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SANTRAUKA
2012 m. patvirtinta Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ nubrėžė Lietuvos raidos viziją: Lietuva –
sumani valstybė, kurioje gera gyventi ir dirbti. Ši Strategija – tai visuomenės susitarimas, jos sąmoninga valios
ir apsisprendimo išraiška, kviečianti kartu kurti modernią, veržlią, atvirą pasauliui, savo nacionalinį tapatumą
puoselėjančią stiprią valstybę. Strategijos paskirtis – kurti tokią aplinką, kuri sudarytų sąlygas skleistis
pažangos vertybėms – atvirumui, kūrybingumui ir atsakomybei. Antrojoje Lietuvos pažangos ataskaitoje
siekiama įvertinti:
 kaip sekasi įgyvendinti numatytą sumanios (veiklios, solidarios ir besimokančios) visuomenės viziją,
remiantis 2009-2014 m. rodiklių informacija1;
 kaip įgyvendinami Valstybės pažangos tarybos patvirtinti 2014 m. pažangos darbai „Sumanios
visuomenės“ srityje;
 kokius problemų sprendimus siūlo Atviros pažangos forumuose diskutavę Lietuvos visuomenės lyderiai.

Kuo galime džiaugtis: esminiai sumanios visuomenės pasiekimai
Lietuvoje stiprėja
socialinio klimato
rodikliai

Auga pilietiškumas ir
patriotiškumas

Sąlyginai gerėja
socialinės atskirties ir
pajamų nelygybės
rodikliai
Gerėja užimtumo
rodikliai
Lietuva išlieka viena
labiausiai išsilavinusių
šalių pagal aukštojo
mokslo absolventų
skaičių

Stiprėja prielaidos
aukštojo mokslo
kokybei

Nuo 2009 m. stebimas socialinio klimato šiltėjimas. Pagal Eurobarometro skaičiuojamą socialinio
klimato indeksą, kuris vertina žmogaus pasitenkinimą savo ekonomine ir socialine situacija, viešųjų
paslaugų prieinamumą, santykius visuomenėje, Lietuva 2013 m. užėmė 16 vietą ES (-1.6). Lyginant
su 2009 m., kuomet Lietuvos indekso reikšmė siekė -2,5 (24 vieta ES), situacija Lietuvoje ženkliai
pagerėjo. Lyginant 2009 ir 2014 m. „Vilmorus“ pasitikėjimo institucijomis apklausos rezultatus, taip
pat stebimi pasitikėjimo valdžios institucijomis gerėjimo rodikliai.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis rinkimų į Seimą aktyvumas, lyginant 2008 ir 2012
m., išaugo 4,34 proc. nuo 48,59 proc. iki 52,93 proc. 2007 m. savivaldybių rinkimuose dalyvavo
41,3 proc. balsavimo teisę turinčių žmonių, o 2015 m. dalyvavo rinkėjų: merų – 47,13 proc.; kitų
tarybos narių rinkimuose – 46,99 proc. Remiantis reprezentatyviu Lietuvos pilietinės visuomenės
galios tyrimu (2014 m.), piliečių pasiryžimas esant poreikiui ginti savo šalį ženkliai išaugo ir beveik
siekia 1990 m. rodiklius.
2013 m. Eurostato duomenimis, pagal Pajamų pasiskirstymo koeficientą (S80/S20) Lietuva nuo
2010 m. iš 27 vietos ES pakilo į 22 vietą. Gini koeficientas, gyventojų pajamų pasiskirstymo statistinis
rodiklis, vartojamas pajamų skirtumams apibūdinti, Lietuvoje nuo 2009 m. sumažėjo 1,3 proc.
punkto (34,6 proc. 2013 m., ES vidurkis 30,5).
Lyginant su nedarbo lygio piku 2010 metais, kai nedarbas tarp 15-64 m. asmenų siekė 18,1 proc.,
šis rodiklis sumažėjo iki 9,3 proc. 2014 m. III ketvirtį. Eurostato duomenimis jaunimo (nuo 15 iki 24
metų) nedarbas Lietuvoje nuo 2012 iki 2014 III ketvirčio mažėjo sparčiausiai ES, net 75 proc. ir 2014
m. III ketvirtį siekė 16,4 proc.
Pagal 30–34 m. asmenų, baigusių aukštąjį ar jam prilygintiną mokslą, skaičių, Lietuva ženkliai viršija
ES vidurkį, užima 3 vietą ES, ir jau pasiekė Pažangos strategijos 2020 m. ir 2030 m. tikslus. Nuo 2009
m. Lietuva pagal šį rodiklį ES pakilo per 5 pozicijas. Išaugus vidutinei išsilavinimo trukmei bei šalies
BVP, Jungtinių Tautų Organizacijos skaičiuojamame 2014 metų žmogaus socialinės raidos indekse
Lietuva pakilo į 35 vietą iš 187 valstybių.
Pirma, remiantis Eurostatu, pastaraisiais metais ne tik didėja į užsienį išvykstančių studijuoti pagal
„Erasmus“ programą Lietuvos studentų skaičius, bet auga ir atvykstančiųjų studijuoti į Lietuvą
skaičius. Antra, stebima Lietuvoje studijuojančių užsieniečių skaičiaus augimo tendencija. Trečia,
Lietuvos doktorantai taip pat judūs: Lietuvoje doktorantūros studijų metu apie 24 proc. jaunųjų
tyrėjų išvyksta trumpalaikėms stažuotėms į užsienį, kai ES vidurkis siekia 18 proc. Ketvirta, 2013 m.
išaugo universitetų dėstytojų, turinčių daktaro laipsnį, skaičius (17 proc.). Penkta, 2008-2012 m.
pastebima aukštųjų mokyklų infrastruktūros, užtikrinančios palankias studijų sąlygas, gerėjimo
tendencija.

Šaltinis: parengta Visionary Analytics.

Atotrūkis ir grėsmės tvariai pažangai
Pažanga įgyvendinant pokyčių viziją matuojama pagal Lietuvos pažangos strategijoje apibrėžtus
pažangos rodiklius. Remiantis šių rodiklių švieslente, stebimi nedideli teigiami poslinkiai kuriant solidarią ir
besimokančią visuomenę, nors ir išlieka didelis atotrūkis. Tuo tarpu veiklios visuomenės rodikliai prastėja. Tai
rodo, kad norint pasiekti užsibrėžtus tikslus reikalingos sistemingos ir efektyvios pastangos.

