI veiklą gali grėsti
tarptautine izoliacija, ypač – vertinant ją Europos aukštojo mokslo ir Europos mokslo erdvėje vykstančių
iniciatyvų ir procesų požiūriu69 (Europos inovacijų švieslentė, "Horizontas 2020" statistikos portalas, Europos
universitetų iniciatyva, universitetų tarptautiniai reitingai).

68
69

- https://strata.gov.lt/lt/tyrimai/ataskaitos#2017-m (Regioninės švietimo ir mokslo būklės apžvalgos)

- https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38781;
education-area/european-universities-initiative_en;
university-rankings/2020

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/europeanhttps://www.topuniversities.com/university-rankings/world-
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Siekiant, kad aukštasis mokslas ir moksliniai tyrimai taptų konkurencingi ir veiksmingai sąveikautų su šalies
visuomenės, valstybės ir verslo poreikiais, 2017 m. Lietuvos Respublikos Seimas ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybė (toliau – Vyriausybė) inicijavo valstybinių universitetų tinklo pertvarką70 ir pasiūlė reorganizuoti dalį
Kaune ir Vilniuje esančių universitetų, juos prijungiant prie stipresnių universitetų ir stiprinti konsoliduotų
universitetų potencialą, investuojant į juos 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos ir valstybės biudžeto lėšų bei universitetų valdomą valstybei priklausantį nekilnojamąjį turtą su
teise jį parduoti, o gautas lėšas naudoti pertvarkos kaštams padengti.
Numatytiems iššūkiams realizuoti Vyriausybė patvirtino Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano
įgyvendinimo priemones71 (toliau – Priemonės) ir numatė valstybės paramą:
-

valstybės biudžeto lėšų siekiant konkurencingo šalyje dėstytojų darbo užmokesčio (16.9 mln. Eur);

-

2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – ESF) lėšų: universitetų
jungimuisi ir veiklos proveržiui arba vidiniam universitetų optimizavimui ir proveržiui specializacijos
srityse (106.39 mln. Eur);

-

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – ŠMSM) lėšų, skiriamų reorganizavus universitetus:
išeitinėms išmokoms, dėstytojų atlyginimams suvienodinti ir pan. (pagal poreikį ir galimybes).

Siekiant užtikrinti, kad kiekviena ESF lėšomis finansuojama universitetų veikla būtų nukreipta į aiškius
optimizavimo ir koncentravimo veiksmus, buvo taikoma dviguba veiklų (projektų) atrankos schema: pirminė –
pagal universitetų pateiktus 2017-2019 m. pertvarkos planus, remiantis Valstybinių universitetų tinklo
optimizavimo plane nustatytais vertinimo kriterijais bei atsižvelgiant į universitetų siekiamą pokytį, ir galutinė
– vertinant projektus ESF valdymo komitete pagal programoje nustatytus tikslus (studijų procesui reikalingos
infrastruktūros atnaujinimas (priemonė 09.1.1-CPVA-V-720), aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimas ir studijų
kokybės gerinimas (priemonė 09.3.1-ESFA-V-738), vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų aprašais.
Priemonėse buvo numatyti 4 universitetų jungimo atvejai:
-

Lietuvos edukologijos universitetas ir Aleksandro Stulginskio universitetas prijungiami prie Vytauto
Didžiojo universiteto;

-

Lietuvos sporto universitetas prijungiamas prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto;

-

Šiaulių universitetas prijungiamas prie Vilniaus universiteto;

-

Mykolo Romerio universitetas prijungiamas prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto;

Pirmaisiais tinklo pertvarkos metais planuota, kad iš 14 valstybinių universitetų liks 9, tačiau pertvarkos
pabaigoje tikėtinas rezultatas – 12 (po vieną junginį didžiausiuose Lietuvos miestuose – Kaune ir Vilniuje).
Pirmasis susijungimas įvyko Kaune – 2019 m. sausio 1 d. konsoliduotas Vytauto Didžiojo universitetas (toliau –
VDU), prie jo prijungus Lietuvos edukologijos universitetą ir Antano Stulginskio universitetą.
Konsoliduotam VDU 2018-2020 m. skirta 16,16 mln. Eur: veiklų integravimo procesams finansuoti, vidaus
intrastruktūrai optimizuoti ir plačios aprėpties universitetui plėtoti (Pedagogų rengimo ir Šiuolaikinių didaktikų
centrams įkurti ir Agroinovacijų ir maisto tyrimų bazei atnaujinti). VDU skirta per 4,5 mln. Eur valstybės
biudžeto, 1,7 mln. Eur – Valstybės investicijų programos lėšų. Į VDU investuota valstybei priklausančio
nekilnojamojo turto už 3,72 mln. Eur. VDU pajėgus tęsti ESF paramos lėšomis pradėtą struktūrinę pertvarką,
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- Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. XIII-533 „Dėl Valstybinių universitetų tinklo
optimizavimo plano patvirtinimo“; https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d9cf066060b511e79198ffdb108a3753
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimas Nr. 947 „Dėl Valstybinių universitetų tinklo
optimizavimo plano įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“; https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/a50899a0d43c11e7910a89ac20768b0f/asr
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tačiau universiteto poreikiams ir veiklos proveržiui būtinos lėšos ir vėlesniais metais. Seimo siūlymu72 ir
Vyriausybės sprendimu73 iki 2022 m. pagal galimybes atsižvelgti į VDU finansavimo poreikį.
Antrasis sujungimas tikėtinas 2020 m., vykdomas Vilniuje ir Šiauliuose, prie Vilniaus universiteto (toliau – VU)
prijungiant Šiaulių universitetą (toliau – ŠU) ir šiam tampant VU Šiaulių akademija. VU 2018-2020 m. skirta
31,99 mln. Eur: studijų kokybei gerinti, Pedagogų rengimo Ne, ne tik. centrų intrastruktūrai atnaujinti
Šiauliuose ir Vilniuje, VU medicinos mokslų centrui sukurti. VU skirta 2,8 mln. Eur valstybės biudžeto ir 0,76
mln. Eur – Valstybės investicijų programos lėšų, ŠU skirta 0.35 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų. Po
reorganizavimo VU Šiaulių akademijos veiklai plėtoti ketinama skirti papildomai ESF paramos ir valstybės
biudžeto lėšų. Į VU investuota valstybei priklausančio nekilnojamojo turto už 10,6 mln. Eur. VU pajėgus tęsti
ESF paramos lėšomis pradėtą struktūrinę pertvarką, tačiau universiteto poreikiams ir veiklos proveržiui būtinos
lėšos ir vėlesniais metais. Vyriausybės sprendimu74 iki 2024 m. atsižvelgti į VU Šiaulių akademijos finansavimo
poreikį.
VDU, VU ir jo padalinys VU Šiaulių akademija išvystys pedagogų rengimo ir kvalifikacijos paslaugų teikimo tinklą
šalies mastu, todėl 2021-2030 m. periodu tikslinga toliau stiprinti šių centrų veiklą.
Kitų Vilniuje ir Kaune esančių universitetų jungimo(si) (Mykolo Romerio universiteto prijungimo prie Vilniaus
Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos sporto universiteto prijungimo prie Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto) buvo atsisakyta nepritarus jų valdymo organams.
Kita Priemonių dalis buvo nukreipta universitetų vidaus infrastruktūrai optimizuoti telkiant ją studentų
miestelių (angl. Campus) principu ir universitetų veiklos proveržiui stiprinti specializacijos kryptyse:
- Vilniaus Gedimino technikos universitetas (toliau – VGTU) kuria Mechanikos, elektronikos ir transporto
inžinerijos fakultetų laboratorijų korpusą ir mokomąjį korpusą ir telkia studijų ir mokslo infrastruktūrą VGTU
studentų miestelyje Saulėtekio mikrorajone. 2018-2020 m. VGTU skirta 15,6 mln. Eur ESF lėšų, 1,6 mln. Eur
valstybės biudžeto lėšų ir 1,7 mln. Eur – Valstybės investicijų programos lėšų. Į VGTU investuota valstybei
priklausančio nekilnojamojo turto už 14,2 mln. Eur.
- Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – LSMU) telkia ir stiprina slaugos mokslo ir studijų
infrastruktūrą Kauno klinikų teritorijoje. 2018-2020 m. LSMU skirta 10,1 mln. Eur ESF lėšų, 0,45 mln. Eur
valstybės biudžeto lėšų, 2,7 mln. Eur Valstybės investicijų programos lėšų.
- Kauno technologijos universitetas (toliau – KTU) stiprina mokslinių tyrimų bazę ir dėstytojų kvalifikaciją, kuria
Fizinių ir technologinių mokslų eksperimentinių ir prototipavimo laboratorijų centrą „M-Lab“, Maisto instituto
ir Cheminės technologijos fakulteto mokslo centrą. 2018-2020 m. KTU skirta 7,7 mln. Eur ESF lėšų, 0,42 mln.
Eur Valstybės investicijų programos lėšų, investuota valstybės nekilnojamojo turto už 6.9 mln. Eur.
- Klaipėdos universiteto (toliau – KU) veiklos optimizavimas vykdomas pagal KU tarybos patvirtintą ir
Vyriausybės aprobuotą KU veiklos optimizavimo 2017-2019 m. planą, didžiausią dėmesį skiriant dėstytojų
kvalifikacijai tobulinti ir studijų kokybei gerinti bei vidinės struktūros pertvarkai, sutelkiant ir atnaujinant
infrastruktūrą KU studentų miestelyje. 2018-2020 m. KU skirta 2,78 mln. Eur ESF paramos lėšų, 0,08 mln. Eur
valstybės biudžeto lėšų, investuota valstybės turto nekilnojamojo už 7,89 mln. Eur;
- Lietuvos muzikos ir teatro akademija (toliau – LMTA) įgyvendina projektą, skirtą studijų miesteliui sukurti.
2018-2020 m. LMTA skirta 13,03 mln. Eur ESF paramos lėšų, investuota valstybės nekilnojamojo turto už 10,28
mln. Eur;

- Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio 5 d. nutarimas Nr. XIII-1229 „Dėl Lietuvos edukologijos universiteto ir
Aleksandro Stulginskio universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vytauto Didžiojo universiteto būdu ir Vytauto
Didžiojo universiteto statuto patvirtinimo“
73
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 6 d. protokolas Nr. 27
74
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 29 d. protokolas Nr. 21 (1 klausimas)
72

