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Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministrei Jurgitai Šiugždinienei 

 

DĖL BENDRADARBIAVIMO FORMATO SIEKIANT POKYČIŲ ŠVIETIMO SISTEMOJE  

 

Didžiausios šalies verslą vienijančios organizacijos – Lietuvos pramonininkų konfederacija, asociacija 
„Investors’ forum”, Lietuvos verslo konfederacija, Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai – pabrėžia  
švietimo ir mokymosi visą gyvenimą reikšmę. Tai tapo kritiniu veiksniu, padedančiu prisitaikyti prie 
naujų, greitai kintančių technologijų ir darbo metodų, įvairių lygių, įvairias funkcijas vykdantiems 
darbuotojams. Didėja  naujų įgūdžių poreikis, naujų karjeros galimybių, todėl labai svarbu tobulinti 
mokymą bei švietimą, pritaikyti darbo jėgą technologiniams pokyčiams visų lygių, mokslo, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos, kompiuterinio raštingumo, kalbų ir meno mokymo srityse. 
Teigiamai vertiname siekį reguliariuose susitikimuose aptarti aktualiausius klausimus, keistis 
informacija ieškant sprendimų ir rengiant veiksmų planus.  

Švietime, mūsų nuomone, yra esminės horizontalios temos, reikalaujančios neatidėliotinų veiksmų:  

a. švietimo strategijos atnaujinimas, stiprinant orientaciją  į vykstančius pasaulyje pokyčius,  
b. duomenimis ir įrodymais grįstų sprendimų priėmimo ir valdymo diegimas,  
c. švietimo skaitmenizavimo strategijos poreikis,  
d. lyderystės švietimo įstaigose ir institucijose skatinimas,  
e. pedagogų, dėstytojų, profesijos mokytojų prognozavimo, rengimo ir kvalifikacijos kėlimo 

sistemos transformacija. 

Be šių sisteminių horizontaliųjų klausimų, pateikiame ir vertikaliuosius, skirtingiems segmentams 
aktualius neformaliojo ir bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo studijų ir mokslo, 
suaugusiųjų švietimo klausimus.  

Esame pasirengę darbui kartu ir tikimės, kad pirmojo susitikimo metu sutarus bendradarbiavimo 
formatą, tinkamai organizavus darbą, rasime sprendimus ir parengsime ir/ar atnaujinsime veiksmų 
planus daugeliui aktualių klausimų.   



Bendrasis ugdymas  

 
1) Švietimo kokybės apibrėžimas. Jokiuose švietimo dokumentuose Lietuva iki šiol nėra 

susitarusi, ką ir kaip matuoja, bandydama įvertinti šalies švietimo kokybę ir jos pokytį 
trumpalaikėje bei ilgalaikėje perspektyvose. Tik turint aiškius ir išmatuojamus siekiamus 
rodiklius, galime į(si)vertinti esamą status quo ir numatyti kur link šalies bendrojo ugdymo 
sistema turėtų judėti ateityje.  

2) Ugdymo įstaigų tinklo problematika. Iki šiol Lietuva neturi strateginio susitarimo, kuriame 
būtų įtvirtintos nuostatos dėl optimalaus švietimo įstaigų tinklo. Tai yra trukdis tolimesniems 
sprendimams dėl pedagogų poreikio, ugdymo priemonių, neformaliojo ugdymo, švietimo 
infrastruktūros ir kt.  

3) Atnaujinamų Bendrojo ugdymo programų (BUP) turinys: dalykų integracija, kompetencijų 
ugdymas. Naujos programos turėtų atnešti taip laukiamą pokytį į švietimo sistemą, todėl 
ypatingai svarbu užtikrinti sklandų BUP diegimą. Pastaruoju metu stringanti BUP atnaujinimo 
iniciatyva turėtų būti šalies ir valstybinių institucijų prioritetas įgalinant pedagogus, 
parengiant ugdymo turinį bei užtikrinant savalaikį jo prieinamumą visoms šalies bendrojo 
ugdymo mokykloms.   

4) Naujo ugdymo turinio naudojimas. Galiojanti tvarka neskatina bendrojo ugdymo mokyklų 
atnaujinti savo turimų ugdymo ir metodinių bazių bei sudaro galimybes remtis morališkai 
pasenusiomis priemonėmis, kurios dažnai nebeatitinka galiojančių BUP. Tai sukuria 
užprogramuotas problemas ir mokinio ugdymą „egzaminui“, o ne „kompetencijai ir 
gebėjimams“. Naujos kartos turinio naudojimo skatinimas (priemonės) ženkliai prisidėtų prie 
mokinių pasiekimų gerėjimo ir aukštesnių Lietuvos pozicijų tarptautinių tyrimų rezultatų 
suvestinėse. 