Ataskaita parengta ir visi rodikliai atnaujinti iki 2015 m. kovo 1 d. Vertinant pažangą, ataskaitoje remiamasi pirmosios Lietuvos
pažangos ataskaitos turiniu ir kitais antriniais šaltiniais.
1
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Lentelė 1. Lietuvos pažangos rodiklių švieslentė: sumanios visuomenės rodikliai
Metai / Vieta ES
RODIKLIAI

2009/2010

2011

2012

2013

2014

2020

Pažanga

Tikimybė,
pasiekti tikslą

skaitymas ir
gamtos
mokslai

skaitymas ir
gamtos
mokslai

matematika

matematika

Veikli visuomenė
Pilietinės galios indeksas.
Pilietinės visuomenės institutas
Vidutinė sveiko gyvenimo
trukmė (vyrai/moterys).
Eurostatas

35,5 balo

-

35

36

34

50

17-18 vieta ES

19

19

-

-

15

22

-

15

-

ne <8

Solidari visuomenė
Pajamų pasiskirstymo
koeficientas (S80/S20).
Eurostatas

27 vieta ES

22

18

Besimokanti visuomenė
30–34 m. asmenų, baigusių
aukštąjį ar jam prilygintiną
mokslą, skaičius. Eurostatas

Mokinių, atitinkančių bent 3
(iš 6) mokymosi pasiekimų
lygmenį, dalis.
Tarptautinis penkiolikmečių
tyrimas (PISA), OECD

8 vieta ES

7

skaitymas –
45,6
(23 vieta ES)
matematika –
47,7(22)

4

3

skaitymas –
50,7 (22)
-

matematika –
48 (21)

-

-

bent 50
proc.
visoms sritims

gamtos
mokslai – 56,3
(16)

gamtos
mokslai – 54,1
(18)

Aukštųjų mokyklų reitingai.
Akademinis pasaulio
universitetų reitingas (ARWU)

nė vienas

nė
vienas

nė vienas

nė
vienas

nė
vienas

bent vienas
Lietuvos
universitetas
tarp 500
geriausiųjų
pasaulio
universitetų

Mokymasis visą gyvenimą
tarp 25-64 metų amžiaus
žmonių. Eurostatas

22 vieta ES

19

21

21

-

15

Pastabos: (1) Pažangos vertinime raudona spalva reiškia, jog pažangos nėra, rezultatai ženkliai mažesni už siektiną reikšmę, geltona –
stebima netolygi arba menka pažanga, žalia – stebima nuosekli pažanga. (2) Tikslo pasiekimo tikimybės vertinime spalvos žymi aukštą
(žalia), vidutinę (geltona) ir žemą tikimybę (raudona). (3) Metai švieslentės lentelėje žymi šaltinio metus, o ne duomenų surinkimo
metus. (4) Nuo 2013 metų Kroatijai įstojus į ES, nurodoma Lietuvos vieta tarp 28 ES narių. Iki 2013 metų Lietuvos vieta nurodoma tarp 27
ES narių. Šaltinis: sudaryta LRVK ir Visionary Analytics.

Apibendrinant, esminės grėsmės sumanios visuomenės kryptyje yra susijusios su demografinėmis
tendencijomis ir švietimo kokybe. Lietuvos darbingo amžiaus piliečių skaičių mažina ekonominė emigracija,
kuri didžiąja dalimi priklauso nuo ekonominės ir socialinės šalies padėties. Statistikos departamento
duomenimis, 73 proc. Lietuvos emigrantų yra 15–44 m. amžiaus. Maža to, nuo XXI a. pr. Lietuvoje
gimstamumas mažėja, todėl per artimiausius dešimtmečius sparčiai mažės ir parengiamų specialistų.
Europos Komisijos duomenimis2, 2030 metais, lyginant su 2010 m., Lietuvoje bus 384 tūkstančiais mažiau
darbingo amžiaus (15-64 m.) gyventojų, darbo jėgos 20-64 m. grupėje sumažės iki 1.376 mln. Dėl šių
priežasčių ateityje Lietuva susidurs su kvalifikuotos darbo jėgos trūkumu, kuris pasireiškia jau dabar: įmonėms
trūksta inžinierių, programuotojų ir kitų specialistų. Šiame kontekste ryškėja tarpusavyje susijusių sumanios
visuomenės problemų grandinė:
Pirma, įgytas išsilavinimas Lietuvoje nevirsta aukštais gebėjimais. Ši tendencija aktuali tiek tarp suaugusiųjų,
tiek tarp jaunimo. Nors Lietuva pirmauja pagal dalyvavimo formaliame švietime rodiklius, tačiau vertinant
konkrečius gebėjimus – smarkiai atsilieka nuo ES vidurkio. Europos šalių darbuotojų gebėjimų lygmens
indekse, paremtame „Eurofound“ atliktos Europos darbo sąlygų apklausos duomenimis, Lietuva ES
priešpaskutinė3. Remiantis minėtu tyrimu, dauguma Lietuvos dirbančiųjų geba daryti tik tai, ką jau darė
pastaraisiais metais. Tokia „nesimokanti visuomenė“ daro neigiamą įtaką Lietuvos inovatyvumo rodikliams
ir sukasi uždaras ratas – nekuriamos aukštos kokybės darbo vietos, aukštųjų gebėjimų reikalaujantys
produktai ir paslaugos, nekyla atlyginimai.

