Švietimo plėtros programa
3.2 uždavinys
(2021-05-24)

Uždavinys: 3.2. Didinti švietimo įtrauktį ir prieinamumą, užtikrinti saugią aplinką kiekvienam asmeniui
Rodikliai

Sprendžiamos problemos ir pagrindinės priežastys

3.2.1. Švietimo pagalbą gaunančių besimokančiųjų
dalis nuo visų, kuriems nustatytas pagalbos
poreikis
3.2.4. Negalią turinčių mokinių, ugdomų
įtraukiuoju būdu bendros paskirties švietimo
įstaigose, dalis
3.2.5. 25–29 metų asmenų iš žemiausias pajamas
turinčių namų ūkių, įgijusių aukštąjį išsilavinimą
(ne mažiau kaip 4 metai), dalis
3.2.6. Per 2 mėnesius nė karto patyčių
nepatyrusių mokinių dalis

1. Nepakankamai išplėtota švietimo pagalba mokyklose
1.1. Švietimo pagalbai neskiriamas pakankamas valstybės ir savivaldybių finansavimas
1.2. Trūksta šiuolaikiškos infrastruktūros teikti švietimo pagalbos paslaugas, mažas švietimo pagalbos
specialistų darbo užmokestis ir nepatrauklios darbo sąlygos
1.3. Nepakankama dirbančių mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kompetencija įgyvendinti
įtraukųjį ugdymą
1.4. Negalią turintys mokiniai neturi sąlygų ugdytis bendrosios paskirties mokyklose
1.5. Mokykloms trūksta koordinuotos metodinės pagalbos įtraukiam ugdymui organizuoti
3. Nevienodas aukštojo mokslo prieinamumas specialiųjų mokymosi poreikių turintiems
asmenims ir asmenims, kilusiems iš žemas pajamas turinčių šeimų
3.1. Neužtikrinamos prieinamos studijų sąlygos specialiųjų poreikių asmenims
3.2. Nesudaromos pakankamos sąlygos siekti aukštojo mokslo asmenims iš žemas pajamas turinčių
šeimų

3.2.2. Neformaliojo vaikų švietimo galimybėmis
pasinaudojusių mokinių dalis (išskyrus
ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme
dalyvaujančius vaikus)
3.2.3. Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių
vaikų, išskyrus gabiuosius, dalyvaujančių
neformaliajame vaikų švietime, dalis

2. Neužtikrinamas neformaliojo vaikų švietimo prieinamumas
2.1. Nesubalansuota NVŠ pasiūla ir paklausa
2.2. Nesukuriamos palankios sąlygos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams įsitraukti į
NVŠ veiklas

Uždavinys: 3.2. Didinti švietimo įtrauktį ir prieinamumą, užtikrinti saugią aplinką kiekvienam asmeniui
Rodiklis: 3.2.1. Švietimo pagalbą gaunančių besimokančiųjų dalis nuo visų, kuriems nustatytas pagalbos poreikis
Problema:

1. Nepakankamai išplėtota švietimo pagalba mokyklose (I)

Priežastys
1.1. Švietimo pagalbai
neskiriamas pakankamas
valstybės ir savivaldybių
finansavimas

Nėra nustatyta,
kokiomis
proporcijomis turėtų
būti finansuojama
švietimo pagalba iš
valstybės ir
savivaldybių biudžetų.

Tiekėjų netenkina
savivaldybių nustatyti
įkainiai

Uždavinys: 3.2. Didinti švietimo įtrauktį ir prieinamumą, užtikrinti saugią aplinką kiekvienam asmeniui
Rodiklis: 3.2.1. Švietimo pagalbą gaunančių besimokančiųjų dalis nuo visų, kuriems nustatytas pagalbos poreikis
Problema:

1. Nepakankamai išplėtota švietimo pagalba mokyklose (II)

Priežastys

1.2. Trūksta šiuolaikiškos
infrastruktūros teikti švietimo
pagalbos paslaugas, mažas švietimo
pagalbos specialistų darbo
užmokestis ir nepatrauklios darbo
sąlygos

Didelis švietimo
pagalbos specialistų
darbo krūvis

Komandinio švietimo
pagalbos teikimo
klasės lygmeniu stoka

Mažas finansavimas

Uždavinys: 3.2. Didinti švietimo įtrauktį ir prieinamumą, užtikrinti saugią aplinką kiekvienam asmeniui
Rodiklis: 3.2.1. Švietimo pagalbą gaunančių besimokančiųjų dalis nuo visų, kuriems nustatytas pagalbos poreikis
Problema:

1. Nepakankamai išplėtota švietimo pagalba (III)

Priežastys
1.3. Nepakankama dirbančių
mokytojų ir švietimo
pagalbos specialistų
kompetencija

Bendradarbiavimo stoka
tarp mokytojų, pagalbos
specialistų, MVGK, SVDK,
PPT/ŠPT

Mokyklos
administracija
neskatina bendrystės
mokykloje

Kompetencijų,
vertybinių nuostatų
dirbti komandoje stoka

Nepakankamas
kvalifikacijos
tobulinimas
Nepakankamai
kokybiškos studijų
programos

Pedagogai nepakankamai
pasirengę dirbti su įvairove
mokinių

Netinkamai pasirenkami
kvalifikacijos tobulinimo
kursai (trūksta
informavimo apie
kvalifikacijos tobulinimo
pasiūlą)
Per menkai
finansuojamas pedagogų
kvalifikacijos tobulinimas
Mokyklų vadovai,
savivaldybės kreipia
pedagogus tobulinti
kvalifikaciją tik savo
savivaldybėje

Edukologijos studijų
programose trūksta
mokymo apie įtrauktį
švietime

Mokytojų padėjėjams
nekeliami kvalifikaciniai
reikalavimai

Aukštosios mokyklos
rengia studijų programas
neatsižvelgdamos į
pokyčius vykstančius
švietime

Teisės aktuose nėra
įteisinti mokytojo
padėjėjui keliami
kvalifikaciniai
reikalavimai

Dėstytojams trūksta
kompetencijų, kaip rengti
kokybiškas, aktualias
pedagogų rengimo
programas

Kvalifikuotų specialistų
atlyginimai turėtų būti
didesni, o nėra
papildomų lėšų tam
finansuoti

Uždavinys: 3.2. Didinti švietimo įtrauktį ir prieinamumą, užtikrinti saugią aplinką kiekvienam asmeniui
Rodiklis: 3.2.4. Negalią turinčių mokinių, ugdomų įtraukiuoju būdu bendrosios paskirties švietimo įstaigose, dalis
Problema:

1. Nepakankamai išplėtota švietimo pagalba (IV)

Priežastys
1.4. Negalią turintys mokiniai
neturi sąlygų ugdytis
bendrosios paskirties
mokyklose

Bendrosios paskirties
mokykloje nepakanka
švietimo pagalbos
specialistų (ypač mokytojo
/ mokinio padėjėjų)

Maža dalis mokyklų,
kuriose pritaikyta
mokymosi aplinka
(informacinė, fizinė,
priemonės ir t.t.) ir
infrastruktūra

Švietimo pagalbos
specialistų atlyginimas
nekonkurencingas
darbo rinkoje

Mokytojams trūksta
kompetencijų, kaip
pritaikyti informacinę
aplinką SUP vaikams

Švietimo pagalbos
specialistų darbo
sąlygos nepatrauklios
naujiems specialistams

Nesutvarkytas mokyklų
tinklas, todėl delsiama
pritaikyti kai kurias
mokyklas

Didelis darbo
krūvis

Šiuolaikinių
darbo priemonių
ir aplinkų stoka

Mokytojai nelinkę
bendradarbiauti su švietimo
pagalbos specialistais ir kartu
ieškoti būdų efektyviai ugdyti
SUP vaikus

Nevienoda dirbančių
pedagogų veiklos
kokybė

Trūksta mokyklų
vadovų orientacijos į
ugdymą ir mokymąsi

Nepalankus bendrosios
paskirties mokyklų
mikroklimatas („sveikų“ vaikų
tėvai nenori, kad jų vaikų
klasėje ugdytųsi neįgalieji)
Nepakankamas švietimo
bendruomenių
informavimas apie
įtrauktį švietime

Uždavinys: 3.2. Didinti švietimo įtrauktį ir prieinamumą, užtikrinti saugią aplinką kiekvienam asmeniui
Rodiklis: 3.2.4. Negalią turinčių mokinių, ugdomų įtraukiuoju būdu bendrosios paskirties švietimo įstaigose, dalis
Problema:

1. Nepakankamai išplėtota švietimo pagalba (V)

Priežastys
1.5. Mokykloms trūksta
koordinuotos metodinės
pagalbos įtraukiam ugdymui
organizuoti