82

- Vilniaus dailės akademija modernizuoja studijų infrastruktūrą Kauno fakultete. 2018-2020 m VDA skirta 3,25
mln. Eur ESF paramos lėšų, 0,7 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų ir 0,77 mln. Eur Valstybės investicijų programos
lėšų.
Universitetų jungimo(si) procesas lėtai vyksta ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse – tai įrodo Europos
universitetų asociacijos tinklapyje pateikiama Europos šalių universitetų jungimo(si) proceso apžvalga75.
Universitetų jungimo(si) proceso ir veiklos proveržio kaštai yra didžiuliai, o reikšmingų rezultatų galima pasiekti
tik per ilgą laikotarpį. Siekiama, kad, įgyvendinus Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo planą ir
Priemones, 2030 metais Lietuvos aukštasis mokslas tenkins šiuos šalies strateginiuose dokumentuose
įvardytus parametrus:
1.1. Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje vykdomi aukščiausio lygio, tarptautiniu mastu konkurencingi
moksliniai tyrimai, studijos ir taikomoji inovacinė veikla.
1.2. Lietuvos aukštosios mokyklos yra tapusios tarptautiniais studentų ir mokslininkų traukos centrais.
1.3. Svarbiausiose šalies mokslo ir studijų plėtros srityse yra sutelkta tarptautinio lygio mokslininkų kritinė
masė, tyrėjo ir dėstytojo darbas Lietuvoje yra vienas iš labiausiai prestižinių darbų.
1.4. Mokslas ir studijos atitinka šalies visuomenės, valstybės ir verslo poreikius ir yra vienas iš svarbiausių jų
nuolatinio atsinaujinimo, konkurencingumo, technologinių ir socialinių inovacijų kūrimo šaltinių.
Tolesnis universitetų tinklo optimizavimo poreikis ir kryptis bus 2020-2024 m. Seimo, kaip valstybinių
universitetų steigėjo, ir Vyriausybės, kaip valstybinio universiteto savininkės, įgyvendinančios jo teises ir
pareigas, politikos dalis. Įvertinus Europos Komisijos 2019 m. birželio 26 d. paskelbtą Europos universitetų
tinklų iniciatyvą, ir tai, kad trys Lietuvos universitetai (Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas
ir Klaipėdos universitetas) įsitraukė į pirmuosius Europos universitetų tinklus, tikslinga 2021-2030 m. periodu
stiprinti šių ir tų, kurie įsitrauks kituose etapuose, veiklą.

Pagerinti mokytojų rengimo ir edukologijos doktorantūros kokybę išvystant pedagogų rengimo
centruose ugdymo technologijų laboratorijas, ypatingą dėmesį skiriant pagalbos mokiniui
specialistų rengimui
Lietuvos valstybinėje švietimo strategijoje 2013-2022 m. iškeltas strateginis tikslas pasiekti tokį pedagoginių
bendruomenių lygį, kai jų daugumą sudarytų apmąstantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys
profesionalūs mokytojai ir dėstytojai. Šiam tikslui numatytos šios veiklos kryptys: motyvuoti gabius jaunus
žmones rinktis karjerą formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose; išplėtoti aukštos kokybės, naujausias
žinias integruojančias švietimo ir ugdymo krypčių studijas, kurios suteiktų absolventams platų kultūrinį akiratį
ir galimybę mokyti kelis dalykus arba atlikti kelis pedagoginius vaidmenis; sudaryti galimybę ilgai dirbantiems
aktyviems mokytojams tobulinti kvalifikaciją aukštojoje mokykloje; skatinti mokslininkus įsitraukti į bendrąjį
ugdymą ir teikti naujausias žinias ir kitas veiklas. XVII Vyriausybė, įgyvendindama LVŠS numatytą tikslą, išsikėlė
uždavinį sukurti vientisą mokytojų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemą, numatydama
konkrečius darbus. Vienas iš jų - pedagogų rengimo ir karjeros sistemos pertvarkymas, stiprinant aukštųjų
mokyklų, rengiančių pedagogus, vaidmenį ir jų potencialą.
Žemas pedagoginių studijų patrauklumas, švietimo rinkoje susidarę dideli mokytojų pasiūlos ir paklausos
nuokrypiai (kai kurių pedagoginių specializacijų rengiama per daug, jų poreikio nėra, nerengiami specialistai,
kurių poreikis yra), platus auštųjų mokyklų, rengiančių pedagogus, tinklas, išskaidytos, siauros specializacijos
studijų programos, nepakankama studijų kokybė, žemi moksliškumo rodikliai, neplėtojamas edukologijos
mokslas – veiksniai lėmę, pertvarkos kryptį ir priemonių pasirinkimą.
Priimtų į pedagogines studijas 2010-2019 m. kaita (pav. 17 pav.) rodo, kad ugdymo mokslų krypčių grupės
studijų programų (kurios vykdomos lygiagrečiųjų studijų būdu) populiarumas nuosekliai menksta. Priimtų į
pedagogines studijas universitetuose 2010 iki 2019 m. laikotarpyje sumažėjo nuo 1400 iki 200 asmenų. 2019
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- https://eua.eu/resources/publications/828:university-mergers-in-europe.html
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m. studijuoti ugdymo studijų programose pasirašyta 429 studijų sutartys (2018 m. – 651). Universitetai į šias
studijas 2019 m. priėmė 205 studentus (2018 m. – 305). Kolegijų sektoriuje į ugdymo mokslų studijų krypčių
grupę priimti 224 studentai (2018 m. – 346). (LAMA BPO duomenys https://bakalauras.lamabpo.lt/2019-mpriimtuju-i-programas-skaiciaus-kaita/). Ypač nepatrauklios tiksliųjų, gamtos mokslų lygiagrečiųjų studijų
pedagoginės studijos, tačiau stojimo į kai kurias pedagoginių studijų programas rodikliai, rodo šių programų
patrauklumo didėjimą. Studentus nesunkiai surenka ir pradinio ugdymo, integruota ankstyvojo ugdymo,
suteikianti dviejų pedagoginių specializacijų kompetencijų, programos. Šių specialistų poreikis yra didelis, tad
šių programų absolventai nesunkiai įsidarbina pagal specialybę. Labai patrauklios tapo profesinės studijos,
kurias renkasi studijuojantys kaip profesijos alternatyvą (gretutinės studijos) ir asmenys, jau įgiję išsilavinimą.
Nuo 2015 m. įstojusiųjų skaičius padidėjo daugiau nei trečdaliu, 2015 m. įstojo 243, 2019 m. 345. (LAMA BPO,
2019).
17 pav. Priimtų į pedagogines studijas 2010-2019 m. kaita

Prieš pradedant sistemos pertvarką pedagogai buvo rengiami neplanuojant jų poreikio, tad rinkoje susidarė
atskirų ugdymo sričių, dalykų specialistų perteklius, kai kurių specialistų trūkumas. Tai matyti iš lentelėje (18
pav.) pateiktų duomenų. Šis mokytojų pertekliaus ir trūkumo klausimas pastaraisiais metais akivaizdžiai
išryškėjo. ( daugiau informacijos yra investicijų į bendrąjį ugdymą žemėlapis. Pedagogai 4-6 pusl.)
18 pav. Specialistų perteklius ir trūkumas

ŠMM, 2016 m.
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Vykdant struktūrinės paramos projektą (2017-2018 m.) pagal LRV ir MOSTA (STRATA) pateiktą paraišką
parengtas poreikio prognozavimo instrumentas76. Nuo 2018 m. instrumentas taikomas planuojant
pedagoginių studijų vietas, skiriat finansavimą pedagoginių studijoms.
Švietimo bendruomenėje sutarus dėl naujo Pedagogų rengimo modelio, priimti teisės aktai sukūrė teisines
prielaidas kokybiniams/struktūriniams pokyčiams šioje srityje. Patvirtintas pedagogų rengimo modelyje77
(toliau – Modelis) apibrėžti kertiniai pedagogų rengimo pertvarkos siekiniai - subalansuoti pedagogų rengimo
ir pedagogų poreikio balansą, didinti pedagoginių studijų (taip pat ir profesijos) patrauklumą, pritraukiant
stipriausius kandidatus, kelti pedagoginių studijų kokybę, telkiant pedagoginį potencialą, rengiant/
pertvarkant studijų programas naujos kartos pedagogų rengimui, plėtoti edukologijos mokslą kaip pagrindą
švietimo sistemos raidos projektavimui, ugdymo turinio kaitai ir pan. Pedagogų rengimo reglamentas78 įteisino
kompleksinę kandidatų atranką, aukštesnius reikalavimus pedagoginių studijų programų vykdymui,
lankstesnius pedagogo kvalifikacijos ir dalykinių kompetencijų (pedagogo) profesijos įgijimo būdus, bei
galimybes įgyti platesnę pedagoginės specializaciją (iki šiol buvo rengiami vieno dalyko ar pedagoginės
specializacijos mokytojai), taip pat - pedagoginę stažuotę, kaip pagalbą pradedant profesinę veiklą.
Reglamente numatyti Pedagogų rengimo centų (toliau - PRC) veiklos kriterijai ir veiklos vertinimo rodikliai,
kurių PRC turėtų pasiekti iki 2023 m. rugsėjo 1 d. Dalis numatytų priemonių sėkmingai įgyvendintos.
2018 m įsteigti Pedagogų rengimo centai (VDU, VU, ŠU), kurių pagrindinis tikslas – stiprinti ir konsoliduoti
pedagogų rengimo potencialą, plėtoti edukologijos mokslą. LRV kartu su EK 2018-2020 m. įgyvendino
struktūrinių reformų palaikymo programos (SRPP) projektą pagal ŠMSM paraišką, skirtą PRC ir kitų aukštųjų
mokyklų, rengiančių pedagogus, tinklaveikai stiprinti, pedagoginių studijų, edukologijos mokslo kokybės
didinimo, profesinio augimo sprendimų paieškai. Numatytos tinklaveikos priemonės turi būti vystomos,
siekiant jungti ir konsoliduoti pedagogų rengimo ir edukologijos mokslo potencialą.
Aukštosios mokyklos, rengiančiomis pedagogus, sudarė bendradarbiavimo sutartis su PRC, šiuo metu vyksta
studijų atnaujinimo, konsolidavimosi procesas. Ugdymo mokslų kryčių grupės pedagogikos studijų krypties
pirmos pakopos programų, suteikiančių pedagogo kvalifikaciją nuo 78 programų 2015 m. sumažėjo iki 65,
tačiau programų pasiūla vis dar išlieka per plati. Abiejų pakopų ugdymo mokslų grupės studijų krypčių
programų 2020 m. registre AIKOS 2020 m. fiksuojama daugiau per 100. Pačių aukštųjų mokyklų, rengiančių
pedagogus, tinklo pokyčiai taip vyksta ne taip sparčiai kaip norėtųsi - nuo 2016 m iki 2020 m. sumažėjo nuo
16 iki 20. Tai leidžia manyti, kad pedagoginis potencialias sutelktas vis dar nepakankamai, o tai turi įtakos
pedagogų rengimo kokybei. Didžioji dalis programų yra sukoncentruota PRC, išskyrus VU, kuris intensyvesnę
veiklą pedagogų rengimo srityje pradėjo tik įsteigus PRC. Iki tol VU buvo vykdomos profesinės ir gretutinės
studijos, suteikiančios pedagogo kvalifikaciją.
Programos atnaujinamos, rengiamos naujos:
PRC