European Commission (2012). The 2012 Ageing Report. Economic and budgetary projections for the 27 EU Member States (20102060)
3
Martinaitis Ž. (2014). Measuring skills in Europe, European Journal of Training and Development, Vol. 38 (3), pp. 198 – 210
2
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 Gebėjimų atotrūkį lemia visų mokymosi lygių (ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo, profesinio mokymosi ir
aukštojo mokslo bei mokymosi visą gyvenimą) sistemų trūkumai.
 Ypač ikimokyklinis ir bendrasis ugdymas Lietuvoje susiduria su menku valstybės dėmesiu, lyginant,
pavyzdžiui, su dėmesiu aukštojo mokslo sistemai, į kurią jaunas žmogus ateina jau susiformavęs kaip
asmenybė. Lietuvoje nesukurtos prielaidos tvariam kūrybiškumo ir kritinio mąstymo ugdymui, menkai
išvystytas neformalus mokinių švietimas. Siekiant išties paskatinti vaikų kūrybiškumą, būtina aiški ir
vieninga kūrybiškumo samprata, finansinės ir nefinansinės paskatos mokytojams, mokytojų kvalifikacijos
tobulinimo sistema bei tėvų švietimo sistema, nes vaikai kūrybiškumą ugdo ir už klasės ribų.
Antra, žema Lietuvos pilietinės visuomenės branda, galia ir visuomenės aktyvumas yra grėsmė
demokratinei valstybės santvarkai, žemas valdžios ir piliečių tarpusavio pasitikėjimas – viešųjų finansų ir
valstybės tvarumui.
 Iki šiol marginali valstybės politika, skirta NVO, bendruomenių skatinimui, apsiribojusi minimalaus NVO
veiklos lygio palaikymu („trupiniais“) be sisteminio požiūrio ir gilaus poveikio reformų, neužtikrino stiprių
ir aktyvių bendruomenių susikūrimo Lietuvoje. Lietuvoje neišplėtotos socialinės inovacijos,
bendruomenių ir NVO, kitų visuomenės grupių dalyvavimas valdyme, nesukurtos galimybės
bendruomenėms prisidėti sprendžiant socialines problemas ar vykdant tam tikras valstybės funkcijas.
 Didelę įtaką visuomenės veiklumui, bendruomeniškumui ir produktyvumui daro vyraujantis socialinis
klimatas, kurį apibrėžia tarpusavio pasitikėjimo, polinkio bendradarbiauti rodikliai (socialinis kapitalas).
Nepasitikėjimas valdžia sąlygoja žemą „mokestinę moralę“ - skatina šešėlinę ekonomiką. Nors socialinis
klimatas Lietuvoje atsigaunant ekonomikai iš lėto gerėja, išlieka ženklus atotrūkis matuojant pasitikėjimo
ir psichinės sveikatos rodiklius. Eurostato duomenimis, Lietuvoje savižudybių rodiklis 2010 m. beveik tris
kartus viršijo ES-28 vidurkį ir buvo didžiausias ES. Lyginant su 2012 m., Lietuvoje 2013 m. savižudybių
statistiniai rodikliai blogėjo. Lietuva taip pat yra antroji ES (po Latvijos) pagal smurtinės mirties atvejų
skaičių. Pilietiškumui, bendruomeniškumui ir psichinei sveikatai didžiulę įtaką turi ne tik bendra kultūrinė
terpė, bet pirmiausia ikimokyklinis ir bendrasis ugdymas, kuris nemaža dalimi formuoja asmenybę. Taip
pat būtinos sistemingos paskatos užtikrinant savižudybių prevenciją Lietuvoje. Galiausiai, aukštą
visuomenės pasitikėjimą valstybinėmis institucijomis pavyktų užtikrinti veiksmingos, telkiančios politinės
lyderystės, viešojo sektoriaus profesionalumo ir politinio neutralumo dėka.
Trečia, Lietuvoje trūksta struktūrinių gerovės politikų, sisteminio požiūrio į socialinę lygybę - neužkertamas
kelias skurdui ankstyvoje vaikystėje, nesudaromos sąlygos plėtoti prigimtinius talentus, nes trūksta socialinių
investicijų. Socialinių investicijų tikslas – globalioje inovacijų ekonomikoje sukurti konkurencingą,
prisitaikančią ir pakankamais kūrybiškumo resursais (talentu) disponuojančią darbo jėgą, kuriai dėl aukštų
gebėjimų būtų lengva rasti savo nišą šalies ūkyje ir nereikėtų mokėti socialinių išmokų.
 Esminė solidarios visuomenės problema yra struktūrinis nedarbas, o lėta socialinės integracijos
pažanga rodo poreikį efektyvesnei darbo rinkai ir socialinėms inovacijoms. Socialinė atskirtis yra itin
sudėtinga problema, nes ją lemia švietimo, ekonomikos ir valdymo problemų suma. Menkos investicijos
į piliečių aktyvumą, veiklumą ir kūrybiškumą, kartu su jų kompetencijų atotrūkiu (suaugusieji mokosi tik
vieną kartą įgydami formalų išsilavinimą) ir lemia socialines problemas ir struktūrinį nedarbą Lietuvoje.
 Visame pasaulyje pasklidę esami ar buvę Lietuvos piliečiai yra svarbūs ištekliai Lietuvos valstybei, tačiau
kol kas pastangos telkiant Lietuvos tautą ar siekiant grąžinti talentus nebuvo efektyvios. Ne vieną
dešimtmetį svarbi grėsmė Lietuvos demografijai yra ekonominė emigracija. Išvyksta jauni ir darbingi
Lietuvos piliečiai. Svarbus ne tik asmenų, gyvenančių užsienyje, ryšių su Lietuva išlaikymas ir stiprinimas,
diasporos dalyvavimas Lietuvos valstybės gerovės kūrime, bet ir sumanus talentų pritraukimas bei
palankios kultūrinės terpės sukūrimas talentų grąžinimui ir vystymui Lietuvoje (išskirtinės sąlygos
talentams visose srityse – vidurinėse mokyklose, universitetuose, valstybės tarnyboje ir versle, mokymosi
visą gyvenimą stiprinimas ir kt.).
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Kaip įgyvendinami susiję 2014 m. pažangos darbai?
Lentelė 2. Pažangos darbų įgyvendinimas sumanios visuomenės kryptyje
2014 m. pažangos darbai
Įvertinus bandomųjų neformaliojo ugdymo
krepšelio diegimo 4 savivaldybėse projektų
patirtį, įdiegti neformaliojo ugdymo krepšelį
visose savivaldybėse.
Parengti ir pradėti įgyvendinti savižudybių ir
kitų ankstyvų mirčių dėl išorinių priežasčių
prevencijos strategiją.

Sukurti ir įgyvendinti tiesiogines ir netiesiogines
motyvacines
priemones,
skatinančias
visuomenės
narius,
ypač
jaunimą,
ir
leidžiančias jiems įsitraukti į pilietišką veiklą:
įsteigti Nacionalinį pilietinės visuomenės
fondą, finansuojamą iš visuomenės jokiai
paramai neskirtų 2 procentų gyventojų
pajamų
mokesčio,
sukurti
bendrą
nevyriausybinių organizacijų duomenų bazę,
atnaujinti pilietinio ugdymo programą, skatinti
pilietišką veiklą Lietuvos universitetuose, didinti
socialinės veiklos valandų skaičių.
Sukurti pilietiškai atsakingos žiniasklaidos
skatinimo mechanizmą ir pradėti įgyvendinti
atsakingos žiniasklaidos skatinimo programą
siekiant
paskatinti
pilietiškai
atsakingų
žiniasklaidos priemonių ir jos vartotojų
gausėjimą, pasitikėjimo šalies institucijomis
didėjimą.

50 procentų ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo
mokyklų įdiegti pažangias vaikų kūrybiškumo ir
inovatyvaus mąstymo skatinimo programas
(pvz., „Kūrybinės partnerystės“, „Aukštosios
kultūros impulsai mokykloms“, „Renkuosi
mokyti“, „Kam to reikia?!“), kurios padėtų
ugdyti vaikų suvokimą apie ateities profesijų
perspektyvas, atskleisti įvairius talentus ir
skatinti
sąmoningą
eksperimentavimą
orientuojantis į būsimus karjeros pasirinkimus.
Plėsti Globalios Lietuvos socialinius tinklus,
jungiančius lietuvius pasaulyje į vieną
komunikacijos erdvę, siekiant juose suburti ne
mažiau 100 000 tautiečių.

Sukurti aukštojo mokslo, verslo ir viešojo
sektoriaus
įstaigų
bendradarbiavimo

Kokias priemones ir kas turėtų įgyvendinti, kad pažangos darbas pasiektų
tikslą
 Darbas pilnai įgyvendintas (tvirtinant 2015 m. valstybės biudžetą Seimas
patvirtino krepšelių įdiegimą), toliau būtina spręsti kitas neformalaus mokinių
švietimo problemas (pvz. prieinamumo, kokybės).
 Patvirtinti atskiri pažangos darbo fragmentai atskiruose dokumentuose
(„Sveikatos netolygumų mažinimo 2014–2023 metų veiksmų planas“;
„Psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos
veiksmų planas, 2014-2016 m.“; „Lietuvos sveikatos programa“).
Atsižvelgiant į ekspertų kritiką patvirtintoms priemonėms, turi būti užtikrintas
ne tik efektyvus veiksmų planų įgyvendinimas, bet ir jų priemonių poveikio
vertinimas 2016 metais, remiantis įrodymais ir konsensusu grįstu procesu,
įtraukiant ekspertus ir suinteresuotąsias šalis (atsakinga SAM).
 Norint pilnai įgyvendinti pažangos darbą, reikia pabaigti pradėtus
Nacionalinio pilietinės visuomenės fondo ir NVO duomenų bazės kūrimo
darbus, didinti socialinės veiklos valandų skaičių (atsakinga SADM).
 Taip pat reikia skatinti pilietišką veiklą Lietuvos universitetuose bei sistemingai
diegti pilietiškumo ugdymo programas – šių darbų pažangos nėra
(atsakinga ŠMM).