5) Šiuolaikines tendencijas atitinkantis pedagogų poreikio planavimas, rengimas ir kvalifikacijos 
kėlimas. Iki šiol nėra išspręsta pedagogų poreikio prognozavimo, ruošimo, kvalifikacijos 
kėlimo, perkvalifikavimo problema, kuri formuoja atskirtį tarp miesto ir kaimo mokyklų, tarp 
ką tik baigusių ir keliasdešimt metų mokyklose dirbančių pedagogų taikomų didaktinių 
mokymo metodikų. Neužtikrinama kartų kaita, o svarbiausia – sistemiškai nesprendžiami 
mokytojų trūkumo klausimai 

6) Inovatyvių ugdymo metodų taikymas. Praktika rodo, jog skaitmeninė pedagogų 
kompetencija ir inovatyvių metodų naudojimas yra nepatenkinamas, nors technologinės 
galimybės ir naujosios kartos mokytojų kompetencijos leidžia diegti inovatyvius ugdymo 
metodus, naudoti šiuolaikines technologijas, bei remiantis mokomųjų dalykų tarpusavio 
integracija mokyklą paversti XXI a. kompetencijų ugdymo erdve.  

7) Efektyviai veikiančios profesinio orientavimo – karjeros planavimo sistemos – sukūrimas ir 
įtvirtinimas. Tikėtina, kad traukiant į šį procesą vaikus, tėvus ir verslo atstovus, skiriant dėmesį 
fizinių ir technologinių mokslų populiarinimui, nes darbo rinkai ypač trūksta STEAM sričių 
specialistų, dar mokykloje mokiniai bus sudominami šių sričių studijomis ir karjera. 

8) STEAM centrų veiklų sąsajos su bendrojo ugdymo įstaigomis. Lietuvoje kuriami STEAM centrai, 
tikėtina, prisidės prie didesnio mokinių sudominimo gamtos ir tiksliaisiais mokslais bei įtakos 



geresnius PISA tyrimo rezultatus ilgalaikėje perspektyvoje. Būtina suburti STEAM mokytojus, 
mokyklų, savivaldybių, aukštųjų mokyklų bendruomenes bei verslo pasaulį į vieną bendrą 
STEAM platformą bei sukurti sąlygas ir svertą STEAM judėjimo plėtrai.  

9) Nepakankamas finansinio raštingumo ugdymas ir neužtikrinamas antreprenerystės pradmenų 
suteikimas.  

10) Švietimo finansavimo užtikrinimas.  

 

Profesinis mokymas  

11) Pameistrystės plėtra. Kol kas šalyje tik 3,1 % mokosi pameistrystė forma, nors pasirinkusiųjų 
mokytis pameistrystės forma įsidarbinimo rodikliai — geriausi (STRATA, 2020). Šios situacijos 
priežastys kompleksinės, susiduriama su nemažai iššūkių mėginant megzti partnerystes: 
konsoliduotos informacijos trūkumas, administracinė našta, glaudesnio verslo 
bendradarbiavimo su švietimo įstaigomis poreikis, tvari šios mokymo formos finansavimo 
sistema ir kt. 

12) Profesijos mokytojų ugdymas ir apmokėjimo tvarka. Profesinių mokyklų atstovų teigimu, 
sudėtinga pritraukti jaunų, motyvuotų profesijos mokytojų dėl nekonkurencingo atlygio. 
Pagal galiojančią tvarką, profesijos mokytojui, neturinčiam pedagoginio išsilavinimo, taikomi 
žemesni koeficientai nei kolegoms su pedagoginiu išsilavinimu. Tikėtina, kad tinkamas 
finansavimas su galimybe mokėti 15-20% didesnį atlygį padėtų spręsti specialistų 
pritraukimo problemą. 

13) Profesinių mokyklų valdymo klausimai: mokyklos tarybų neaktyvumas, neefektyvi tarybų 
veikla spręstina įvertinant priskirtą atsakomybę ir naudojamais mokykloje vadybiniais 
įrankiais. 

14) Profesinių mokyklų tinklo neatitikimas demografinei situacijai.  Nors patvirtintas PMĮ 
pertvarkos planas, pagal kurį mokyklos jungiamos, pertvarkomos, tačiau situacija negerėja. 
Reikalingas profesinių mokyklų tinklo pertvarkymas, sutelkiant kompetencijas 
specializuotose sektoriniuose profesinių kompetencijų centruose, peržiūrint ūkio išlaidų 
skyrimo tvarką, atsisakant investicijų į mokyklas, kurių ateities perspektyvos neaiškios, kur 
plotas tenkantis vienam mokiniui yra nepagrįstai didelis. 