Programų
skaičius

Kitos
mokyklos

aukštosios Programų
skaičius

VDU

58

KU

13

ŠU

15

MRU

5

VU

4

KTU

4

LMTA

4

Vilniaus kolegija

4

Kauno kolegija

2
AIKOS, 2020 m.
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https://www.smm.lt/web/lt/veikla/tarptautinis-bendradarbiavimas/s-reformu-paramos-projektai
https://www.smm.lt/uploads/documents/kiti/Patvirtintas%20PRM%20V-683.pdf.
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https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/PRR%202018-05-29%20%20patvirtintas.pdf.
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PRC nuo 2018 m. pradėtos vykdyti 6 naujos studijų programos, parengtos pagal naujus reikalavimus,
sudarančios galimybes asmenims įgyti platesnes profesines kompetencijas/ galimybes: VDU - 3, VU – 2,
Klaipėdos valstybinė kolegija – 1. 2019 m. patvirtinta dar vien studijų programa, skirta rengti specialiojo
ugdymo pedagogus su galimybe pasirinkti kelias specializacijas. Ji startuos nuo 2021 m.
Pedagoginės studijų programos pritraukia vis daugiau asmenų su aukštais akademiniais pasiekiamais. 2017 m.
vidutinis konkursinis balas buvo 6,18, 2018 m. – 6,71, o 2019 m. – 7,2. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad 2017
m. ir 2018 m. už teigiamą motyvacijos įvertinimą buvo papildomai pridedama 1 arba 2 balai, o 2019 m. jau už
motyvacijos vertinimą papildomų balų nebuvo pridedama, todėl tikrai galima teigti, jog įstoja asmenys su
aukštesniais akademiniais pasiekimais. Tačiau lyginant su kitomis studijų programomis, pvz. medicinos,
pedagogų rengimo programos vis dar ženkliai atsilieka kandidatų akademiniu lygiu.
Atnaujinamas ne tik studijų turinys, bet ieškoma būdų kaip užtikrinti studijų vykdymo kokybę, modernizuoti
studijas. Didinamos studijų tarptautiškumo galimybės, sudarant sutartis su pažangių užsienio šalių
universitetais dėl studijų mainų programų, dėstytojų įdarbinimo galimybės, plėtojama pedagoginė praktika,
tobulinamos pedagoginio personalo kompetencijos, rengiamos inovatyvios metodikos ir pan.
PRC plataus spektro stiprinimo priemonės, skiriant tikslines ESF lėšas, buvo numatytos jau 2014-2020 m.
finansavimo etape. VU PRC vykdomi ESF projektai:
„Vilniaus universiteto studijų procesui reikalingos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ ( Nr. 09.1.1-CPVAV-720-15-0001), kurio tikslas sudaryti sąlygas modernių ir kokybiškų aukštojo mokslo, ypač pedagoginių,
studijų, plėtrai bei užtikrinti efektyvų, besikeičiančią studijų aplinką ir naujas formas atliepiantį, studijų proceso
valdymą Vilniaus universitete.
„Aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimas ir studijų kokybės gerinimas Šiaulių universitetą prijungiant prie
Vilniaus universiteto“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-03-0001), kurio tikslas - prisidėti prie Lietuvos švietimo sistemos
kokybės ir konkurencingumo stiprinimo bei aukštojo mokslo išskaidymo ir fragmentacijos bei neefektyvaus
valdymo problemų sprendimo Šiaulių universitetą prijungiant prie Vilniaus universiteto;
„Vilniaus STEAM centro kūrimas“ (Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-15-0001).
VDU PRC vykdomas projektas – „Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos
kontekste“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-02-0001), kuriame numatyta atnaujintai studijų programas, parengiant
naujus studijų modulius, gretutinių studijų programą, sukuriant ir išbandant inovatyvius studijų ir tarptautinės
doktorantūros modelius, el. praktikos platformą, ir pan.
Švietimo mainų paramos fondo lėšomis, vykdoma daug projektų, kuriuose pasitelkiant užsienio universitetų,
mokyklų kolegas ieškoma, inovatyvių ugdymo sprendimų, keičiamasi pedagogų rengimo praktika ir pan. ŠU
vykdant „Innovative Teacher Education through Personalized Learning“” (2018-1-LT01-KA203-04697)
kuriamas inovatyvias personalizuoto ugdymo modelis, VU vykdomame projekte „Future Teachers Education:
Computational Thinking and STEAM“ (2019-1-LT01-KA203-060767) rengiama medžiaga pedagogų
kompetencijoms ugdyti informatinio mąstymo (angl. Computational Thinking, CT) srityje, integruojant juos su
STEAM dalykais. VDU vykdomas “Ugdymo proceso transformavimo skirtinguose edukaciniuose kontekstuose
prielaidos, taikant įtraukiojo ugdymo strategijas” (2018-1-LT01-KA201-046957) sukurs transformacinę
(universalaus mokymosi dizaino) švietimo metodiką, skatinančią inkliuzinio ugdymo plėtrą.
Tačiau PRC infrastruktūros, skirtos atnaujintų studijų programų ir mokslinių edukologijos tyrimų vykdymui,
kūrimas ir plėtojimas išlieka aktualus. Diegiant naujo turinio studijų programas, būtina tinkama laboratorinė,
kūrybinė, simuliacinė pedagoginė aplinka ir ugdymo priemonės. Pažymėtina, kad inovatyvios ugdymo
technologijos ypač svarbios įtraukiojo ugdymo plėtotei.