Esamas švietimo
pagalbos modelis neužtikrina
reikalingos metodinės,
konsultacinės
pagalbos kiekvienai mokyklai
Esamų nacionalinių centrų (NŠA,
LASUC, KNUC) teikiamos paslaugos
yra nepakankamos savo
aprėptimi, trūksta žmogiškųjų
išteklių, netenkina esamo poreikio

Specializuota kryptinga metodinė
pagalba sutelkta Vilniuje, todėl
sunkiai prieinama regionams

Nacionalinių centrų ir savivaldybių PPT/ŠPT
specialistai stokoja
kompetencijos teikti metodinę, konsultacinę
pagalbą esant sudėtingiems atvejams

Lietuvoje nėra nė vieno metodinio konsultacinio
centro, kuris teiktų pagalbą
mokykloms, priimančioms autistiškus, emocijų
elgesio ir kitų įvairiapusių raidos sutrikimų
turinčius mokinius

Uždavinys: 3.2. Didinti švietimo įtrauktį ir prieinamumą, užtikrinti saugią aplinką kiekvienam asmeniui
Rodiklis: 3.2.2. Neformaliojo vaikų švietimo galimybėmis pasinaudojusių mokinių dalis (išskyrus IPU dalyvaujančius vaikus)

2. Neužtikrinamas neformaliojo vaikų švietimo prieinamumas (I)

Problema:
Priežastys

2.1. Nesubalansuota NVŠ pasiūla ir
paklausa

Nepakankamos finansinės
galimybės socialiai
jautrioms grupėms
dalyvauti NVŠ veiklose

Savivaldybių sprendimai
nepakankamai orientuoti
į SUP ir socialiai jautrias
grupes
NVŠ „krepšelis“
neužtikrina galimybių
visiems vaikams gauti
valstybės finansuojamas
paslaugas

BUM teikiamos NVŠ
programos neatliepia
mokinių poreikių

Nepakankama NVŠ
krypčių ir formų įvairovė
skirtingo amžiaus
vaikams
NVŠ teikėjų
kompetencijų stoka
kurti įvairesnes,
aktualias NVŠ
programas
Nepakankamai
plėtojamos NVŠ
teikimo formos
(kontaktinė, nuotolinė,
mišri)

BU mokyklų bazės
nepritaikymas/
nepanaudojimas NVŠ
veiklai

Nepakankamos
investicijos į NVŠ
reikalingą ugdymo
bazę

Ribota programų
pasiūla

Savivaldybės nepriima
sprendimų dėl NVŠ
tinklo plėtros (krypčių
įvairovei užtikrinti)

NVŠ krepšelio
mechanizmas neužtikrina
pakankamos NVŠ krypčių
plėtros

Nepakankama NVŠ
kokybė

Teikėjų atsakomybės
už ugdymo procesą ir
rezultatus stoka

Daliai mokinių sunku
pasiekti NVŠ teikimo
vietą

Skurdi
materialinė
bazė
Neoptimalus
galimų NVŠ
teikimo vietų
naudojimas

Savivaldybėse
nepakankamai
išplėtota NVŠ kokybės
užtikrinimo sistema

Nepakankama švietimo
teikėjų orientacija į
bendrųjų kompetencijų
ugdymą

Nepavežami vaikai į NVŠ

Kaimo vietovėse mažai
NVŠ teikėjų

Neveiksmingai
organizuojami vaikų
vežiojimo geltonaisiais
autobusiukais grafikai

Kaimo
bendruomenėms, NVO
trūksta gebėjimų, kaip
kurti NVŠ programas

Trūksta geltonųjų
autobusiukų mokinių
pavežėjimui

Savivaldybės
neužtikrina mobilių
NVŠ paslaugų teikimo

Savivaldybių
organizuojami
maršrutinių autobusų
grafikai nepritaikyti
vaikų pavežėjimui į
NVŠ užsiėmimus

Uždavinys: 3.2. Didinti švietimo įtrauktį ir prieinamumą, užtikrinti saugią aplinką kiekvienam asmeniui
Rodiklis: 3.2.3. Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių vaikų, išskyrus gabiuosius, dalyvaujančių neformaliajame vaikų švietime, dalis
Problema:

2. Neužtikrinamas neformaliojo vaikų švietimo prieinamumas (II)

Priežastys
2.2. Nesukuriamos palankios
sąlygos specialiųjų ugdymosi
poreikių turintiems vaikams
įsitraukti į NVŠ veiklas