 Sukurtas mechanizmas, ugdantis visuomenės gebėjimus kritiškai vertinti ir
naudoti žiniasklaidos pateikiamą informacija (atliktas tyrimas ir patvirtintos
finansinės priemonės). Nepaisant to, kad gyventojų informacinio
raštingumo didinimas yra veiksminga priemonė gerinti žiniasklaidos veiklos
standartus ir kokybę, reikalingi ir veiksmai, nukreipti į žiniasklaidą (atsakinga
KM):
a) Reikalinga pastovi žiniasklaidos stebėsenos sistema, kuri padėtų sekti
žiniasklaidos kaitą bei teikti rekomendacijos žiniasklaidos raštingumo
ugdymo programų tobulinimui4.
b) Taip pat žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo tyrime
rekomenduota sukurti šalies žiniasklaidos raštingumo portalą, kuriame
būtų galimybė gauti pagrindinę informaciją ir grįžtamąjį ryšį.
 Dalyvavimas pavieniuose projektuose, net ir labai sėkminguose, negali būti
laikomas sistemingu vaikų kūrybiškumo ugdymo programų diegimu, nes
nėra užtikrinamas tokios veiklos tęstinumas. Siekiant poveikio, reikia
(atsakinga ŠMM):
a) įdiegti kūrybiškumo ugdymo programas mokyklose, jas aiškiai
reglamentuojant ir užtikrinant jų tęstinumą (skiriant finansines lėšas);
b) skleisti ir dalintis gerosiomis praktikomis, kurios daro pokyčius mokyklose,
dalyvaujant minėtuose projektuose.

Kol kas pažangos darbas įgyvendinamas per atskirus projektus (PLEF,
Globalios Lietuvos apdovanojimus, LT Big Brother, Globalios Lietuvos patarėjai
ir kt.). Nors šios priemonės yra geros, tačiau tikslas suvienyti kuo daugiau
pasaulyje pasklidusių lietuvių kol kas nepasiektas. Siūlomos dvi suderinamos
alternatyvos:
 tęsti įgyvendinamas emigrantų/diasporos įtraukimo priemones, jas
papildant naujomis priemonėmis, skirtomis kurti informacijos paklausą
(priemonės gali būti orientuotos į skirtingas tikslines grupes – mokslininkus,
studentus, užsienio lietuvių bendruomenes, ekonominius migrantus ir kt.);
 įgyvendinti informacijos pasiūlos priemones, sukuriant
vieningą
informacijos erdvę – Globalios Lietuvos tinklalapį ar pan., kaupti
diasporos ir migrantų duomenų bazes, kaip rekomendavo ekspertai5
(atsakinga URM).
 Esminis pažangos darbo siekis įgyvendintas: teisiškai sudarytos galimybės
atlikti iki 2 mėn. trukmės savanorišką praktiką, įgyvendinama „Jaunimo

Audronė Nugaraitė, Aistė Žilinskienė, Dainius Radzevičius (2014. Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo tyrimo pristatymas.
Gudelis D., Gečienė I., Jakulevičienė L. (2012). Lietuvos diasporos panaudojimas valstybės gerovei kurti: Europos Sąjungos šalių
narių geroji patirtis. Prieiga: http://www.lrv.lt/bylos/LESSED%20projektas/Dokumentai/diasporos%20potencialas.pdf
4
5
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2014 m. pažangos darbai
mechanizmą, kuris sudarytų sąlygas (be kita
ko, ir teisines) aukštųjų mokyklų absolventams
įgauti konkurencingų praktinių darbo įgūdžių
stažuojantis verslo įmonėse ir viešojo sektoriaus
įstaigose.
Įgyvendinti
mokymosi
visą
gyvenimą
priemones:
įvesti
bendrus
kokybinius
standartus neformaliojo švietimo paslaugų
teikėjams;
 sukurti informacinę e. platformą, leidžiančią
greitai ir aiškiai sužinoti apie neformalaus
mokymosi galimybes;
 formalizuoti neformaliu būdu (profesinėje
veikloje) įgytas kompetencijas;
 įdiegti paklausa grįstą neformaliojo švietimo
paslaugų finansavimo mechanizmą taip
didinant konkurenciją ir gerinant paslaugų
kokybę bei aktualumą žmonėms;
 parengti verslo, aukštųjų ir profesinių
mokyklų bendradarbiavimo modelius.

Kokias priemones ir kas turėtų įgyvendinti, kad pažangos darbas pasiektų
tikslą
garantijų“ iniciatyva, pasirašytas bendradarbiavimo memorandumas tarp
ministrų, verslo, darbdavių, darbuotojų bei jaunimo organizacijų atstovų.
 Toliau reikėtų užtikrinti efektyvų praktikų įgyvendinimą ir skleisti gerąją
praktiką (atsakinga SADM).
 Tiek privačiai, tiek viešai teikiamoms neformaliojo švietimo paslaugoms,
diegti Europinius paslaugų kokybės užtikrinimo įrankius (pvz., European
Quality Mark) arba, jei šie nepritaptų rinkoje, nacionalinį kokybės standartą
(atsakinga ŠMM).
 Išplėtoti lietuvišką EPALE platformos versiją; sudaryti galimybes regionuose
gyvenantiems ir dirbantiems žmonėms nuotoliniu būdu baigti įvairias
profesines ir neprofesines mokymosi programas (atsakinga ŠMM).
 Likusiose aukštosiose mokyklose įdiegti neformaliu būdu įgytų kompetencijų
vertinimo ir pripažinimo tvarką; didinti neformaliuoju būdu įgytų
kompetencijų pripažinimo prieinamumą vartotojams išplečiant šias
paslaugas teikiančių įstaigų ratą (pvz., įtraukiant profesines mokyklas) ir
aktyviau vykdant vartotojų informavimą bei konsultavimą (atsakinga ŠMM).
 Įsteigti suaugusiųjų švietimo koordinatorių etatus kiekvienoje savivaldybėje
ir plėtoti jų tinklo veiklą; skatinti mokymosi visą gyvenimą įgyvendinimu
suinteresuotų veikėjų bendradarbiavimą, pavyzdžiui, vykdant tyrimus,
renkant duomenis ar teikiant naujas paslaugas (atsakinga ŠMM).
 Sukurti nuoseklią mokymosi visą gyvenimą finansinių paskatų sistemą,
apimančią ir paklausa grįstus finansavimo modelius (atsakingos ŠMM ir ŪM).

Šaltinis: parengta Visionary Analytics.

Kas toliau: kokius sprendimus siūlo visuomenė?
Lentelė 3. Kertinės sumanios visuomenės problemos ir siūlomi sprendimai
Problema
Pilietinė
visuomenė
bręsta
nepakankamai
sparčiai,
žema
pilietinė
galia
ir
visuomenės
aktyvumas.




Atsakinga – SADM.









Bendrojo ir
ikimokyklinio ugdymo
sistemoje nesukurtos
pakankamos
prielaidos tvariam
vaikų kūrybiškumui ir
gebėjimui mokytis.