15) Sektorinių praktinio mokymo centrų įveiklinimas. Pagal analizėse pateikiamus rezultatus, 
tikėtina, kad sektoriniai praktinio mokymo centrai nepasieks jų steigimo tikslų. Todėl  būtina 
peržiūrėti ir esamas ir/ar sukurti naujas finansines paskatas ir priemones juose mokytis tokių 
centrų neturinčių PMĮ mokiniams, atveriant juos bendrojo ugdymo mokyklų, kolegijų ir 
universitetų studentams, įmonių darbuotojams. 

16) Profesinio mokymo programų atnaujinimas, siejant jį su skaitmenine ir žaliąja transformacija, 
įmonių poreikio atliepimas šalies ir regionų mastu. 

17) Profesinio rinkos poreikių tyrimai, kuriais remiantis būtų koreguojamos ir adaptuojamos 
studijų programos. 



18) Karjeros planavimo visą gyvenimą sistemos rengimas. Tinkamai organizuotas profesinis 
orientavimas galėtų mažinti ankstyvą pasitraukimą iš švietimo sistemos, lemti tinkamos 
profesijos pasirinkimą. Nors profesinio orientavimo modelių kūrimui per įvairius ES lėšomis 
finansuojamus projektus buvo skirta apie 19 mln. Eur. ES finansavimui pasibaigus, reikiamas 
valstybinis finansavimas profesinio orientavimo sistemai palaikyti nebuvo užtikrintas.  

19) Naujų mokymosi formų darbo vietoje pilotavimas kvalifikacijos ir darbo rinkai reikalingų 
kompetencijų neturinčių bedarbių greitesnei integracijai į darbo rinką užtikrinti. 
 

Aukštojo mokslo studijos ir mokslas 

20) Studijų krypčių ir  programų darna su ekonomine aplinka. Kritiškai svarbu, kad absolventai 
turėtų išsilavinimą ir įgūdžius, reikalingus aukštųjų ir vidutinių aukštųjų technologijų, 
globaliai konkurencingam, tvariam verslui bei skaitmeninei ekonomikos transformacijai ir 
įmonių bei viešojo sektoriaus skaitmenizacijai. 

21) Aukštojo mokslo įstaigų finansavimo prioritetai remiantis reikiamų darbo rinkai specialistų 
poreikiu. Būtina įveiklinti nacionalinę žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir prognozavimo 
sistemą, suformuojant ekonominės plėtros diktuojamus specialistų poreikio tikslus. 
Pavyzdžiui, siekiant didinti tiksliųjų mokslų (STEAM) studentų ir absolventų skaičių reikia 
papildomo, ne vienerių metų įdirbio, todėl būtinas ilgalaikis veiksmų planas sprendžiant šią 
problemą.  

22) Doktorantūros krypčių, tyrimų temų praplėtimas įtraukiant verslą. Būtina plėsti aukštojo 
mokslo ir verslo bendradarbiavimą skatinant naujas mokslinio bendradarbiavimo formas: 
pavyzdžiui, įtvirtinant Pramoninės (ar industrinės) doktorantūros kryptį, įtraukiant formuojant 
disertacijų temas ir tyrimus.  

23) Lanksčios perkvalifikavimo galimybės. Siekiant greitesnio ir lankstesnio asmenų 
perkvalifikavimo arba naujų kompetencijų įgijimo,  būtina atnaujinti viso gyvenimo 
mokymosi strategiją, kuri galėtų būti įgyvendinama glaudžiai bendradarbiaujant mokykloms 
ir verslui. Aukštojo mokslo studijų vaidmuo ypač svarbus įteisinant lanksčias aukštąjį 
išsilavinimą turinčių asmenų perkvalifikavimo formas, pavyzdžiui, mikro-kreditų programos 
ir kt.  

24) Aukštojo mokslo ir verslo sinergija.  Populiariausia mokslo ir verslo bendradarbiavimo forma 
yra MTEP projektai. Tačiau siekiant padidinti bendradarbiavimo efektyvumą, vertėtų naudoti 
ir kitas formas, pvz. įtraukti verslą į mokslo konkursinių projektinių finansavimo krypčių 
nustatymą. Tai leistų verslui įtakoti mokslo kryptis.  

