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Švietimo plėtros programa
3.4. uždavinys
(2021-05-24)

Švietimas

Studijos

Mokslas

Sportas

Rodikliai

Sprendžiamos problemos ir pagrindinės priežastys

3.4.1. Pameistrystės būdu besimokiusių
profesinių mokyklų mokinių dalis nuo
atitinkamais metais kvalifikaciją įgijusių
mokinių skaičiaus
3.4.2. Mokinių, kartu su profesija siekiančių
įgyti ir vidurinį išsilavinimą (ISCED 3), dalis
3.4.5. Absolventų, dirbusių atitinkamos
kvalifikacijos reikalingą darbą (Lietuvos
profesijų klasifikatoriaus (LPK) 4–8
pagrindinės grupės) 6-ąjį mėnesį po
profesinio mokymo programos baigimo, dalis

1. Profesinio mokymo sistemos teikiamų įgūdžių ir darbo rinkos poreikių
neatitiktis
1.1. Profesinio mokymo patrauklumas išlieka iššūkiu
1.2. Neužtikrinama profesinio mokymo kokybė
1.3. Nepopuliari pameistrystės forma ir neišplėtota mokymosi darbo vietoje
sistema neleidžia išnaudoti profesinio mokymo potencialo užtikrinant darbo
rinkai reikalingų praktinių įgūdžių įgijimą
1.4. Priėmimo į profesinį mokymą planavimas neatliepia regioninių ir šalies
darbo rinkos poreikių
1.5. Nepakankamas
profesinio mokymo sistemos lankstumas ir atvirumas
3.4. uždavinys
1.6. Nepakankama profesinio mokymo parengtis prisitaikyti
prie skaitmenizacijos,
žaliojo kurso keliamų iššūkių
(2021-05-17)
1.7. Nepakankamas socialinių partnerių įsitraukimas į profesinį mokymą
1.8. Profesijos mokytojų rengimo ir kompetencijų tobulinimo sistema
neužtikrina, kad visi mokytojai turėtų reikiamus įgūdžius

3.4.8. Mokinių (5–12 klasių), gavusių
profesinio orientavimo paslaugas, dalis

2. Nesukuriamos palankios sąlygos asmenims plėtoti karjeros planavimui
būtinas kompetencijas
1. Neišplėtota profesinio orientavimo sistema, apimanti visų amžiaus tarpsnių
asmenis ir neįtvirtintas profesinio orientavimo modelis
2. Neužtikrinamas profesinio orientavimo paslaugų teikimas mokiniams ir

Švietimo plėtros programa

Švietimas

Studijos

Mokslas

Sportas

Rodikliai

Sprendžiamos problemos ir pagrindinės priežastys

3.4.3. Studijuojančių STEM srityse asmenų
dalis, palyginti su visais studentais, iš jų
inžinerijos ir informatikos studijų kryptis
3.4.6. Mokinių, dalyvaujančių STEAM krypčių
neformaliojo vaikų švietimo programose, dalis
3.4.7. 4 ir 8 klasių mokinių, kuriems
gamtamokslinis ugdymas organizuojamas
laboratorijose, dalis

3. Nepakankamos galimybės mokiniams plėtoti kompetencijas STEAM
mokslų kryptyse
3.1. Nepakankama neformaliojo vaikų švietimo STEAM krypčių programų
pasiūla
3.2. Neišplėtotas STEAM centrų tinklas
3.3. Nepakankama pradinio ir gamtamokslinio ugdymo mokytojų kvalifikacija
3.4. Neužtikrinamas visų Lietuvos mokyklų aprūpinimas laboratorijomis

3.4.4. Aukštųjų mokyklų absolventų,
įsidarbinusių eiti atitinkamos kvalifikacijos
reikalingas pareigas per 6 mėnesius po
studijų baigimo, dalis.

4. Aukštojo mokslo sistemos teikiamų įgūdžių ir darbo rinkos poreikių
neatitiktis
4.1. Studijų finansavimo ir priėmimo sistema neskatina aukštųjų mokyklų
orientacijos į pažangą ir kokybę
4.2. Mokslo ir studijų institucijų tinklas neatitinka mokinių / studentų skaičiaus
mažėjimo tendencijų
4.3. Nepakankamai išvystyta mokslo ir studijų sistemos bei žmogiškųjų
išteklių stebėsena
4.4. Nepakankamas studijų kokybės užtikrinimo veiksmingumas
4.5. Per menkas prieinamumas prie mokslo ir studijų informacinių išteklių ir
poreikių netenkinanti studentų mokymosi ir gyvenimo infrastruktūra
3