Skatinant duomenis ir moksliniais tyrimais grįstą švietimo sistemą, sukurti edukologinių tyrimų ir
jų rezultatų diegimo sistemą, įskaitant edukologijos doktorantūros stiprinimą
Vertinant ir modeliuojant švietimo pokyčius būtinas kompleksine analize ir mokslinėmis įžvalgomis grindžiamas
politikos formavimas ir sprendimų priėmimas, mokslininkų įsitraukimas, kompleksinių longitiudinių mokslo
tyrimų analize ir mokslinėmis įžvalgomis grindžiamas švietimo politikos formavimas ir sprendimų priėmimas
skatinant duomenimis grįstos politikos (evidence-based policy) plėtotė.
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Valstybinėje švietimo 2013 – 2022 metų strategijos79 pagrindime žymima, kad mažai užsakoma tyrimų, skirtų
bendrosios švietimo politikos krypties pagrindimui nustatyti, vyrauja į konkrečias siauros srities problemas
nukreipti tyrimai. Tik dalyje švietimo sričių yra patikimo rezultatų matavimo tyrimų. Tyrimų išvadomis menkai
naudojamasi priimant praktinius sprendimus dėl formaliojo, neformaliojo švietimo, savišvietos ir švietimo
įstaigų veiklos gerinimo. Siekiant strategijoje numatyto antrojo tikslo „įdiegti duomenų analize ir įsivertinimu
grįstą švietimo kokybės kultūrą, užtikrinančią savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darną“
iškeltas uždavinys „sustiprinti esamos padėties vertinimo ir rengiamų sprendimų poveikio išankstinio vertinimo
gebėjimus ir kokybę. Organizuoti tyrimais ir naujausiomis žiniomis pagrįstus susitarimus dėl bendrųjų švietimo
rezultatų kokybės turinio“.
Bendrojo ugdymo mokyklos kaitos gairėse80 numatyta stiprinti ir koordinuoti ugdymo tyrimus ir inovacijas
vykdančių įstaigų veiklą, telkti ir stiprinti pajėgas bendrojo ugdymo tyrimams ir inovacijoms kurti.
Šveitimo būklės analizė atskleidžia, kad sistema nesudaro vienodų galimybių kiekvienam mokiniui į kokybišką
ugdymą ir pasirengimą sėkmingam gyvenimui. Siekiant pagerinti švietimo kokybę ir sumažinti ugdymosi
rezultatų atotrūkį svarbu užtikrinti, kad būtų stebimi svarbiausi ir aktualiausi rodikliai ir atliekami prioritetiniai
tyrimai. Švietimo kokybės stebėsenos duomenų trūkumas nesukuria tinkamų sąlygų laiku priimti pagrįstus
sprendimus, reikalingus švietimo kokybės tobulinimui. Poreikis stiprinti duomenimis pagrįstos politikos
formavimą yra išskiriamas EBPO pateiktose rekomendacijose Lietuvai. EBPO išvadose pažymima, kad Lietuvoje
yra daug investuota į tarptautinius vertinimus, nacionalinius vertinimus ir didelio masto administracinių
duomenų sistemos, Švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS), kūrimą, bet šis potencialas iki šiol nėra
pilnai išnaudotas (EBPO, 2017). Nėra kompleksiškai atskleistos ir išnagrinėtos žemų pasiekimų ir nesėkmingo
mokymosi priežastys ir nėra moksliškai pagrįstų jų įveiklos strategijų. Todėl būtina inicijuoti ir atlikti
kompleksinius tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, parengti antrines tyrimų analizes (angl. secondary
analyses). Siekiant spręsti įvardintas problemas siekiama, kad edukologijos mokslininkai įsitrauktų į tyrimus,
nukreiptus į praktiškai svarbių švietimo problemų sprendimui, inicijuoti tikslinius ir reikminius tyrimus, skirtus
švietimo procesams modeliuoti, gerosioms ugdymo praktikos pavyzdžiams ir inovacijoms įvertinti ir
rekomendacijoms švietimo praktikai tobulinti, sudėtingiems švietimo procesams modeliuoti ir prognozuoti.
Palyginamajame ekspertiniame mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinime81 dalyvavę ekspertai
pateikė rekomendacijas socialinių mokslų sričiai. Jie pažymėjo, kad socialinių mokslų vaidmuo šiuolaikinėje
visuomenėje tolydžio didėja. Viena vertus norint suprasti svarbiausias problemas, su kuriomis susiduria
visuomenė, dažniausiai reikalingos socialinių mokslų teikiamos žinios. Socialiniai mokslai yra itin svarbūs
kuriant ir valdant žinias, remiant inovacijas, perduodant technologijas, taip pat vykdant ekonominę ir socialinę
plėtrą bei gerovę. Kita vertus, darbų struktūra jau kurį laiką smarkiai keičiasi ir keliuose ekonomikos sektoriuose
reikės daugiau kvalifikuotų ekonomistų, sociologų, taip pat politikos ir komunikacijų ekspertų. Be to, kadangi
efektyvi švietimo sistema yra plėtros variklis, tam kad pavyktų parengti jaunąją kartą miglotai ateičiai,
mokykloms reikalingi kvalifikuoti mokytojai, o be kokybiškų mokslinių tyrimų negalima tikėtis šio mokymo
sėkmės.
Palyginamajame ekspertiniame mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinime dalyvavusių ekspertų
pateikta nuomone dėl socialinių mokslų srities tyrimų kokybės - nei viena mokslinių tyrimų sritis nebuvo
pripažinta pirmaujančia tarptautiniu lygiu ir kad tik kelios mokslinių tyrimų sritys buvo pripažintos stipriomis
tarptautiniu lygiu (10 ir 75). Daugelis sričių buvo pripažintos patenkinamomis nacionaliniu lygiu (61), o dalis jų
galėjo pasigirti ribotu tarptautiniu pripažinimu (34). Keturios programos buvo įvertintos prastai. Apskritai
pasakytina, kad didžioji dalis Lietuvoje organizuojamų socialinių mokslų programų nacionaliniu lygiu veikia
patenkinamai; aukštesnes pozicijas mokslinių tyrimų aplinkoje užima tarptautinėje arenoje pripažįstamos
programos, o likusios programos yra palyginti silpnos.
Programų, kurios nacionaliniu lygiu laikomos patenkinamomis, moksliniai tyrimai daugiausia skirti Lietuvos ir
Baltijos šalių atvejams. Didžioji dalis mokslinių tyrimų yra taikomieji, aprašomieji, esė pobūdžio ir dažnai
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apsiriboja socialinių pokyčių analize. Empirinių studijų, kuriomis siekiama sukurti arba išbandyti teorijas (tokios
studijos dominuoja tarptautinėje socialinių mokslų literatūroje) yra labai ne daug. Toms temoms, kurios
laikomos svarbiomis tarptautinėje literatūroje ir ES mokslinių tyrimų darbotvarkėse, neskiriama pakankamai
dėmesio. Apskritai didžioji dalis Lietuvoje atliekamų socialinių mokslinių tyrimų yra skirta nacionaliniams
klausimams ir nacionalinei auditorijai, todėl negalima tikėtis didelio tarptautinės visuomenės susidomėjimo.
Be kelių išimčių, ekspertų grupė nenustatė itin pažangių mokslinių tyrimų ar tokių tyrimų, kurie būtų pagrįsti
tarptautine literatūra.
Šią padėtį patvirtina socialinių mokslų vienetų per praėjusius penkerius metus paskelbtos publikacijos. Dalis
mokslininkų publikacijas leidžia tarptautiniu lygiu, nors tik labai maža dalis gali pasigirti publikacijomis aukšto
lygio leidiniuose („Clarivate“ / „Scopus“). Didžioji publikacijų dalis yra svarbi tik nacionaliniu lygiu, yra parengta
lietuvių kalba ir paskelbta šalyje arba ne itin disciplinai reikšmingose konferencijose. Ekspertų grupė supranta,
kad vienetams taip pat svarbu tirti Lietuvos problemas ir kad skelbti publikacijas tokiomis temomis
tarptautiniuose žurnaluose yra sudėtinga. Vis dėlto ekspertų grupė laikosi nuomonės, kad pernelyg daug
dėmesio skiriant šioms problemoms gali nukentėti publikacijos, kurios smarkiai prisideda prie akademinių žinių
sklaidos, akademinių diskusijų, disciplinų plėtros ir Lietuvos mokslininkų ryšių su tarptautine mokslininkų
bendruomene. Jei Lietuvos socialinių mokslų atstovai iš tikrųjų siekia tarptautinio poveikio, prisijungti prie
tarptautinių tinklų ar konkuruoti dėl ES finansavimo rekomenduojama publikacijoms rinktis didesnio poveikio
leidinius (įtrauktus į „Clarivate“ / „Scopus“) arba kreiptis į tarptautines leidyklas. Kadangi šiuose leidiniuose
suformuotos reiklios ekspertų redakcinės kolegijos, tai prisideda prie publikacijų kokybės. Analogiškai, nors
dalis Lietuvos socialinių mokslininkų savo tyrimų išvadas pristato tarptautinėse konferencijose, negalima
pasigirti dideliu pristatymų kokybiškose, svarbiausiose konferencijose (pavyzdžiui, pagrindinių atitinkamų
sričių asociacijų rengiamose konferencijose) skaičiumi.
Ekspertų grupė taip pat pastebėjo, kad daugelyje vienetų atliekami moksliniai tyrimai yra fragmentuoti ir
stokoja kritinės masės, nes daugelio mokslinių tyrimų grupių interesai apima platų problemų spektrą, o
mokslinių tyrimų gebėjimai yra pakankamai nedideli. Iš tiesų trūksta nuoseklių ir tikslinių mokslinių tyrimų
programų, kuriomis galėtų vadovautis atskiri darbuotojai atlikdami savo tyrimus. Ekspertų grupei pasirodė, kad
kiekvienas mokslininkas pasirenka savo temą ir nėra pagrindo manyti, kad temų pasirinkimą nulemia sisteminė,
kumuliacinė mokslinių tyrimų darbotvarkė. Iš teigiamos pusės paminėtina akademinė laisvė, kurią itin vertina
tiek mokslininkų bendruomenė, tiek ir patys mokslo darbuotojai. Iš neigiamos pusės pasakytina, kad tai
smukdo mokslinių tyrimų kokybę ir mokslinį bei visuomenės poveikį tiek nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu lygiu.
Kai kuriose srityse (taip pat daugiausia empirinėse) tarptautiniu lygiu stebima tendencija, kai disertacijos
struktūra keičiasi: kandidatai nebeteikia tradicinių disertacijų monogramos forma, o keletą disertacijų, kurios
pagrįstos jau paskelbtais (ar dar tik pateiktais spaudai) moksliniais straipsniais. Toks pokytis būtų sveikintinas,
nes paskelbtus mokslinius straipsnius jau patikrino recenzentai, todėl tai padėtų užtikrinti tam tikrą kokybę.
Palyginamajame ekspertiniame mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinime dalyvavę ekspertai
pateikė rekomendacijos socialinių mokslų sričiai. Buvo pabrėžta, kad svarbu tiksliau orientuoti savo mokslinių
tyrimų programas ir konsoliduoti savo mokslinių tyrimų darbotvarkę, išdėstytą vienetų strateginiuose
planuose. Ekspertų grupė visiškai pritaria šiems planams, nes jie padeda sukurti kritinę studijų masę, kuri
prisideda prie mokslinių tyrimų kokybės ir mokslinio bei visuomenės poveikio tiek nacionaliniu, tiek ir
tarptautiniu lygiu. Kadangi šiuo metu šie planai yra pakankamai paviršutiniški ir ne iki galo parengti, ekspertų
grupė rekomenduoja vienetams pasitarus su mokslininkais parengti išsamius, realius ir pagrįstus veiksmų
planus bei jų grafiką. Be to, jau septyni strateginiai planai jau priartėję prie savo termino pabaigos, todėl juos
reikalinga atnaujinti. Vienas iš variantų – vienetams parengti 5 metų mokslinių tyrimų programas, kuriomis
vadovautųsi fundamentaliuosius ir taikomuosius tyrimus atliekantys mokslininkai. Šios mokslinių tyrimų
programos turėtų aiškiai atitikti vieneto kompetenciją ir vieneto siekiamą profilį: galbūt labiau fundamentalų
ar labiau taikomąjį, galbūt daugiau dėmesio skiriant nacionalinei arba tarptautinei problematikai, daugiau ar
mažiau kreipiant dėmesį į komercinę rinką, valstybę ar mokslinius fondus. Europos mokslinių tyrimų
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darbotvarkę atitinkanti mokslinių tyrimų darbotvarkė yra patraukli išeitis, prisidedanti prie tarptautinio
bendradarbiavimo, padedanti laimėti Europos dotacijas ir apskritai didinanti šios srities matomumą.
Kadangi moksliniai tyrimai yra fragmentuoti, o daugelyje mokslinių tyrimų sričių trūksta kritinės masės, galima
kalbėti ne tik apie didelį poreikį konsoliduoti mokslinių tyrimų darbotvarkę, bet ir parengti politiką, kaip
paskatinti didesnį mokslininkų tarpusavio bendradarbiavimą ir investuoti į skirtingus specialistus turinčių
mokslinių tyrimų grupių sudarymą. Ekspertų grupė yra įsitikinusi, kad vieneto atliekamiems moksliniams
tyrimams bus naudinga, jei mokslininkai dirbs stambesnėmis grupėmis. Dėl šios priežasties ekspertų grupė taip
pat rekomenduoja mažesniems vienetams ir mokslinių tyrimų sritims suformuoti kolegų, su kuriais galima
bendradarbiauti, tinklą, taip pat bendradarbiauti su kitomis universiteto sritimis arba imtis bendradarbiavimo
nacionaliniu ir (arba) tarptautiniu lygiu. Sėkmingas bendradarbiavimas vykdant mokslinių tyrimų projektus ir
bendrų mokslinių straipsnių rengimas didina mokslinio tyrimo finansinį pagrindą, jo kiekį ir kokybę, taip pat
mokslinio tyrimo poveikį ir galimybes pasirūpinti nacionaliniu ar tarptautiniu mokslinio tyrimo finansavimu.
Kita priemonė, galinti prisidėti prie tikslingesnių mokslinių tyrimų – tai skirti mokslinių tyrimų laiką mažesniam
asmenų skaičiui, taip pat suformuoti tokias grupes, kuriose dalis mokslininkų daugiau dėmesio skirtų
moksliniams tyrimams, o likusieji daugiau dėmesio skirtų dėstymui arba administravimui.
Kadangi kai kurie vienetai yra užmezgę tik ribotus ryšius su verslu, rekomenduojama tiesioginius ryšius su verslu
stiprinti (tiek pasitelkiant mokymo ar rengimo programas, tiek ir vykdant mokslinių tyrimų projektus). Tai
padėtų dėstymą ir mokslinius tyrimus papildyti dabartiniais ir būsimais šalies ekonominių veikėjų poreikiais, o
tai savo ruožtu gali padidinti galimybes pritraukti finansavimą ir geriau prisidėti prie reikšmingo vaidmens
skatinant Lietuvos ekonomikos vystymąsi. Kadangi vienetai daug kalba apie tarptautinę plėtrą, derėtų aptarti
tolesnius planus tarptautinei plėtrai skatinti, pavyzdžiui darbuotojų iš užsienio priėmimą, tarptautinę mainų
programą, skirtą mokslininkams ir doktorantams (tiek atvykstantiems, tiek ir išvykstantiems), bendrus
projektus su geriausiais užsienio universitetais, bendras publikacijas ir bendras paraiškas skirti dotaciją).
Ekspertų grupė taip pat pritaria vienetų planams parengti kitas iniciatyvas, prisidedančias prie tarptautinio
matomumo ir pripažinimo, pavyzdžiui daugiau dėmesio skiriant tarptautinėms publikacijoms anglų kalba
(geriau vertinamuose „Clarivate“ ar „Scopus“ žurnaluose). Šia prasme ekspertų grupė rekomenduoja atlikti
kritinį vienetų leidžiamų žurnalų stipriųjų ir silpnųjų pusių įvertinimą, siekiant atsakyti į klausimą, ar šie žurnalai
iš tiesų prisideda prie mokslinio tyrimo srities ir universiteto prestižo ir jei taip, kiek tai kainuoja.
Vienetams taip pat rekomenduojama parengti patikimą personalo valdymo politiką, kurioje atsispindėtų
pirmiau pateiktos rekomendacijos ir būtų aptartos priemonės, padedančios formuoti stambesnes grupes,
labiau diferencijuoti dėstymo ir mokslinių tyrimų pavedimus, mažinti darbuotojų, dirbančių ne visą darbo
dieną, skaičių, geriau suderinti dėstymo ir mokslinių tyrimų įsipareigojimus ir labiau remti reikšmingas
publikacijas, tarptautinį mobilumą bei akademines atostogas.
Palyginamajame ekspertiniame mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinime dalyvavę ekspertai
pažymėjo, kad edukologija yra viena iš sparčiausiai besivystančių socialinių mokslo srities krypčių, nes nuo
ugdymo kokybės priklauso ekonominės ir socialinės pažangos galimybės. Tikimasi, kad edukologijos tyrimai
padės modernizuoti mokymo programą, mokymo medžiagą ir prisidės prie įrodymais grindžiamos švietimo
politikos. Iš viso ekspertų grupė įvertino aštuonis edukologijos mokslinių tyrimų programą turinčius vienetus.
Nors vienetų skaičius atrodo pakankamas Lietuvai, tačiau mokslininkų kiekviename vienete yra pernelyg mažai,
kad jie galėtų patenkinti jiems keliamus įvairius lūkesčius. Edukologijos tyrimai turėtų apimti daugelį skirtingų
temų, o misija prisidėti prie edukologijos praktikos reikalinga ekspertų visose plėtros srityse, tačiau vertintų
vienetų mokslinių tyrimų portfeliuose kelių savalaikių temų trūksta. Lietuvos edukologijos moksle empirinės
studijos ir kiekybiniai metodai taikomi dar rečiau nei kituose socialiniuose moksluose, vertinant pagal
tarptautines tendencijas. Tarp vertintų vienetų didelių skirtumų nenustatyta, kad trys vienetai buvo pripažinti
„patenkinamais nacionaliniu lygiu“, o penki vienetai – „stiprūs su ribotu tarptautiniu pripažinimu“. Vis dėlto
nederėtų ignoruoti signalo, kad ši disciplina surinko mažesnius įvertinimus už vidurkį (tai yra, antra silpniausia
sritis) ir nebuvo tarptautiniu lygiu tvirto ar pirmaujančio vieneto. Apskritai grupė mano, kad edukologijos
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mokslų perspektyvos yra geros, nes manoma, kad galima padidinti tiek mokslinių tyrimų kokybę ir jų socialinį
bei ekonominį poveikį.
Dėl edukologijos krypties doktorantūrų plėtros (doktorantūrų vertinime dalyvavusių ekspertų rekomendacijų
pagrindu):