Atsakinga – ŠMM.



Sprendimai
Veikli visuomenė
Užtikrinti sistemingą pilietinį ugdymą, pradedant nuo ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo.
Didinti subsidiarumo principą, decentralizuojant paslaugų teikimą ir dalį socialinių paslaugų
perduodant bendruomenėms bei NVO, įteisinant tiesioginius seniūnų rinkimus. Bendruomenės
ilgainiui turėtų perimti šiuo metu valstybės/savivaldybės vykdomas/teikiamas socialines paslaugas.
Perdavus daugiau funkcijų bendruomenėms bei NVO ir įtraukus jas į savivaldybių valdymą, užtikrinti
efektyvias viešąsias konsultacijas su piliečiais ir jų poreikių tyrimus, sukuriant savivaldybių interneto
puslapiuose platformas diskusijoms bei ekspertų konsultacijoms, nuolat atnaujinant su vietos
bendruomenių veikla susijusią informaciją, bei skleidžiant gerąją praktiką.
Aktyviau remti socialines įmones, socialinio verslo plėtrą. Tobulinti socialinio verslo ir socialinių įmonių
reglamentavimą, išplečiant socialinės įmonės ir socialinio verslo sąvokas.
Įdiegti finansines ir nefinansines paskatas užsiimti bendruomenine veikla. Pvz. skirti papildomą balą
už visuomenei naudingą veiklą vietos bendruomenėse, NVO kitose organizacijose, oficialiai įvertinti
visuomeninės veiklos metu įgytus įgūdžius baigiant universitetą, oficialiai įtvirtinti organizacijų veikloje
įgytų įgūdžių pripažinimą darbo rinkoje.
Paskatinti savivaldybių daugiafunkcinių centrų veiklą, sudarant bendruomenėms galimybes jais
naudotis.
Sukurti bendruomenių socialinių paslaugų tinklą, kuris leistų keistis gerąja praktika, apjungiant išteklius,
keičiantis kompetencijomis ir informacija.
Priešmokykliniam ir ikimokykliniam ugdymui skirti ne mažesnį finansavimą ir dėmesį nei kitoms švietimo
pakopoms (pvz., įgyvendinti daug pilotinių projektų, skirtų efektyvioms vaikų kūrybiškumo ugdymo
strategijoms plėtoti; skirti adekvatų dėmesį vaikų, esančių kaimo vietovėse, bendrųjų gebėjimų
ugdymui).
Esamų švietimo lyderių potencialo išnaudojimas ir naujų lyderių pritraukimas į mokyklas:
- Sukurti finansinio ir nefinansinio mokytojų skatinimo sistemą, kuri ragintų mokytojus diegti inovacijas
ir didintų mokytojo profesijos prestižą visuomenėje.
- Sukurti naują mokytojų atrankos sistemą, kuri pritrauktų daug talentingų mokytojų į mokyklas.
- Užtikrinti optimalų mokinių skaičių klasėse ir mokytojų krūvį, kurie leistų tinkamai diferencijuoti
mokymąsi.
- Reformuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemą sudarant palankias sąlygas: (1) mokytojui
kelti savo kvalifikaciją; (2) mokytojams (ypač vyresniems) aktyviai įsitraukti į mentorystės ar
ugdomojo vadovavimo programas; ir (3) vykdyti pakartotinį mokytojo kvalifikacijos patikrinimą.
Perėjimas nuo mokymo link mokymosi:
- Atnaujinti bendrojo ugdymo programas, orientuojant jas į kūrybiškumo, kritinio mąstymo, gebėjimo
mokytis lavinimą. Skirti žymiai daugiau laiko bendrųjų kompetencijų ugdymui.
- Mažinti baigiamųjų egzaminų „svorį“ švietimo sistemoje, daugiau dėmesio suteikiant praktinei
projektinei mokinių veiklai bei mokytojo pažangos vertinimui.
- Skatinti mokyklas ir mokytojus kūrybiškai pertvarkyti mokymo turinį, procesą ir aplinką.
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Problema




Nepakankamas
visuomenės socialinis
kapitalas ir silpna
visuomenės psichikos
sveikata (aukštas
savižudybių skaičius,
smurtinės mirtys ir kt.).
Atsakingos: SAM,
ŠMM, VRM.






Aukštas struktūrinis
nedarbas ir kol kas
neefektyvios
priemonės kovojant
su juo.
Atsakingos:
SADM,
ŠMM, FM.






Pastangos telkiant
Lietuvos tautos
išsibarsčiusius išteklius,
pritraukiant/grąžinant
talentus kol kas nėra
itin rezultatyvios.






Atsakinga: URM.