Švietimas

Studijos

Sportas

Mokslas

Rodiklis: 3.4.5. Absolventų, dirbusių atitinkamos kvalifikacijos reikalaujantį darbą (Lietuvos profesijų klasifikatoriaus
(LPK) 4–8 pagrindinės grupės) 6-tą mėnesį po profesinio mokymo programos baigimo, dalis
Reikšmė: 2017 m. – 58 proc.
Problema: 1. Profesinio mokymo sistemos teikiamų įgūdžių ir
Siektina reikšmė: 2025 m. – 70 proc.; 2030 m. – 80 proc.

darbo rinkos poreikių neatitiktis (I)

1.5. Nepakankamas profesinio mokymo
sistemos lankstumas ir atvirumas (žr. toliau 6
skaidrė)

1.1. Profesinio mokymo patrauklumas išlieka
iššūkiu

Viešojoje erdvėje neigiami
verslo atstovų pasisakymai dėl
profesinio mokymo kokybės

Ilgos profesinio mokymo
programos

Stereotipas, kad profesinis mokymas
tik prastai besimokantiems, socialinę
atskirtį patiriantiems mokiniams

Nepasitikėjimas vidurinio ugdymo
programos įgyvendinimo kokybe ir
galimybę tinkamai pasirengti VBE
Profesinį mokymąsi renkasi
menkesnių akademinių
gabumų mokiniai
Nepakankama skatinimo sistema, itin
menkas stipendijų dydis

Trūksta patrauklių, šiuolaikiškų mokymo
pirminio profesinio mokymo programų

Neveikia kreditų
kaupimo sistema

Ribotos pasirinkimo
galimybės mokantis pagal
VUP kartu su PM

Profesinių mokyklų absolventai
nesirenka aukštojo mokslo studijų

Per maži reikalavimai stojantiems į
aukštąsias mokyklas

Neišplėtota neformaliojo profesinio
mokymo sistema ir nepakankamai
aiški neformaliuoju būdu ar
savarankiškai įgytų kompetencijų
vertinimo sistema

Neišnaudojamas modulinių profesinio mokymo
programų privalumas – nepakankamos
sisteminės galimybės mokytis pagal profesinio
mokymo programų modulius, ypač mokiniams,
baigusiems PUP pirmąją dalį

Studijos

Švietimas

Rodiklis 3.4.1. Pameistrystės būdu besimokiusių profesinių
mokyklų mokinių dalis nuo atitinkamais metais kvalifikaciją
įgijusių mokinių skaičiaus.
Reikšmė: 2020 m. 2,8 proc.
Siektina reikšmė: 2025 m. – 15 proc., 2030 m. – 20 proc.

Mokslas

Iki šiol nėra vykdomas
profesinio mokymo
įstaigose vykdomo
bendrojo ugdymo išorinis
vertinimas

Tvaraus
finansavimo nebuvimas
(veikimui užtikrinti būtinas
ne projektinis, o nuolatinis
finansavimas) ir
žmogiškųjų išteklių
trūkumas

Rodiklis 3.4.2. Mokinių, kurie kartu su profesija
siekia įgyti ir vidurinį išsilavinimą (ISCED 3), dalis
Reikšmė: 2017 m. – 27,4 proc.
Siektina reikšmė: 2025 m. – 29 proc.,
2030 m. – 30 proc.

Problema: 1. Profesinio mokymo sistemos teikiamų įgūdžių ir
darbo rinkos poreikių neatitiktis (II)

1.3. Nepopuliari pameistrystės forma ir
neišplėtota mokymosi darbo vietoje
sistema neleidžia išnaudoti profesinio
mokymo potencialo užtikrinant darbo
rinkai reikalingų praktinių įgūdžių įgijimą

1.2. Neužtikrinama
profesinio mokymo
kokybė

Neužtikrintas nuolatinis
profesinio mokymo
išorinis vertinimas

Sportas

Viešinimo
strategijos
nebuvimas

Informacijos ir
jos
prieinamumo
trūkumas

Socialinių partnerių
nepritraukimas

Komunikacijos
procesas tarp
darbdavių, būsimų
pameistrių ir PMĮ
derinant
pameistrystės
programų
galimybes bei
vykdymo aspektus,
yra ilgas bei
komplikuotas
procesas
Vadovų
kompetencijų
tobulinimo stoka

Papildomas administ
racinis krūvis įmonė
ms

Darbdavių
motyvacijos
stoka

Finansinių
paskatų ir
pagalbos
trūkumas

Žemas
profesinio
mokymo
prestižas
Darbdavių nenoras priimti atsakomybės
už būsimų darbuotojų ugdymą

Smulkiam ir vidutiniam verslui sunku pasiekti pameistrys
formos tikslus

Studijos

Švietimas

Rodiklis 3.4.1. Pameistrystės būdu besimokiusių profesinių
mokyklų mokinių dalis nuo atitinkamais metais kvalifikaciją
įgijusių mokinių skaičiaus.
Reikšmė: 2020 m. 2,8 proc.
Siektina reikšmė: 2025 m. – 15 proc., 2030 m. – 20 proc.