skatinti, kad mokslinių tyrimų rezultatai būtų publikuojami pripažintuose aukšto lygio užsienio
žurnaluose. Skirti didesnį dėmesį didesnį poveikį turinčių straipsnių skaičiui (publikacijoms,
nurodytoms platformoje „Web of Science“ (WoS), skelbiamoms duomenų bazėje „Scopus“, Q1
kvartilio žurnaluose). Mokslo ir studijų institucijoms tikslinga parengti publikacijų orientavimo į
aukštesnio lygio tarptautinius žurnalus strategijas. Remti publikacijas tarptautiniuose mokslo
žurnaluose, turinčiuose didesnį citavimų skaičių. Į doktorantūros procesą įtraukti mokslininkus jau
turinčius reikšmingų publikacijų aukšto lygio užsienio žurnaluose;



pagerinti būsimų mokslininkų mokymo kokybę pritraukiant kviestinius profesorius iš pirmaujančių
mokslinius tyrimus atliekančių universitetų. Doktorantūros kokybę pagerintų aukšto lygio užsienio
mokslininkų dalyvavimas doktorantūros procese (kaip doktorantų vadovai, konsultantai,
doktorantūros komitetų ir disertacijos gynimo tarybos nariai);



plėtoti didesnį tarptautinį doktorantų mobilumą, skatinti juos dalyvauti tarptautiniuose
projektuose ir tarptautinėse mokslinių tyrimų grupėse. Orientuotis į pranešimus užsienio
konferencijose ir kituose mokslo renginiuose. Ugdyti mokslinių projektų rengimo įgūdžius, nes taip
bus lengviau laimėti tarptautines dotacijas;



Skatinti doktorantus aktyviau skelbti disertacijas ir mokslinius straipsnius anglų kalba, tai užtikrintų
jauniesiems tyrėjams geresnį tarptautinį matomumą. Tradicinės monografijos pobūdžio
disertacijos turėtų būti palaipsniui pakeičiamos iš kelių studijų sudarytomis ir paskelbtų publikacijų
pagrindu ginamoms disertacijomis;



aktyviau ieškoti galimybių pritraukti ir išlaikyti mokslo ir studijų srityje talentingus jaunus žmones,
pritraukti daugiau doktorantų iš užsienio šalių;



mažinti mokslininkų pedagoginio darbo krūvį, taip aktyviau įtraukti doktorantus ir jaunuosius
daktarus dirbti mokslinių tyrimų projektuose. Tai sudarytų galimybę patobulinti įgūdžius,
reikalingus mokslinių tyrimų projektams parengti, pagerėtų studijų kokybė, o doktorantų
mokslinės publikacijos būtų skelbiamos didesnį citavimų skaičių turinčiuose mokslo leidiniuose;



organizuojant doktorantūrą aktyviau bendradarbiauti su užsienio universitetais.

Edukologijos mokslo krypties doktorantūros vertinimas
Šiuo metu veikia du jungtiniai edukologijos krypties konsorciumai:
I.
II.

Jungia VU, VDU, KU, MRU
Jungia KTU, LSU, ŠU.

Šios krypties mokslininkų ir palyginamieji dviejų edukologijos jungtinės doktorantūros krypties įverčiai (LMT
duomenimis) yra :
VDU – 3
KTU – 2
(maksimalus balas – 5;
KU – 2
LSU – 3
3 balai – vertinamas vienetas stiprus su ribotu
MRU – 3
ŠU – 3
tarptautiniu pripažinimu;
VU – 2
2 balai – vertinamasis vienetas vertinamas
patenkinamai nacionaliniu mastu)
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Patvirtinti nauji Mokslo doktorantūros nuostatai82 numato, kad doktorantūros teisės siekiančios institucijos,
kurios MTEP veiklos kokybės įvertis doktorantūros mokslo kryptyje yra ne mažesnis kaip 4 balai, Taryba,
vertindama jos prašymą doktorantūros teisei įgyti, neatlieka nuostatuose nustatyto institucijos mokslinių
tyrimų lygio bei infrastruktūros pakankamumo vertinimo.
Svarbu tiek kiekvienos institucijos įvertis mokslo kryptyje (pvz., edukologijos), tiek bendras (kelių institucijų
vykdomos doktorantūros atveju) visų dalyvaujančių institucijų įvertis.
Jei doktorantūros teisės siekia kelios institucijos kartu, minėtų nuostatų 59 punkte nustatyta išimtis dėl
mokslinių tyrimų lygio bei infrastruktūros pakankamumo vertinimo jų prašymui taikoma, jei šių institucijų
bendras MTEP veiklos kokybės įvertis yra ne mažesnis kaip 4 balai, o kiekvienos doktorantūros teisės
siekiančios institucijos MTEP veiklos kokybės įvertis yra ne mažesnis kaip 2 balai. Institucijų bendras MTEP
veiklos kokybės įvertis mokslo kryptyje apskaičiuojamas sudedant visų institucijų MTEP veiklos kokybės įverčių
sandaugas su tų institucijų tos mokslo krypties mokslininkų visos darbo dienos atitikmenimis ir gautą sumą
padalijus iš šių institucijų tos mokslo krypties mokslininkų visos darbo dienos atitikmenų sumos.
Institucijos (institucijų), kurios (kurių) MTEP veiklos kokybės įvertis (bendras MTEP veiklos kokybės įvertis) yra
mažesnis kaip 3 balai, prašymas doktorantūros teisei įgyti nenagrinėjamas. Išimties tvarka tokios (tokių)
institucijos (institucijų) prašymas doktorantūros teisei įgyti vertinamas pagal šių nuostatų reikalavimus, jei
kiekvienos doktorantūros teisės siekiančios institucijos MTEP veiklos kokybės įvertis yra ne mažesnis kaip 2
balai ir kai doktorantūrą numatoma vykdyti pasitelkiant užsienio instituciją, kuri vykdo tos pačios ar artimos
mokslo krypties doktorantūrą ir jos mokslinės veiklos lygis yra aukštesnis nei Lietuvos institucijos
(institucijų). Šiuo atveju kartu su prašymu doktorantūros teisei įgyti pateikiamas sutarties tarp visų
doktorantūros teisės siekiančių institucijų ir užsienio institucijos dėl doktorantūros vykdymo projektas,
kuriame be kitų klausimų aptariama doktorantų stažuotės šioje institucijoje, šios institucijos atstovo
(atstovų) dalyvavimas doktorantūros komiteto veikloje ir disertacijų gynime, doktorantų konsultantų iš šios
institucijos skyrimas, ir šalių ketinimų protokolas dėl sutarties pasirašymo, jei doktorantūros teisė bus
suteikta.
Jei doktorantūros teisę turinčių institucijų bendras MTEP veiklos kokybės įvertis yra ne mažesnis kaip 3 balai,
bet vienos ar kelių iš jų MTEP veiklos kokybės įvertis yra mažesnis kaip 2 balai, Taryba įvertina, ar doktorantūros
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teisę turinčios institucijos gali vykdyti doktorantūrą be institucijų, kurių MTEP veiklos kokybės įvertis yra
mažesnis kaip 2 balai.
Jei bendras šių doktorantūrų krypties įvertis yra mažesnis nei 3 balai, doktorantūros teisė būtų stabdoma.
Institucija, norinti vykdyti doktorantūrą turi iki planuojamo vertinimo turi susirasti užsienio instituciją, kuri
sutiktų pasirašyti susitarimą dėl bendradarbiavimo vykdant doktorantūrą kartu su Lietuvos institucija. Šis
doktorantūrų vertinimas bus atliekamas po 2023 metais organizuojamo Palyginamojo ekspertinio mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo rezultatų viešo paskelbimo.

3.2.