NVŠ teikėjams trūksta
kompetencijų, kaip organizuoti
NVŠ įtraukiant SUP mokinius,
kaip pritaikyti NVŠ programas
SUP mokiniams
Neorganizuojami
kvalifikacijos
tobulinimo renginiai
NŠV teikėjams, kaip
dirbti su SUP
NVŠ teikėjams trūksta
bendradarbiavimo su
mokinių tėvais,
aiškinantis SUP
mokinių poreikius
neformaliojo vaikų
švietimo procese

SUP vaikams trūksta
mokytojo padėjėjų
pagalbos NVŠ metu

Trūksta finansavimo
mokytojo padėjėjams
steigti

Trūksta mokymosi
priemonių SUP
mokiniams neformaliojo
švietimo programų
vykdymui
Neformaliojo švietimo
teikėjai nepakankamai
aprūpinami mokymosi
priemonėmis, pritaikytomis
SUP mokiniams
Nepakankama NŠV
mokymosi priemonių,
pritaikytų SUP mokiniams,
pasiūla rinkoje

Uždavinys: 3.2. Didinti švietimo įtrauktį ir prieinamumą, užtikrinti saugią aplinką kiekvienam asmeniui
Rodiklis: 3.2.5. 25-29 metų asmenų iš žemiausias pajamas turinčių namų ūkių, įgijusių aukštąjį išsilavinimą (ne mažiau kaip 4 metai), dalis
Problema:

3. Nevienodas švietimo prieinamumas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims ir asmenimis, kilusiems iš žemas pajamas turinčių šeimų (I)

Priežastys
3.1. Neužtikrinamos
prieinamos studijų
sąlygos specialiųjų
poreikių asmenims

Ne visose aukštosiose
mokyklose veikia
neįgaliųjų reikalų
koordinatoriaus funkcija

Nepakankamas
neįgaliųjų studijų
programų
individualizavimas

Studentų finansinis
priklausomumas ir
priklausomumas nuo
šeimos

Neužtenka
gaunamos paramos

Studentai nėra
informuojami apie
galimybes pasinaudoti
finansine parama ir jos
panaudojimo būdus
gerinant studijų
sąlygas

Ne visos
aukštosios mokyklos pritaik
ytos (tiek infrastruktūros,
tiek studijų proceso
atžvilgiu) negalią turintiems
studentams

Per dideli mokymosi
krūviai

Dėstytojams
trūksta
kompetencijos

Bendradarbiavimo su
aukštųjų mokyklų
dėstytojais ir administracija
stoka

Uždavinys: 3.2. Didinti švietimo įtrauktį ir prieinamumą, užtikrinti saugią aplinką kiekvienam asmeniui
Rodiklis: 3.2.5. 25-29 metų asmenų iš žemiausias pajamas turinčių namų ūkių, įgijusių aukštąjį išsilavinimą (ne mažiau kaip 4 metai), dalis
Problema:

3. Nevienodas švietimo prieinamumas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims ir asmenimis, kilusiems iš žemas pajamas turinčių šeimų (II)

Priežastys

Nepakankama
mokytojų kvalifikacija,
vertybinės nuostatos,
skatinančios visų vaikų
ūgtį ir ugdymosi sėkmę

3.2. Nesudaromos
pakankamos sąlygos siekti
aukštojo mokslo
asmenims iš žemas
pajamas turinčių šeimų

Priėmimas į aukštąsias
mokyklas grindžiamas
vien brandos egzaminų
rezultatais
(akademinėmis žiniomis)
Vidurinio ugdymo
programos baigimui
nėra taikomas
kaupiamojo vertinimo
principas

Nevienoda dirbančių
pedagogų veiklos
kokybė

Nėra motyvacijos ir kitu
būdu įgytų
kompetencijų vertinimo
stojant į studijų
programas

Nepakankama socialinė
parama studentams

Stipendijas gauna ne
visi studentai
Nėra sąlygų derinti
darbą ir studijas
Stipendijos dydis yra
mažas, jų
nepakankama
patenkinti minimalių
asmens poreikių

Profesinio orientavimo
stoka

Nėra profesinio
orientavimo sistemos,
profesinis orientavimas
pradedamas per vėlai

Nelygios galimybės
gauti kokybišką
bendrąjį ugdymą

Nepakankamai
prieinamos
neformaliojo vaikų
švietimo galimybės,
kad vaikai galėtų kuo
anksčiau išbandyti save
skirtingose srityse ir
atrasti, kas juos
labiausiai domina