1.4. Priėmimo į profesinį
mokymą planavimas
neatliepia regioninių ir
šalies darbo rinkos poreikių

Nesuderinti
klasifikatoriai,
pagal kuriuos
tvirtinamas
preliminarus ir
galutinis valstybės
finansuojamų
vietų skaičius

Nėra patikimos ir
veiksmingos
metodologijos,
pagal kurią būtų
įmanoma suderinti
klasifikatorius

Šalyje nėra
vykdoma
žmogiškųjų išteklių
prognozė pagal
regionus

Sukurtas itin
centralizuotas
planavimo
mechanizmas

Sportas

Mokslas

Rodiklis 3.4.2. Mokinių, kurie kartu su profesija
siekia įgyti ir vidurinį išsilavinimą (ISCED 3), dalis
Reikšmė: 2017 m. – 27,4 proc.
Siektina reikšmė: 2025 m. – 29 proc.,
2030 m. – 30 proc.

Problema: 1. Profesinio mokymo sistemos teikiamų įgūdžių ir
darbo rinkos poreikių neatitiktis (III)

1.6. Nepakankama profesinio
mokymo parengtis prisitaikyti
prie skaitmenizacijos, žaliojo
kurso keliamų iššūkių

1.5. Nepakankamas profesinio
mokymo sistemos lankstumas
ir atvirumas

Trūksta viešai
prieinamos
informacijos apie
neformaliojo
mokymosi, darbo
patirties ir
savišvietos būdu
įgytų
kompetencijų
formalizavimo
galimybes

Užsienyje
įgytų profesinio
mokymo
kvalifikacijų
akademinis
pripažinimas Lietu
voje nevykdomas

Nereglamentuoja
teisės aktai

Pasenę programos

Sunkiai
pritraukiami
socialiniai
partneriai (žr. 1.7)

Fragmentuotas
mokytojų
kvalifikacijos
tobulinimas

Švietimas

Studijos

Rodiklis 3.4.1. Pameistrystės būdu besimokiusių profesinių
mokyklų mokinių dalis nuo atitinkamais metais kvalifikaciją
įgijusių mokinių skaičiaus.
Reikšmė: 2020 m. 2,8 proc.
Siektina reikšmė: 2025 m. – 15 proc., 2030 m. – 20 proc.

Problema: 1. Profesinio mokymo sistemos teikiamų įgūdžių ir
darbo rinkos poreikių neatitiktis (IV)

1.7. Nepakankamas
socialinių partnerių
įsitraukimas į profesinį
mokymą
Mažiau įmonių yra
pajėgios suteikti
mokiniams
mokymosi darbo
vietoje galimybes
(Covid
pandemijos pasek
mės)

Sportas

Mokslas

Trūksta švietimo
įstaigų ir
darbdavių
bendradarbiavimo
kultūros
Profesinių
sąjungų, kaip
socialinių
partnerių,
profesiniame
mokyme vaidmuo
iki šiol iš esmės yra
neegzistuojantis
2018 m. Profesinio mokymo
įstatymo pokyčiai, numatę
didesnį darbdavių
įsitraukimą į profesinio
mokymo įstaigų valdymą
kol kas nedavė siekto
rezultato

Rodiklis 3.4.2. Mokinių, kurie kartu su profesija
siekia įgyti ir vidurinį išsilavinimą (ISCED 3), dalis
Reikšmė: 2017 m. – 27,4 proc.
Siektina reikšmė: 2025 m. – 29 proc.,
2030 m. – 30 proc.