Aukštojo mokslo įtrauktis

Lietuva, siekdama visiems užtikrinti vienodas galimybes gauti kokybiškų ir įtraukių švietimo ir mokslo paslaugų,
turi pasiekti proveržį keliose kryptyse: 1) pagerinti sąlygas gauti kokybiškų švietimo ir mokslo paslaugų
nepalankias sąlygas turinčioms socialinėms grupėms; 2) sumažinti bendrojo ugdymo lygio ir mokinių pasiekimo
kontrastus mokyklose; 3) įdiegti vienodus reikalavimus stojantiesiems į aukštąsias mokyklas nepriklausomai
nuo finansavimo šaltinio ir išsilavinimo įgijimo šalies; 4) pasiekti, kad 40 proc. 30–34 m. amžiaus grupės piliečių
aukštąjį išsilavinimą būtų įgiję valstybės lėšomis.
Būtina tobulinti ir pritaikyti kintančiam studijų finansavimo modeliui centralizuoto priėmimo elektroninę terpę,
didesniu mastu naudojant mobiliąsias priemones, ir sudaryti galimybę gauti reikiamą informaciją, profesinio
orientavimo konsultacijas, papildomas paslaugas teikti nepalankiomis sąlygomis gyvenančioms socialinėms
grupėms. Priėmimo stebėsena gali padėti valstybės institucijoms objektyviau formuoti valstybės užsakymą, o
darbo rinkai sparčiau reaguoti į specialistų pasiūlos pokyčius ir numatyti priemones stojantiesiems pritraukti.
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO) vykdomo
bendrojo priėmimo teikiama nauda ir finansavimo tęstinumo užtikrinimas:
 Vykdant Aukštojo mokslo reformą ir atnaujinant ją reglamentuojančią teisinę-įstatyminę bazę, bendrojo
priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas sistema turi būti nuolatos atnaujinama, kad atitiktų
reglamentuojančių teisės aktų aktualijas. Siekiant šio tikslo būtina nuolatos atnaujinti IT sprendimus ir
tobulinti bendrojo priėmimo organizavimo procesus.


LAMA BPO plėtojimas užtikrina vienodas sąlygas stojantiesiems, įskaitant ir užsienio studentus;



LAMA BPO sudaro palankesnes galimybes Lietuvoje studijuoti užsienio lietuviams ir baigusiems lietuviškas
mokyklas užsienyje;



Užtikrina kryptingą stojančiųjų pasirinkimą studijuoti konkrečiose aukštosiose mokyklose ir įgyti žinias bei
kvalifikaciją, kas užtikrina kvalifikuotos darbo jėgos pasiūlą darbo rinkoje ir didina regionų
konkurencingumą.



LAMA PBO vykdomo projekto metu sukurti rezultatai užtikrina sąmoningą ir informacija paremtą studijų
pasirinkimą ir prieinamumą Lietuvos bei užsienio absolventams ir yra vienas iš svarbiausių stebėsenos
instrumentų, leidžiančių priimti savalaikius studijų planavimo ir valdymo sprendimus.

1. Sąlygų gauti kokybiškų švietimo ir mokslo paslaugų nepalankias sąlygas turinčioms socialinėms grupėms
gerinimas:
2014-2015 m. kolegijose studijavo 410, o universitetuose – 510 studentų su specialiaisiais poreikiais.
Valstybinio studijų fondo duomenimis, tikslines išmokas, skirtas studijų prieinamumui gerinti, atsižvelgiant į
individualius studento specialiuosius poreikius, 2012-2015 m. per semestrą gavo vidutiniškai 700 studentų.
Nors studentų, turinčių negalią, skaičius aukštosiose mokyklose per dešimtmetį padidėjo tris kartus, šią
visuomenės grupę Lietuvoje vis dar galima priskirti prie mažai atstovaujamų grupių aukštajame moksle.
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2017-2018 m. kolegijose studijavo 178, o universitetuose – 469 studentų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais;
2018-2019 m. kolegijose studijavo 137, o universitetuose – 457 studentų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais.
2018 m. pavasario semestre gavo 525 studentai, 2018 rudens semestre – 534, 2019 m. pavasario semestre –
480, 2019 m. rudens semestre – 467. Nuo 2015 m. tikslinę išmoką bent kartą yra gavę 1430 unikalių studentų.
Pastebimas studentų su specialiais ugdymosi poreikiais mažėjimas, bet tai siejama su bendrai mažėjančiu
studentų skaičiumi Lietuvos aukštosiose mokyklose. Nors studentų skaičius mažėja, bet išlieka poreikis sudaryti
palankesnes sąlygas studijų prieinamumo užtikrinimui.
Pagrindinės aukštojo mokslo prieinamumą ribojančios kliūtys, įvardijamos pačių asmenų su specialiaisiais
poreikiais, yra nepakankamas studijavimo sąlygų, atitinkančių jų specifinę situaciją, sudarymas, informacijos
apie studentų specialiesiems poreikiams pritaikytas studijų sąlygas aukštosiose mokyklose stoka, sunkumai
bendraujant ir bendradarbiaujant su dėstytojais ir aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojais. Svarbu ir
tai, kad ne visose aukštosiose mokyklose veikia neįgaliųjų reikalų koordinatoriaus funkcija, studentai nėra
informuojami apie galimybes pasinaudoti finansine parama ir jos panaudojimo būdus gerinant studijų sąlygas.
Lyginant visų socialiai jautrių, socialinės atskirties ir mažai atstovaujamų studentų grupių galimybes studijuoti,
matyti, jog neįgaliesiems studentams turi būti skiriamas ypatingas dėmesys, nes:

šių studentų galimybes studijuoti riboja objektyvios priežastys – turimi specialieji poreikiai. Dėl
aiškiai apibrėžtų kriterijų, nustatant tikslinės grupės narius (t.y. nustatyto neįgalumo ar atitinkamo
darbingumo lygio procentais), užtikrinama, kad projekto priemonės pasieks ir jomis naudosis būtent tie
studentai, kurių studijų prieinamumui didinti skirtas projektas;

šios studentų grupės studijų prieinamumo didinimo poreikiai yra aiškiai ir konkrečiai išreikšti.
Reikalingos papildomos priemonės, kurios padėtų aukštosiose mokyklose sukurti prie studentų specialiųjų
poreikių pritaikytas darbo vietas, speciali įranga, padedanti studentams gauti ir įsisavinti studijų medžiagą, taip
pat aukštųjų mokyklų atstovų mokymai, skirti stiprinti jų dalykines kompetencijas darbe su specialiųjų poreikių
studentais;

būtinos aukštųjų mokyklų kryptingos pastangos (strategija, koordinatoriaus pareigybė ir pan.)
skatinant studentus su specialiaisiais poreikiais dalyvauti mobilumo programose, nes šiuo metu šia galimybe
pasinaudoja labai mažai šios tikslinės grupės studentų.

2. Bendrojo ugdymo lygio ir mokinių pasiekimo kontrastų mokyklose mažinimas.
Pagal PISA 2018 tyrimą, Lietuvos mokinių skaitymo gebėjimų pagal vietovę skirtumas 78 taškai, net 21 tašku
padidėjo palyginti su 2015 m. Ne mažiau kaip pusės sostinės ir didžiųjų miestų mokinių rezultatai yra aukštesni
už Lietuvos vidurkį. Lietuvoje miestuose mokosi aukštesnio SEK statuso mokiniai. Kaimo mokyklose mokinių
SEK statusas yra žemesnis. Mokykla kaime nebūtinai rodo žemus rezultatus, o mokykla sostinėje ar mieste –
nebūtinai aukštus. Maždaug pusės gimnazijų mokinių rezultatai atitinka Lietuvos vidurkį. Visų kitų tipų mokyklų
mokinių rezultatai mažesni už Lietuvos vidurkį, o jaunimo, profesinių mokyklų – visų mokinių rezultatai yra
gerokai mažesni už Lietuvos vidurkį.
Atskirų mokyklų abiturientų pasiekimų vidurkis stojant į aukštąsias mokyklas skiriasi daugiau kaip du kartus
(LAMA BPO 2019 m. tyrimas), be to, silpnų mokyklų yra ne tik regionuose, bet ir didžiuosiuose miestuose. Netgi
galima įžvelgti, kad atskirų regionų savivaldybėse (pavyzdžiui, Jurbarko rajono) pasiekimų vidurkis ir įstojimo į
aukštąją mokyklą galimybės yra didesnės nei tokių šalies miestų kaip Vilnius ir Kaunas (7pav.). Ypač silpnai
pasirengę studijuoti Lietuvoje Vilniaus ir Šalčininkų rajonų, kur gyvena daug tautinių mažumų, abiturientai.
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7 pav. Valstybės finansuojamoms studijų vietoms nustatytus reikalavimus tenkinančių stojančiųjų santykinė
dalis palyginti su visais savivaldybės stojančiaisiais, baigusiais mokyklas 2019 metais.

3. Vienodų reikalavimų stojantiesiems į aukštąsias mokyklas nepriklausomai nuo finansavimo šaltinio ir
išsilavinimo įgijimo šalies įdiegimas:
Įstojimo į aukštąsias mokyklas reikalavimai Lietuvoje jau pora dešimtmečių skiriasi priklausomai nuo
finansavimo šaltinio. Atranka yra kur kas reiklesnė, kai stojama į valstybės finansuojamas vietas, ir kur kas
liberalesnė, kai stojama į valstybės nefinansuojamas vietas. Pavyzdžiui, į valstybės finansuojamą vietą jau nuo
2017 m. negalima stoti neturint išlaikytų bent 3 valstybinių brandos egzaminų, o į nefinansuojamas vietas
pakanka vieno valstybinio brandos egzamino. Todėl neretai turtingesnių šeimų mokiniai nesistengia gerai
mokytis bendrojo ugdymo mokykloje, nes iš anksto nutariama tenkintis valstybės nefinansuojama vieta, juolab,
studijų kaina Lietuvoje yra nedidelė, ypač socialinių mokslų studijose. Aukštosios mokyklos, turinčios daug
mokančių už studijas studentų, mokydamos nevienodo pasirengimo studentus neretai aukoja studijų kokybę.
Iš 26 tūkst. 2019 m. brandos atestatus gavusių abiturientų tik 14,2 tūkst. laikė tris ir daugiau valstybinių brandos
egzaminų. Kadangi nuo 2019 m. reikalaujama dar ir tam tikro egzaminų įvertinimų lygio (stojant į universitetus
trijų valstybinių brandos egzaminų vidurkis pagal 16–100 skalę turi būti ne mažesnis kaip 40, į kolegijas – ne
mažiau kaip 25,