6
7

Sprendimai
Kurti bendradarbiavimui palankią mokyklos atmosferą ir skatinti bendruomenių įsitraukimą į
švietimą:
- Per pavienius projektus ir sistemines priemones:
o Skatinti mokytojų ir mokyklos administracijos bendradarbiavimui palankią atmosferą tiek
mokyklų viduje, tiek tarp mokyklų. Mokyklą formuoti kaip daugiafunkcinį centrą ir kartų dermės
vietą.
o Sudaryti galimybes į vaikų kūrybiškumo ugdymą įsitraukti ne tik mokytojams, bet ir kūrėjamspraktikams, įmonių atstovams, kultūros įstaigų atstovams, nevyriausybinėms organizacijoms.
- Įgyvendinti sistemingą tėvų švietimo politiką, skirtą vaikų kūrybiškumo ugdymo skatinimui.
Valdymas mokymosi pažangai: savarankiškos mokyklos decentralizuotoje bendrojo ugdymo
sistemoje:
- Teisinės bei finansinės bazės mokyklos savarankiškumui didinti sukūrimas.
- Tinkamų sąlygų mokyklų tobulinimosi ir konsultavimosi sistemai funkcionuoti sukūrimas visų pirma
skiriant adekvačias lėšas, skirtas mokyklų tobulinimui po vertinimo (pvz., plėtojant IQES online
Lietuva sistemą).
- Sustiprinti reikalavimus mokyklos vadovų ir savivaldybių švietimo padalinių darbuotojų
kompetencijoms ir sudaryti sąlygas intensyviam šių asmenų kompetencijų tobulinimui.
Sistemingos paskatos, o ne pavienės priemonės, užtikrinant savižudybių prevenciją Lietuvoje, pvz.:
- Plėtoti kokybiškas bendruomenines ir paramos šeimai paslaugas vaikus auginančioms šeimoms ir
visų amžiaus grupių psichologinių problemų (įskaitant motyvacijos) bei psichikos sutrikimų turintiems
asmenims (siekiant sukurti optimalų paslaugų tinklą, kuris nutrauktų istoriškai perimtą ir užsitęsusią
Lietuvos priklausomybę nuo didelių institucinės globos įstaigų);
- Sukurti, įdiegti ir stiprinti nepriklausomos stebėsenos mechanizmus, siekiant stebėti ir vertinti
psichikos sveikatos priežiūros sistemos ir atskirų jos grandžių veiklos rezultatus;
- Diegti patyčių prevencijos priemones mokyklose.
Bendruomeniškumui ir pasitikėjimui (socialiniam kapitalui) bei psichinei sveikatai esminę įtaką turi
ikimokyklinis ir bendrasis ugdymas, kuris nemaža dalimi formuoja asmenybę. Todėl sprendžiant šią
problemą daug įtakos darys bendrojo ir ikimokyklinio modelio reforma (siūlymai aukščiau).
Aukštą visuomenės pasitikėjimą valstybinėmis institucijomis pavyktų užtikrinti veiksmingos, telkiančios
politinės lyderystės, viešojo sektoriaus profesionalumo ir politinio neutralumo dėka. Todėl būtina
valstybės tarnybos reforma, kaip apibrėžta pirmojoje Lietuvos pažangos ataskaitoje6 ir LR
Vyriausybės patvirtintose „Lietuva 2030“ 2015-2016 m. įgyvendinimo kryptyse7.
Solidari visuomenė
Diegti efektyvias kovos su šešėline ekonomika priemones, kovojant ne tik su pasekmėmis, t.y.
didinant kontrolę, bet ir su priežastimis - didinant paskatas dirbti ir įdarbinti (pvz., per darbo santykių
lankstumo ir darbo mokesčių sistemos modernizavimą).
Skatinti grįžtamąją migraciją ir stiprinti globalios lietuvių bendruomenės ryšius. Vykdyti sumanią
talentų pritraukimo politiką.
Esminį dėmesį skirti ne socialinėms išmokoms, o viešosioms paslaugoms ir jų visuotiniam prieinamumui
bei deramai kokybei užtikrinti:
- Stiprinti sveikatos ir socialinių paslaugų sistemą, investuojant į socialines inovacijas, perduodant dalį
paslaugų NVO ir bendruomenėms, ypač orientuojantis į paslaugas šeimoms ir vaikams (pvz., vaikų
ir pagyvenusių ar ligotų žmonių priežiūra) bei ilgalaikių bedarbių, į rizikos grupes pakliūnančiųjų
motyvacijos stiprinimą (remiantis vykdytais pilotiniais EQUAL projektais).
- Teikti paramą nestacionarių ir bendruomeninių paslaugų kūrimui ir teikimui. Įgalinti bendruomenes
vykdyti nedarbo prevenciją.
- Didinti aktyvių darbo rinkos politikos priemonių (pvz., perkvalifikavimo) aprėptį bei efektyvumą,
pavyzdžiui: esamas ir naujas programas pritaikant vartotojų poreikiams, kad būtų užtikrintas jų
įsitraukimas ir aktyvus dalyvavimas; užtikrinant, kad pasyviomis darbo rinkos politikos priemonėmis
(pvz., pašalpomis) nėra piktnaudžiaujama.
- Gerinti švietimo kokybę, siekiant ugdyti lanksčią, gebančią prisitaikyti prie kintančių reikalavimų
asmenybę, ir diegti efektyvias mokymosi visą gyvenimą, ypač neformaliojo ugdymo, suaugusiųjų
švietimo priemones.
Perskirstyti švietimui skiriamas lėšas, kur kas didesnę dalį numatant ikimokykliniam, priešmokykliniam,
pradiniam ugdymui ir bendrajam lavinimui.
Tęsti įgyvendinamas emigrantų/diasporos įtraukimo priemones (Globalios Lietuvos patarėjų tinklas,
Globalios Lietuvos apdovanojimai), jas papildant ir naujomis priemonėmis, skirtomis kurti informacijos
paklausą (priemonės gali būti orientuotos į skirtingas tikslines grupes – mokslininkus, studentus,
užsienio lietuvių bendruomenes, ekonominius migrantus ir kt.);
Įgyvendinti informacijos pasiūlos priemones, sukuriant vieningą informacijos erdvę – Globalios
Lietuvos tinklalapį ar pan.
Įgyvendinti sumanią talentų pritraukimo politiką, pirmiausiai orientuotą į ekonominių migrantų ir
studentų grąžinimą per tokias iniciatyvas kaip jaunųjų profesionalų programa „Kurk Lietuvai“, tačiau
taip pat į pasaulio lietuvius ir įvairių tautybių talentus.
Palankios kultūrinės terpės sukūrimas talentų grąžinimui ir vystymui Lietuvoje, išskirtinės sąlygos
talentams visose srityse – vidurinėse mokyklose, universitetuose, valstybės tarnyboje ir versle,
mokymosi visą gyvenimą stiprinimas ir kt., siekiant mažinti minėtų sistemų uždarumą.

Prieiga, p.10: http://www.lietuva2030.lt/images/stories/Photo/pazangos_ats_2009_2014.pdf
Prieiga: http://www.lietuva2030.lt/images/stories/Photo/pd.pdf.
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Problema
Darbo
rinkos
ir
visuomenės poreikių
neatitinkanti aukštojo
mokslo kokybė.




Atsakinga – ŠMM





Prastas kolegijų
studentų
pasirengimas darbo
rinkai.




Atsakinga – ŠMM







Lietuvos
atsilikimas
pagal mokymosi visą
gyvenimą
rodiklius
nemažėja.





Atsakinga – ŠMM







Sprendimai
Besimokanti visuomenė
Įdiegti paskatas universitetams jungtis, peržiūrėti finansavimo modelį;
Kompetencijų pasiūlos ir paklausos atotrūkį padėtų spręsti aukštojo mokslo finansavimo
modernizavimas, kuris dabartines paskatas priimti kuo daugiau studentų nukreiptų į mokslo
rezultatus, t.y. sudarytų sąlygas pereiti nuo kiekybės link kokybės. Dabartinėmis sąlygomis svarbus ir
minimalaus stojamojo balo įvedimas.
Didinti dėstytojo karjeros patrauklumą, investuoti į dėstytojus, jų kvalifikacijos kėlimą, darbo sąlygų
gerinimą. Įdiegti paskatas tarptautiškumui ir talentų pritraukimui, siekiant atverti mokslo ir studijų
sistemas užsienio dėstytojams ir tyrėjams.
Gerinti studentų pasirengimą ir motyvaciją studijoms;
Studijų programas orientuoti į pasirengimą praktinei veiklai pasitelkiant bendradarbiavimo su verslo
sektoriumi patirtį.
Pasirengimą darbo rinkai plėtoti įdiegiant efektyvią pameistrystės (profesinėse mokyklose) sistemą.
Profesinio mokymo sistemoje plėtoti sektorinių praktinio mokymo centrų panaudojimo galimybes ir
užtikrinti sąlygas jų nuolatiniam įrangos bei infrastruktūros atnaujinimui.
Įtraukti socialinius partnerius – darbdavių asociacijas ir profesines sąjungas – į mokyklų valdymą,
profesinio mokymo populiarinimą ir įgyvendinimo priežiūrą.
Reformuoti esamą valstybinių profesinių mokyklų finansavimo sistemą. Visas mokymo įstaigas skatinti
pereiti prie universalaus mokymo, apimančio formalų ir neformalų, pirminį ir tęstinį mokymą.
Plėtoti mokinių profesinio orientavimo ir konsultavimo sistemą nuo pat ikimokyklinio ugdymo,
numatant privalomas pamokas šioje srityje ir skiriant adekvatų finansavimą aukštos kokybės
paslaugoms gauti.
Skatinti mokymosi visą gyvenimą įgyvendinimu suinteresuotų veikėjų bendradarbiavimą
savivaldybių lygiu.
Įsteigti atskirus suaugusiųjų švietimo/mokymosi visą gyvenimą koordinatoriaus etatus savivaldybėse.
Finansiškai ir nefinansiškai skatinti savanorystės programas kaip vieną iš mokymosi visą gyvenimą
būdų: savanoriams turėtų būti atlyginama už jų patirtas kelionės išlaidas; turėtų būti detaliau
apibrėžtos savanorio atsakomybės bei teisės; turėtų būti daugiau informacijos apie savanorystės
galimybes bei poreikį.
Sudaryti adekvačias galimybes suaugusiesiems pripažinti neformaliu ar savišvietos būdu įgytas
kompetencijas ir informuoti bei konsultuoti, kur ir kaip tai galima padaryti.
Sukurti nuoseklią mokymosi visą gyvenimą finansinių paskatų sistemą. Naujų finansinių paskatų, tokių
kaip mokymosi krepšeliai, teikimas galėtų paskatinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų paklausą ir
jų kokybės augimą. Rekomenduojama diegti naujas finansines paskatas nacionaliniu mastu tik
išbandžius jas pilotiniuose projektuose ir teigiamai įvertinus jų kaštų-naudos balansą.
Suderinti skirtingas politines strategijas, teisės aktus, nuostatas ir normas, siekiant palengvinti
mokymąsi visą gyvenimą iniciatyvų įgyvendinimą šalyje, pavyzdžiui:
- Regionų plėtros politikoje mokymasis visą gyvenimą turėtų būti akcentuojamas kaip prioritetinė
sritis;
- Nesimokantys jaunuoliai iki 18 m. neturėtų būti automatiškai traktuojami kaip bedarbiai ir gauti
pašalpą;
- Lietuvos darbo biržos nuostatai ir programos turėtų sudaryti galimybes visiems motyvuotiems
žmonėms įgyti, kelti kvalifikaciją ar persikvalifikuoti.
Sudaryti galimybes regionuose gyvenantiems ir dirbantiems žmonėms nuotoliniu būdu baigti įvairias
profesines ir neprofesines mokymosi programas, teikiamas šalies mokymo, švietimo ir mokslo
įstaigose.