1.8. Profesijos mokytojų rengimo ir
kompetencijų tobulinimo sistema
neužtikrina, kad visi mokytojai
turėtų reikiamus įgūdžius

Dalyvavimas
kvalifikacijos
tobulinimo ir
persikvalifikavimo
kursuose mažėja

Nepritraukiami
jauni mokytojai

Kai kurie Lietuvos
profesijos mokytojai
neturi praktinės
patirties savo
mokomojo dalyko
srityje

Paramos mokytojams
stoka

Švietimas

Studijos

Sportas

Mokslas

Rodiklis: 3.4.8. Mokinių (5-12 klasių), gavusių profesinio orientavimo paslaugas, dalis
Reikšmė: 2018 m. – 25%
Siektina reikšmė: 2025 m. – 45%
Problema: 2. Nesukuriamos palankios sąlygos asmenims plėtoti
2030 m. – 60%.

karjeros planavimui būtinas kompetencijas

Konkurencija tarp
bendrojo ugdymo
ir profesinio
mokymo sektorių
vidurinio ugdymo
(ISCED 3)
lygmenyje
Bendrojo ugdymo
mokyklos mokytojų
neigiamos nuostatos PM
atžvilgiu
Neišplėtotas profesinis
veiklinimas profesinio
mokymo bazėje; veikla
nefinansuojama

2. 1. Neišplėtota profesinio
orientavimo sistema, apimanti visų
amžiaus tarpsnių asmenis ir
neįtvirtintas profesinio orientavimo
modelis
Ugdymas karjerai
bendrojo ugdymo
mokyklose
neprofesionalus, nėra
karjeros ugdymo
specialistų
Verslo įsitraukimas
epizodinis
Dėl sisteminio
požiūrio į PO,
paslaugų
įgyvendinimo kokybės
ir funkcijų išgryninimo
visais lygiais keistina
teisė bazė

Nepakankamas dėmesys
karjeros planavimui
(pagrindinis akcentas tik į
informavimo veiklas)
Nėra bendros PO
metodikos
Egzistuojanti PO
vykdančių pedagogų
kvalifikacijos sistema
neaprėpia regionų

2.2. Neužtikrinamas profesinio
orientavimo paslaugų teikimas
mokinimas ir suaugusiems
asmenims

Nepakankamai
įtraukiami
socialiniai
partneriai

Nėra
specialiai PO
pasirengusių
pedagogų

PO mokyklose
nelaikoma prioritetine
veikla

AM nepatenkina
PO specialistų
poreikio

Nėra tarpinstitucinio
koordinavimo centro

Trūksta darbo rinkos
poreikiais grįstos
strategijos

Švietimas

Studijos

Mokslas

Sportas

Rodiklis 3.4.6. Mokinių, dalyvaujančių STEAM krypčių neformaliojo švietimo programose,
dalis
Reikšmė: 2018 m. – 5 proc.,
Siektina reikšmė: 2025 m. – 10 proc.
Problema: 3. Nepakankamos
2030 m. – 15 proc.

galimybės mokiniams plėtoti
kompetencijas STEAM mokslų kryptyse (I)

3.1. Nepakankama
neformaliojo vaikų
švietimo STEAM krypčių
programų pasiūla.

Savivaldybėse
nepriimami
sprendimai
skatinantys NVŠ
krypčių įvairovę

Menkai
pasinaudojama
NVŠ krepšelio
paskatomis plėtoti
STEAM krypties
programas

Nepakankamos
savivaldybių ir
valstybės
investicijos į
infrastuktūra
reikalingą STEAM
programų plėtrai

Menkas mokinių
(ir jų tėvų)
domėjimasis
STEAM krypčių
programomis

Savivaldybių
įsteigtose įstaigose
neskatinamas STEAM
krypčių programų
atsiradimas

Nepakankam
as dėmesys
SETAM
krypčių
populiarinim
ui

BUM
teikiamos
NVŠ
programos
neskatina
mokinių
domėjimosi
STEAM

3.2. Neišplėtotas
STEAM centrų
tinklas.
Sudėtinga rasti
kvalifikuotų specialistų
gebančių kokybiškai
dirbti su STEAM
programomis

Privatūs teikėjai
nepakankamai
įsitraukai į STEAM
programų plėtrą

Menkas
savivaldybės
įsteigtų NVŠ tekėjų,
siekis mokiniams
pasiūlyti STEAM
krypčių programas

Nepakankamai
plėtojamos NVŠ
STEAM krypčių
teikimo formos:
mišri (nuotolinis +
gyvas kontaktas);
nuotolinė

Profesinės mokyklos
ir aukštosios
mokyklos
nepakankamai
įsitraukia į STEAM
krypties NVŠ
programų vykdymą

Švietimas

Studijos

Mokslas

Rodiklis 3.4.7. 4 kl. ir 8 kl. mokinių, kuriems gamtamokslinis ugdymas organizuojamas laboratorijose, dalis.
Reikšmė: 2015 m. – 4 kl. – 2 proc. , 8 kl. – 11 proc.,
Siektina reikšmė: 2025 m. – 50 proc.
2030 m. – 80 proc.
Problema: 3. Nepakankamos galimybės