4. Valstybės finansuojamų studentų skaičiaus didinimas:
Siektina, kad 40 proc. 30–34 m. amžiaus grupės Lietuvos piliečių aukštąjį išsilavinimą būtų įgiję valstybės
lėšomis. 2019 m. į valstybės finansuojamas vietas aukštosios mokyklose priimta tik 11,8 tūkst. asmenų, iš jų tik
7,7 tūkst. buvo einamųjų metų abiturientai, t. y. valstybė apmokės tik apie 30 proc. abiturientų studijas. Iš
tikrųjų valstybė kasmet skiria daugiau lėšų, tačiau dalis jų neužimama, nes arba neatitinka stojančiųjų
asmeninio intereso, arba stojantieji neatitinka nustatytų reikalavimų. Būtina atsisakyti skirtingų reikalavimų
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valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose vietose. Siūlytina patobulinti studijų finansavimo modelį
atsižvelgiant į Vakarų šalių patirtį, daugiau dėmesio sutelkti profesiniam orientavimui.
Pagrindinės aukštojo mokslo prieinamumą ribojančios kliūtys, įvardijamos pačių asmenų su specialiaisiais
poreikiais, yra nepakankamas studijavimo sąlygų, atitinkančių jų specifinę situaciją, sudarymas, informacijos
apie studentų specialiesiems poreikiams pritaikytas studijų sąlygas aukštosiose mokyklose stoka, sunkumai
bendraujant ir bendradarbiaujant su dėstytojais ir aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojais. Nors
studentų, turinčių negalią, skaičius aukštosiose mokyklose per dešimtmetį padidėjo tris kartus, šią visuomenės
grupę Lietuvoje vis dar galima priskirti prie mažai atstovaujamų grupių aukštajame moksle. Valstybinio studijų
fondo (VSF) duomenimis, tikslines išmokas, skirtas studijų prieinamumui gerinti, atsižvelgiant į individualius
studento specialiuosius poreikius, 2017-2019 m. per semestrą gavo vidutiniškai apie 580 studentų. Svarbu ir
tai, kad ne visose aukštosiose mokyklose veikia neįgaliųjų reikalų koordinatoriaus funkcija, studentai nėra
informuojami apie galimybes pasinaudoti finansine parama ir jos panaudojimo būdus gerinant studijų sąlygas.
Lyginant visų socialiai jautrių, socialinės atskirties ir mažai atstovaujamų studentų grupių galimybes studijuoti,
matyti, jog neįgaliesiems studentams turi būti skiriamas ypatingas dėmesys, nes:
 šių studentų galimybes studijuoti riboja objektyvios priežastys – turimi specialieji poreikiai. Dėl
aiškiai apibrėžtų kriterijų, nustatant tikslinės grupės narius (t.y. nustatyto neįgalumo ar atitinkamo
darbingumo lygio procentais), užtikrinama, kad projekto priemonės pasieks ir jomis naudosis būtent tie
studentai, kurių studijų prieinamumui didinti skirtas projektas;
 šios studentų grupės studijų prieinamumo didinimo poreikiai yra aiškiai ir konkrečiai išreikšti.
Reikalingos papildomos priemonės, kurios padėtų aukštosiose mokyklose sukurti prie studentų specialiųjų
poreikių pritaikytas darbo vietas, speciali įranga, padedanti studentams gauti ir įsisavinti studijų medžiagą, taip
pat aukštųjų mokyklų atstovų mokymai, skirti stiprinti jų dalykines kompetencijas darbe su specialiųjų poreikių
studentais;
 būtinos aukštųjų mokyklų kryptingos pastangos (strategija, koordinatoriaus pareigybė ir pan.)
skatinant studentus su specialiaisiais poreikiais dalyvauti mobilumo programose, nes šiuo metu šia galimybe
pasinaudoja labai mažai šios tikslinės grupės studentų.

3.3.

2014–2020 m. ES fondų investicijų poveikis aukštojo mokslo srityje

2014–2020 m. ES investicijoms studijų kokybės ir prieinamumo srityje įgyvendinimui tiesioginės įtakos turėjo
aukščiau pristatyta XVII Vyriausybės inicijuota struktūrinė švietimo reforma, kuri studijų srityje numato
universitetų tinklo optimizavimą, kokybės gerinimą ir tyrėjų prestižo didinimą. Nepaisant ambicingų tikslų,
vertinimo metu analizuotu laikotarpiu reformos įgyvendinimą ribojo silpnas universitetų tinklo optimizavimo,
tarp jų ir universitetų jungimo proceso, koordinavimas, reguliacinių ir administracinių priemonių įgyvendinti
Universitetų tinklo optimizavimo planą stoka. Šiuo metu galutinai sujungti 3 universitetai: Vytauto Didžiojo,
Lietuvos edukologijos ir Aleksandro Stulginskio universitetai. Po sujungimo VDU gautos ES fondų investicijos
yra skirtos ne tik studijų infrastruktūros plėtrai ir koncentravimui, bet ir prisideda prie pedagogų rengimo
sistemos pertvarkos.
Nors 2014 – 2020 m. ES fondų investicijos į studijų infrastruktūrą turėjo pirmiausia prisidėti prie turimos
infrastruktūros koncentravimo ir tobulinimo, įgyvendinant Universitetų tinklo pertvarkos planą, valstybės
projektų planavimo būdu atrinkti ir įgyvendinami projektai apėmė ir kolegijų infrastruktūros tobulinimą.
Vertinimas parodė, kad planuojamas ES investicijas gavusių aštuonių aukštųjų mokyklų ir devynių kolegijų
švietimo infrastruktūros pajėgumas viršijo 40 proc. visų aukštojo mokslo studentų 2019–2020 m. Todėl galima
teigti, kad reikšmingos investicijos į studijų aplinkos gerinimą sudaro sąlygas siekti studijų kokybės tikslų
didžiausią potencialą turinčiose studijų institucijose, kurios pritraukia reikšmingą dalį studijuojančių. Tačiau
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investicijų į studijų infrastruktūrą tvarumui rizikų kelia mažėjantis vidurinį išsilavinimą įgyjančių mokinių
skaičius ir nuo 2014 m. stebimas nuolatinis studentų skaičiaus universitetuose ir kolegijose mažėjimas.
Siekiant pagerinti studijų kokybę ir atitiktį darbo rinkai, ESF lėšomis finansuotų projektų metu suplanuoti šie,
prie pokyčių prisidedantys ir jiems prielaidas sukuriantys projektų indėliai sisteminiu lygmeniu:
-

-

-

parengti ir atnaujinti studijas reglamentuojantys dokumentai: atnaujinta studijų krypčių aprašų
skirtingoms pakopoms kūrimo metodika, parengti ir/arba atnaujinti studijų krypčių ar jų grupių
aprašai;
patobulinta aukštųjų mokyklų išorinė kokybės priežiūros sistema: atnaujinta išorinio veiklos
vertinimo metodika; atlikti aukštųjų mokyklų veiklos ir studijų programų/krypčių išoriniai
vertinimai;
išplėtota su aukštuoju mokslu susijusių užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo sistema.

Siekiant didinti studijų prieinamumą ir atitiktį darbo rinkai, taip pat buvo įgyvendinti valstybiniai ir atskirų
aukštojo mokslo įstaigų projektai, skirti:
-

pagerinti studijų prieinamumą socialiai jautrių, socialinės atskirties ir mažai atstovaujamų grupių
studentams skiriant tikslinę išmoką arba socialinę stipendiją;
pritaikyti informacinę ir fizinę studijų aplinką specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims;
studentų praktikai įmonėse ir organizacijose atlikti;
skatinti studentų verslumą;
įtraukti aukštojo mokslo įstaigų dėstytojus ir studentus į neformaliojo švietimo programas.

Vertinimas parodė, kad šie projektai, tikėtina, turės teigiamą poveikį individualiu projektų veiklose
dalyvavusių asmenų lygmeniu, tačiau intervencijų mastas yra santykinai nedidelis pokyčiams visos aukštojo
mokslo sistemos lygmeniu pasireikšti.
Siekiant didinti studijų tarptautiškumą ir Lietuvos aukštojo mokslo patrauklumą užsienio studentams, buvo
rengiami Lietuvos aukštojo mokslo pristatymai užsienio valstybėse, o universitetuose ir kolegijose
studijuojančių užsienio studentų dalis sudarė 7,56 proc. ir ženkliai viršijo planuotą siektiną pokytį. Taip pat
buvo paskatintas Lietuvos aukštojo mokslo įstaigose siūlomų studijų tarptautiškumas: daugiau nei 1,5 tūkst.
studentų ESF lėšomis bent dalį studijų laikotarpio mokėsi užsienio aukštosiose mokyklose. Tačiau vertinimas
atskleidė, kad dėl sudėtingo dokumentų deklaravimo, nelanksčių taisyklių ir sudėtingo ES fondų remiamų veiklų
administravimo aukštosios mokyklos dažniau renkasi deklaruoti ES tarptautinių mobilumų išlaidas tiesiogiai
Europos Komisijai, o ne ESF finansuojamam Švietimo mainų paramos fondo įgyvendinamam projektui. Kita
vertus, šio projekto rėmuose teikiamas finansavimas išlieka aktualus mobilumo į ne ES šalis atvejais, kur EK
teikiamas finansavimo nepakanka išlaidoms padengti.
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu taip pat buvo siekiama sustiprinti mokslo potencialas ES lėšomis
siekiant ugdyti, išlaikyti ir pritraukti į viešąjį sektorių talentus aukšto lygio mokslui ir mokslu grįstoms
inovacijoms. Nors mokslininkų kvalifikacijos kėlimas yra tęstinis procesas, kurio poveikis pasireikš praėjus
ilgesniam laikotarpiui po intervencijos, vertinimas parodė, kad 2014–2020 m. pasirinktos priemonės prisidėjo
ugdant ir stiprinant mokslininkų ir tyrėjų kompetencijas. Intervencijos atliepė didžiausius Lietuvos tyrėjams ir
mokslininkams kylančius iššūkius, susijusius su kompetencijų ir įgūdžių stygiumi, kurie identifikuojami Lietuvos
kontekste, jos gana nuosekliai užtikrino visapusišką mokslinių kompetencijų ugdymą , o vėliau ir stiprinimą
visais karjeros etapais (studentų gebėjimų stiprinimas, doktorantūros studijų plėtra, mokslininkų ir tyrėjų
kompetencijų ugdymas), o tai ypač svarbu atsižvelgiant į neigiamą mokslininkų, tyrėjų ir mokslo darbuotojų
skaičiaus mažėjimo aukštojo mokslo sektoriuje tendenciją ir bendrą mažą tyrėjų skaičių Lietuvoje.
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3.4.