25) Verslo įtraukimas į mokslinių tyrimų organizacijas. Būtina sukurti paskatų sistemą 
aukštosioms mokykloms, centralizuotai, kartu su Lietuvos verslu dalyvauti Europos inovacijų 
ir mokslinių tyrimų erdvės organizacijose (pvz. Europos inovacijų ir technologijos institutas 
(EIT)), kad per dalyvavimą žinių ir inovacijų bendruomenėse, svarbiausios verslo, švietimo ir 
mokslinių tyrimų organizacijos būtų suburtos į tinklą, plėtojantį novatorišką mokymą ir 
mokymąsi. 



Neformalus suaugusių švietimas ir tęstinis mokymasis  

26) Neformalaus visų suaugusių, tarp jų ir senjorų, mokymosi galimybių plėtra. Pastarųjų metų 
patirtis rodo, kad neužtikrinus suaugusiųjų mokymuisi skirto finansavimo, nebus 
įgyvendintas vienas svarbiausių Lietuvos pažangos strategijos “Lietuva 2030” uždavinių - 
gerai išvystyta ir sėkmingai veikianti mokymosi visa gyvenimą sistema. Ypač svarbu įvertinti 
finansavimo tęstinumą ir suaugusiųjų įtraukimo į mokymosi visą gyvenimą veiklas.  

27) Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų aktualumas. Mokymosi 
programos neatliepia suaugusiųjų mokymosi regionuose poreikių, o informacija apie 
organizuojamus programų pirkimus dažnai nepasiekia regioninių NVO. Proaktyvus NVO ir 
KPMPC bendradarbiavimas užtikrintų labiau fokusuota mokymų programų pobūdį, spręstų 
gausesnio mokymų programų dalyvių skaičiaus problemą, o partnerystė įgyvendinant 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų (ESF) projektus sustiprintų švietimo NVO 
administracinius gebėjimus ir atvertų kelią stabiliam veikimui ateityje, mažėjant ESF 
finansavimui.  

28) Valstybės, savivaldos institucijų ir NVO partnerystės stiprinimas visuose neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo lygmenyse. Egzistuojantis institucinės atsakomybės dėl neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo koordinatorių tinklo koordinavimo vakuumas kelia daug iššūkių 
vykdant  neformaliojo suaugusiųjų švietimo reformą savivaldybėse, todėl tikslinga peržiūrėti 
institucines atsakomybes ir įveiklinti instituciją, kuriai ši veikla yra prioritetinė.  

29) Finansinės ir organizacinės paskatos suaugusiųjų mokymuisi. Tik 7 proc. Lietuvos suaugusiųjų 
yra įsitraukę į mokymosi veiklas, tai vienas žemiausių rodiklių tarp ES šalių. Tikslinga sukurti 
paskatų ir vienodų sąlygų mokytis visą gyvenimą sistemą, grįstą veiksminga pagalba 
atpažįstant save ir renkantis kelią veiklos pasaulyje. 

30) Informacijos apie neformalaus mokymosi ir persikvalifikavimo galimybes prieinamumas. 
Sveikintina, kad šiuo metu nacionaliniu lygiu numatyta kurti mokymosi visą gyvenimą 
informacinę sistemą. Verslo atstovai, esant poreikiui, taip pat dalyvautų sistemos vizijos 
kūrime ir informacijos apsikeitime. Būtina sukurti efektyviai praktikoje veikiančias 
perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo programas, kad piliečiai gebėtų maksimaliai 
pasinaudoti technologijų teikiamomis galimybėmis.  

31) Darbinėje veikloje neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir 
pripažinimo klausimai. Šiuo metu darbinėje veikloje įgytų kompetencijų vertinimą ir 
pripažinimą atlieka profesinės ir aukštosios mokyklos, nes Lietuvoje nėra sistemos, kad šią 
veiklą atliktų verslo asociacijos ir/ar savarankiškos įmonės. Reikėtų diskusijos, ar švietimo ir 
mokslo įstaigos, suteikdamos būsimiems specialistams bazines žinias, kurios reikalingos 
darbinei veiklai pradėti, yra pajėgios užtikrinti neformaliuoju ar/ar savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo kokybę visiems darbingo amžiaus suaugusiems. 

 

 



Nors sprendžiamų klausimų apimtis didelė, verslo atstovai yra pasirengę kolegialiai dirbti darbo 
grupėje ieškant efektyviausių sprendimų. 

Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinis direktorius Danukas Arlauskas 

Vyriausioji projektų vadovė – biuro vadovė, pavaduojanti Lietuvos verslo konfederacijos generalinę 
direktorę, Gintarė Boreikytė 

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos generalinė direktorė Giedrė Ražinskienė 

Lietuvos pramonininkų konfederacijos generalinis direktorius Ričardas Sartatavičius 

Asociacija “Investors’ forum” vykdomoji direktorė Rūta Skyrienė 

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus 