Šaltinis: parengta Visionary Analytics, remiantis 2012 – 2015 m. įvykusių APF rezultatais ir pirmąja Lietuvos pažangos ataskaita, prieiga:
http://www.lietuva2030.lt/images/stories/Photo/pazangos_ats_2009_2014.pdf
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1. VEIKLI VISUOMENĖ
1.1. KUR ESAME: PASIEKIMAI IR ATOTRŪKIS
Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ nubrėžta veiklios visuomenės vizija:
„Veikli visuomenė: savarankiška, sveika, savimi pasitikinti, kūrybinga ir iniciatyvi. Visuomenei
sudarytos sąlygos pačiai kurti savo ateitį ir keisti aplinką, pradedant savo kiemu ir baigiant valstybe.
Piliečiai yra iniciatyvūs, verslūs, pasitikintys vieni kitais, ieškantys kūrybiškų sprendimų ir nebijantys
rizikuoti. Vaizduotė, kūrybiškumas ir kritinis mąstymas vertinami kaip svarbūs šalies ištekliai ir yra
ugdomi nuo mažens visą gyvenimą. Skatinama ir ugdoma lyderystė, mokėjimas dirbti komandoje,
stiprinamas visuomenės organizuotumas. Kultūra kiekvieno visuomenės nario gyvenime užima ypač
svarbią vietą. Ji suprantama ne tik kaip muziejų, parodų ar teatrų lankymas, bet ir daug plačiau –
kaip visuomenės savivokos ir saviraiškos kultūra, kurianti pridėtinę vertę įvairiose visuomenės
gyvenimo srityse. Bendruomenėms ir nevyriausybinėms organizacijoms suteiktos galios remiantis
subsidiarumo principu pačioms spręsti daugumą su jomis susijusių klausimų. Visuomenė jaučiasi
valstybės šeimininkė, piliečiai tiki savo teisėmis, pilietine galia ir ja naudojasi. Gera visuomenės
sveikatos būklė užtikrina aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Sveikata vertinama kaip
didžiausias turtas ir yra svarbi tiek asmens, tiek ir visuomenės gerovei, todėl sveika gyvensena yra
nuosekliai ugdoma nuo pat mažens ir skiriamas ypatingas dėmesys ligų prevencijai bei sveikatos
išsaugojimui.“8
Aptariant vizijos įgyvendinimo kontekstą šioje ir kitose ataskaitos dalyse daugiausiai dėmesio skiriama sritims,
kuriose suformuluoti 2014 m. pažangos darbai.
Kas pasiekta įgyvendinant viziją?
Lietuvoje stiprėja socialinės struktūros rodikliai. Lietuvos visuomenė tradiciškai kenčia dėl silpnos socialinės
struktūros – nepasitenkinimo, nepasitikėjimo ir nesaugumo jausmo. Tai liudija lietuvių pasitikėjimo įvairiomis
visuomeninėmis institucijomis bei pasitenkinimo gyvenimu apklausos. Nepaisant vis dar esančio atotrūkio,
nuo 2010 m. situacija gerėja. Remiantis Eurobarometro skaičiuojamu socialinio klimato indeksu 9, kuris vertina
žmogaus pasitenkinimą valstybėje esančia bei savo socialine ir ekonomine situacija, viešųjų paslaugų
prieinamumą, santykius visuomenėje, Lietuvoje nuo 2010 m. situacija gerėjo, kai tuo tarpu vidutinis ES
socialinio klimato indeksas blogėjo. 2010 m. Lietuva pagal socialinio klimato indeksą (-3,1) dar ženkliai
atsiliko nuo ES vidurkio (-0,7), ir lenkė tik Vengriją (-3,4), Rumuniją (-4,5) ir Graikiją (-4,4). Tuo tarpu 2014 m.
duomenimis Lietuvos socialinio klimato vertinimas praktiškai pasivijo ES lygį (-1) bei ES pagal šį indeksą
užėmė 15 vietą. Daugiausiai didėjo pasitenkinimas ekonomine situacija, situacija darbo rinkoje, bedarbių
pašalpomis ir gyvenama vieta. 2014 m. lietuviai geriau nei visi ES piliečiai vertino savo gyvenamą vietą,
šalies ekonominę situaciją, darbo rinkos situaciją šalyje ir sugyvenimą tarp skirtingos religijos, kultūros ar
tautybės žmonių (išsami informacija pateikiama 4 lentelėje).
Lentelė 4. Socialinio klimato indekso rezultatai
Pasitenkinimas/kaip vertina
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9