Sportas
mokiniams

plėtoti

kompetencijas STEAM mokslų kryptyse (II)
3.3. Nepakankama pradinio ir
gamtamokslinio ugdymo mokytojų
kvalifikacija

Ne visada
mokytojai gali
pasigirti gerais
eksperimentinės
veiklos įgūdžiais

Mokytojai pradinio
ugdymo ir gamtos
mokslams skirtose
pamokose ugdymo
turinį retai sieja su
eksperimentų
tematika bei
organizuoja
eksperimentus

Kvalifikacijos
tobulinimas
nėra
veiksmingas

Iki 8 klasės
reikšmingai išauga
mokinių, kuriems
nebepatinka
mokytis gamtos
mokslų, dalis

Mokytojai
nemato
ilgalaikių
mokymų
naudos
Šalies mokytojai
orientuoti į
trumpus
vienkartinius ir
menką naudą
duodančius
kvalifikacijos
kėlimo renginius

3.4. Neužtikrinamas visų Lietuvos
mokyklų aprūpinimas
laboratorijomis
Laboratorijai
mokykloje įkurti
būtinos
atitinkamos
investicijos į
mokyklų
infrastruktūrą

Laboratorija
kainuoja
brangiai, todėl
stengiamasi, kad
jos atsirastu
daugiau mokinių
turinčiose
mokyklose, kur
jos geriau
išnaudojamos

Laboratorijo
s dažniau
įkuriamos
miesto
mokyklose

Kaimo mokyklose sunkiau
rasti angažuotą
gamtamokslinio ugdymo
dalykų
mokytoją, kuris stengtųsi
išnaudoti visas
laboratorijos galimybes
Dėl krūvio ypatumų
kaimo mokyklos gamtos
mokslų mokytojams
dažnai nėra pagrindinė ir
vienintelė darbovietė,
todėl jie ten paprastai tik
„praveda“ pamokas

Laboratorijos
dažniau įkuriamos
miesto gimnazijose,
kuriose nėra 4 ir 8
klasių

Būtina
papildomai
derinti laiką,
norint
pasinaudoti
Kitos
mokyklos
laboratorijos
teikiamomis
galimybėmis

Studijos

Švietimas

Mokslas

Sportas

Rodiklis 3.4.4: Aukštųjų mokyklų absolventų, įsidarbinusių atitinkamos kvalifikacijos reikalaujančiose pareigose per 6 mėnesius po studijų baigimo, dalis
Reikšmė 2017 m. 63
Siektina reikšmė : 2025 m. – 71, 2030 m. – 76.
Problema: 4. Aukštojo mokslo sistemos teikiamų įgūdžių ir darbo rinkos poreikių neatitiktis

4.4. Nepakankamas studijų kokybės
užtikrinimo veiksmingumas

4.1. Studijų finansavimo ir priėmimo
sistema neskatina aukštųjų mokyklų
orientacijos į pažangą ir kokybę

AM priima nemažą dalį
nemotyvuotų ir
nepasirengusius studijoms
asmenų

Nepatrauklūs tam
tikrų valstybei
reikalingų
profesijų
atlyginimai
nemotyvuoja
rinktis atitinkamų
studijų, taip
užprogramuojama
s jų trūkumas

4.2. Mokslo ir studijų institucijų tinklas
neatitinka mokinių/studentų skaičiaus mažėjimo
tendencijų

Trūksta papildomo skatinimo AM
siekti strateginių ir kokybės
rodiklių

Nereguliuojamas priėmimas į
vnf vietas

Neefektyvi
profesinio
orientavimo
sistema

Privataus verslo sektorius nenori
prisidėti motyvuodamas stojančiuosius
rinktis trūkstamas profesijas

Aukštosios mokyklos
ir darbdavių atstovai
nepakankamai
aktyvūs,
bendradarbiaudami

4.3. Nepakankamai išvystyta mokslo ir studijų
sistemos bei žmogiškųjų išteklių stebėsena

Žmogiškųjų išteklių
stebėsena nėra
institucionalizuota

Mokslo ir studijų
sistemos stebėsenos
duomenų trūkumas
nesukuria tinkamų
sąlygų laiku priimti
pagrįstus sprendimus

4.5. Per menkas prieinamumas prie mokslo ir
studijų informacinių išteklių ir poreikių
netenkinanti studentų mokymosi ir gyvenimo
infrastruktūra
(žr. 3.1. uždavinio, 3 problemos 2 priežastį)