Reziumė

2014–2020 m. ES investicijos studijų srityje prisidėjo prie studijų kokybės gerinimo, tarptautiškumo didinimo,
studijų atitikties darbo rinkai gerinimo ir studentų verslumo įgūdžių stiprinimo. Siekiant pagerinti studijų
kokybę, prieinamumą ir atitiktį darbo rinkai, buvo parengti ir atnaujinti studijas reglamentuojantys
dokumentai, patobulinta aukštųjų mokyklų išorinė kokybės priežiūros sistema ir t.t. Sustiprintas ir mokslo
potencialas ES lėšomis siekiant ugdyti, išlaikyti ir pritraukti talentus aukšto lygio mokslui ir mokslu grįstoms
inovacijoms.
Taip pat šiuo laikotarpiu XVII Vyriausybė inicijavo struktūrinę reformą, kuri numatė optimizuoti valstybinių
universitetų tinklą, gerinti studijų kokybę ir didinti dėstytojų ir tyrėjų profesijos patrauklumą siekiant sukurti
prielaidas veiksmingai aukštojo mokslo sąsajai su šalies visuomenės, valstybės, verslo poreikiais bei mokslo ir
studijų tarptautiniam konkurencingumui.
2014–2020 m. ES lėšomis finansuotos veiklos buvo skirtos jungti ir (arba) stiprinti specializacijos kryptyse,
koncentruoti turimus išteklius „studentų miesteliuose“, stiprinti dėstytojų ir tyrėjų profesinę kompetenciją,
atnaujinti, stambinti studijų programas, tobulinti aukštosios mokyklos valdymą, administravimą, studijų
proceso organizavimą, taip pat pedagogų profesinio tobulėjimo modeliui sukurti.
ERPF investicijos buvo nukreiptos į mokslo ir studijų institucijų infrastruktūros koncentravimą, mokymo ir
mokymosi aplinkos modernizavimą, todėl ateityje būtina daugiau dėmesio skirti edukologijos mokslo krypties
doktorantūros studijoms ir tyrimams, pedagogų rengimo centrams įveiklinti ir stiprinti.
Atsižvelgiant į esamą situaciją, 2021–2027 m. aukštojo mokslo srityje ERPF investicijos nėra planuojamos,
tačiau svarbu įgyvendinti į pokytį orientuotas tikslines ESF intervencijas, nukreiptas į šiuos siekius:


skatinti duomenimis ir moksliniais tyrimais grįstą švietimo sistemą, sukurti edukologinių tyrimų ir jų
rezultatų diegimo sistemą, įskaitant edukologijos doktorantūros stiprinimą (apimant aukštojo mokslo
stebėseną, vertinimus, kvalifikacijų pripažinimą, aukštojo mokslo žinomumą didinimą);



pagerinti mokytojų rengimo ir edukologijos doktorantūros kokybę išvystant pedagogų rengimo
centruose ugdymo technologijų laboratorijas, ypatingą dėmesį skiriant pagalbos mokiniui specialistų
rengimui.
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4. 2021-2027 M. PLANUOJAMI UŽDAVINIAI IR VEIKLOS
Konkretus uždavinys – 4.2. (ESF) Didinti švietimo ir mokymo sistemų kokybę ir rezultatyvumą
Įgyvendinamos veiklos
1. Pritraukti naujus švietimo specialistus ir sukurti pagalbos mokytojui ir mokiniui sistemą: skatinti
mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, mokyklų vadovų ir kitų švietimo sistemai reikalingų įvairių sričių
specialistų pritraukimą dirbti efektyviai veikiančiose mokyklose, tobulinti jų turimas ir suteikti naujas
dalykines ir skaitmenines kompetencijas, skatinant nuolatinį mokymąsi ir mentorystę, skatinti švietimo
įstaigų bendradarbiavimą ir gerosios praktikos sklaidą, gerinti pagalbos mokiniui sistemos veiksmingumą
tokiu būdu ugdant kiekvieno vaiko kūrybiškumą, informatinį mąstymą, verslumą, finansinį ir skaitmeninį
raštingumą; pritaikyti ugdymo turinį ir metodikas kokybiško lankstaus / nuotolinio ugdymo vykdymui.
2. Skatinti duomenimis ir moksliniais tyrimais grįstą švietimo sistemą: stiprinti edukologijos tyrimus ir jų
taikymą, gerinti edukologijos doktorantūros studijų kokybę, kelti dėstytojų kvalifikaciją, pritraukti daugiau
doktorantų; siekiant didinti švietimo sistemos kokybę ir rezultatyvumą vystyti švietimo sistemos
kompetencijų centrus, įgalinančius priimti duomenimis grįstus sprendimus ir gilinti švietimo sistemos
dalyvių analitines ir sprendimų priėmimo kompetencijas.
3. Ankstinti privalomojo ugdymo pradžią, kad būtų užtikrintas spartesnis mokinių pasiekimų gerėjimas:
sklandaus privalomojo ugdymo pradžios ankstinimo užtikrinimas, adaptuojant priešmokyklinio ir pradinio
ugdymo programas, turinį, metodus ir rekomendacijas atsižvelgiant į jaunesnį mokinių amžių. Ši veikla bus
įgyvendinama Vidurio ir Vakarų Lietuvos ir Sostinės regionuose. Skatinti ankstesnę ir didesnę įtrauktį į
ikimokyklinį ugdymą kaimo vietovėse.
Konkretus uždavinys – 4.3. (ESF) Didinti švietimo prieinamumą sudarant vienodas galimybes gauti kokybiškas
ir įtraukias švietimo ir mokymo paslaugas
Įgyvendinamos veiklos
1. Pagerinti švietimo įtrauktį asmenims, patiriantiems atskirtį, suteikti švietimo pagalbą bei koordinuotai
teikiamas paslaugas: vaikams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, nepalankiomis gyvenimo
sąlygomis gyvenantiems vaikams, tautinių mažumų bendruomenių vaikams (romai ir kt.), grįžusiems ir
atvykusiems iš užsienio ir kt. ir pasiekimų skirtumų regionuose mažinimas, teikiant ankstyvąją intervenciją,
individualią ugdymo ir švietimo pagalbą bei koordinuotai teikiamas paslaugas įvairių ugdymo poreikių
turintiems vaikams; lituanistinio švietimo paslaugų plėtojimas ir gerinimas.
2. Užtikrinant vienodas starto švietime galimybes, padidinti ikimokyklinio ugdymo ir visos dienos
mokyklos prieinamas paslaugas asmenims, patiriantiems atskirtį: ikimokyklinio ir visos dienos mokyklos
ugdymo prieinamumo vaikams, patiriantiems atskirtį, gerinimas.
Konkretus uždavinys – 4.4. (ESF) Skatinti lanksčias kompetencijų kėlimo, kvalifikacijos įgijimo ir
persikvalifikavimo galimybes
Įgyvendinamos veiklos
1. Didinti dalyvavimą MVG: sukurti inovatyvų ir asmeninio pasirinkimo galimybėmis ir darbo rinkos
poreikiais grįstą MVG modelį, apimantį įvairias profesinio orientavimo, mokymosi, kompetencijų ir
kvalifikacijų pripažinimo galimybes besimokantiems, dirbantiems ir nedirbantiems asmenimis.
2. Integruoti žemos kvalifikacijos suaugusius asmenis, migrantus, pabėgėlius ir kt. pažeidžiamas grupes į
darbo rinką: žemos kvalifikacijos suaugusiųjų (ypač vyresnio amžiaus žmonių) įgūdžių (darbinių ir ypač
skaitmeninių) tobulinimas, visuomenės atsparumo netikrumui, kurį sąlygoja įvairūs globalūs svyravimai,
didinimas (pvz., bendrųjų gebėjimų atnaujinimas, įgūdžių versliam karjeros planavimui ugdymas),
gyventojų, ypač pažeidžiamų visuomenės grupių narių, perkeliamų gebėjimų ugdymas, siekiant padidinti
žemos kvalifikacijos suaugusiųjų galimybes sėkmingiau integruotis į darbo rinką; bendrojo ugdymo
sistemos atnaujinimas suaugusiems asmenims (migrantams ir kt.) – suaugusiesiems tinkamų mokymo(si)
formų, įskaitant nuotolinį mokymą(si), konsultacijas, įvedimas ir t.t. Įgyvendinant šias veiklas prioritetas
bus teikiamas skaitmeninių įgūdžių tobulinimui.
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Konkretus uždavinys – 4.5. (ERPF) Gerinti švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą kiekvienam paslaugas
tobulinant infrastruktūrą
Įgyvendinamos veiklos
1. Gerinti švietimo paslaugų kokybę aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas
laboratorine įranga ir priemonėmis: šiuolaikiškų laboratorijų, skirtų gamtos ir tiksliųjų mokslų bei kalbų
mokymui įrengimas ir aprūpinimas reikalinga įranga ir priemonėmis valstybės ir savivaldybių mokyklose;
mokyklų aprūpinimas įranga ir priemonėmis, būtinomis kokybiško lankstaus/nuotolinio ugdymo
įgyvendinimui.
2. Profesinių mokyklų regionuose infrastruktūros gerinimas pritaikant naujiems iššūkiams: aprūpinti
praktiniam profesiniam mokymui regionuose reikalinga įranga ir priemonėmis, susijusiomis su „Pramonė
4.0“, skaitmeninimu ir žaliąja transformacija, siekiant didinti dalyvavimą MVG.
3. Sukurti mokytojų rengimui ir edukologijos doktorantūros vykdymui reikalingą infrastruktūrą: išvystyti
pedagogų rengimo centruose ugdymo technologijų laboratorijas, ypatingą dėmesį skiriant pagalbos
mokiniui specialistų rengimui (įrengti ir pritaikyti laboratorinę, kūrybinę, simuliacinę pedagoginę aplinką
ir ugdymo priemones, nuotolinio mokymo plėtra).
Konkretus uždavinys – 4.6. (ERPF) Didinti ugdymo ir koordinuotai teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę
švietimo įstaigose nepalankias sąlygas turintiems mokiniams
Įgyvendinamos veiklos
1. Padidinti ugdymo paslaugų prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams infrastruktūrą pritaikant
neįgaliesiems efektyviai veikiančiose mokyklose: universalaus dizaino elementų ir kitų inžinerinių
priemonių (pandusai, keltuvai, liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) įrengimas ugdymo įstaigose siekiant
užtikrinti geresnį ugdymo paslaugų prieinamumą ir integraciją judėjimo ir kitas negalias turintiems
asmenims; neįgaliųjų ir kitų mokinių pavėžėjimui iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto
priemonių įsigijimas; ikimokyklinio ugdymo prieinamumo kaimo vietovių vaikams gerinimas kuriant
mobilias, lauko ir įprastas ikimokyklinio ugdymo grupes.
2. Švietimo įstaigų aprūpinimas priemonėmis ir įranga, reikalinga vykdyti visos dienos mokyklos veiklas:
ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio bei neformalaus ugdymo įstaigų visos dienos
mokyklos erdvių sukūrimas ir plėtra.
3. Racionaliai naudojant nacionalinius ir savivaldybių švietimo pagalbos išteklius bei gerinant švietimo
pagalbos prieinamumą ir kokybę įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, išvystyti regioninius
švietimo pagalbos centrus: infrastruktūros pritaikymas ir aprūpinimas reikiama įranga.
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