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, p.10. Prieiga per internetą: http://www.lietuva2030.lt/images/stories/2030.pdf
Eurobarometer 408, 2013.
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Pasitenkinimas/kaip vertina
Kaip atliepiamos nelygybės ir skurdo problemos
Socialinio klimato indeksas
Šaltinis: Sudaryta autorių remiantis Special Eurobarometer 418, 2014.
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Taip pat didėja pasitikėjimas valdžios institucijomis. Remiantis „Vilmorus“ pasitikėjimo institucijomis apklausų
2010 ir 2014 m. gruodžio mėnesio rezultatais10, Seimu 2014 m. pasitikėjo 10,6 proc., o nepasitikėjo 52,3 proc.
Lietuvos gyventojų, kai tuo tarpu 2009 m. pasitikėjo 3,6 proc., o nepasitikėjo 78 proc. Pasitikėjimo Vyriausybe
rezultatai dar geresni. 2014 m. Vyriausybe pasitikėjo 23,2 proc., nepasitikėjo 28,6 proc. Lietuvos gyventojų,
kai tuo tarpu 2010 m. pasitikėjo 11,6 proc., o nepasitikėjo 60 proc.
Auga visuomenės politinis aktyvumas ir patriotiškumas. Lietuvos statistikos departamento duomenimis
rinkimų į Seimą aktyvumas lyginant 2008 ir 2012 m. išaugo 4,34 proc. nuo 48,59 proc. iki 52,93 proc. Šiek tiek
išaugo ir aktyvumas rinkimuose į savivaldybių tarybas. 2011 m. rinkimuose dalyvavo 44,08 proc. balsavimo
teisę turinčių žmonių, o 2015 m. dalyvavo rinkėjų: merų – 47,13 proc.; kitų tarybos narių rinkimuose – 46,99
proc11. Vis dėlto, sumažėjo gyventojų aktyvumas Prezidento rinkimuose (nuo 51,76 proc. 2009 m. iki 47,37
proc. 2014 m.). Tai galima sieti su nedidele konkurencija dėl Prezidento posto paskutiniuose rinkimuose. Per
2014 m. pasikeitusi geopolitinė situacija (aštrėjantis Rusijos ir Ukrainos konfliktas) paveikė Lietuvos piliečių
patriotiškumą – remiantis reprezentatyviu Lietuvos pilietinės visuomenės galios tyrimu, piliečių pasiryžimas
esant poreikiui ginti savo šalį ženkliai išaugo ir beveik siekia 1990 m. rodiklius (žr. pav. žemiau).
Pav. 1. Pilietiškumo nuostatų tyrimo rezultatai

Šaltinis: Lietuvos pilietinės visuomenės galios tyrimo pristatymas, 2014 m.

Gerėjant ekonominei situacijai, Lietuvoje auga susidomėjimas kultūra. Remiantis Eurobarometro
apklausomis12, 2013 m. 39 proc. Lietuvos gyventojų bent kartą metuose lankė muziejus, 34 proc. lankėsi
teatruose, 23 proc. - operoje ar balete bei 41 proc. - kino teatruose. Tuo tarpu 2007 m. 33 proc. Lietuvos
gyventojų bent kartą metuose lankė muziejus, 27 proc. lankėsi teatruose, 20 proc. - operoje ar balete bei
33 proc. - kino teatruose.
Lietuvos gyventojai vis geriau vertina sveikatos paslaugų kokybę. Eurobarometro13 duomenimis, 2009 m.
tik 40 proc. lietuvių sveikatos paslaugų kokybę vertino kaip gerą (21 vieta ES), tuo tarpu 2013 m. žmonių,
gerai vertinančių sveikatos paslaugų kokybę, išaugo iki 65 proc. (17 vieta ES).
Esminis atotrūkis ir grėsmės
Nepaisant stiprėjančios socialinės struktūros, Lietuvos pilietinė visuomenė vis tiek bręsta nepakankamai
sparčiai. Esminis veiklios visuomenės brandą matuojantis pažangos rodiklis, nuo 2007 m. matuojamas
BNS (2010). „Pasitikėjimas ugniagesiais išlieka labai aukštas“. Prieiga per internetą:
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pasitikejimas-ugniagesiais-islieka-labai-aukstas.d?id=39860481 Vilmorus internetinis puslapis.
Prieiga per internetą: http://www.vilmorus.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2&cntnt01returnid=20 [2015
02 22]
11 Vyriausiosios rinkimų komisijos informacija,
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rinkimu_diena/index.html [2015-03-02]
12 Special Eurobarometer 399, 2013 ir Special Eurobarometer 278, 2007.
13 Special Eurobarometer 327, 2010. Special Eurobarometer 411, 2014.
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Pilietinės galios indeksas, 2014 m. krito iki 34 balų. Taip yra žemiausias rezultatas nuo 2009 m. Lyginant su
2013 m., reprezentatyvios gyventojų apklausos būdu įvertinta pilietinė galia sumažėjo visose kategorijose
(įtaka, aktyvumas, potencialus aktyvumas ir rizikos). Jeigu tendencijos nesikeis, Pažangos strategijoje iškeltas
tikslas (50 balų 2020 m.) nebus pasiektas.

Pav. 2. Pilietinės galios indeksas
70

60

60

50

50
40

32,7

33,2

35,0

35,5

35,0

36,0

34,0

35,11

36,97

30
20
10
0

2007

2008

2009

2010

Lietuvos indeksas
Siekiama Lietuvos indekso reikšmė

2012

2013

2014

2020

2030

Prognozuojama indekso reikšmė Lietuvai

Nagrinėjant
pilietinės
galios indekso skirtumus
tarp skirtingų visuomenės
grupių aiškiai pastebima,
kad moksleivių ir mokytojų
pilietinės galios indeksas
didesnis nei visuomenės.
Taip pat pastebima, kad
pilietinės galios indeksas
tiesiogiai koreliuoja su
išsilavinimu ir pajamomis.
Galiausiai didmiesčiuose
gyvenančių
žmonių
pilietinis galios indeksas
didesnis nei miestuose ar
kaimuose
gyvenančių
žmonių.14

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis Pilietinės galios indeksu.
Pastaba: Prognozuojamos reikšmės nustatytos darant prielaidą, kad rodiklio reikšmė ateityje keisis taip pat kaip keitėsi nuo 2007 iki
2014 m.

Vyraujančios pilietinės veiklos nuo pat 2007 m., kai buvo pradėtas skaičiuoti pilietinės galios indeksas,
nesikeičia. 2014 m. ir toliau vyravo aukojimas labdarai (55,9 proc.) ir dalyvavimas aplinkos tvarkymo talkose
(49,9 proc.). Nė vienoje iš išvardintų 17 pilietiškumo veiklų nedalyvavo 26 proc. gyventojų. Lyginant su 2013
m., sumažėjo dalyvaujančių vietos bendruomenių veiklose (-3,5proc. iki 33 proc.) ir pasirašiusiųjų peticijas (6,3 proc. iki 8,2 proc.). 2014 m. gyventojai daugiau aukoja ir pozityviau, palyginus su 2012 m., žiūri į savo
pilietinę galią (pozityvus nuosavos pilietinės galios vertinimas išaugo 7,1 proc. punktu iki 52,1 proc.). Rečiau
gyventojai įsitraukia į jau minėtą visuomeninių organizacijų ir judėjimų veiklą, politinių partijų veiklą, kreipiasi
į politikus, teisinėmis priemonėmis siekia apginti viešąjį interesą, dalyvauja demonstracijose, mitinguose ir
streikuose.15
Augantį dėmesį pilietinės visuomenės bei „trečiojo sektoriaus“ formavimuisi žymi 2013 m. pabaigoje priimtas
Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų (NVO) plėtros įstatymas. Tačiau vis dar išlieka daugybė
trūkumų, susijusių su stiprios pilietinės visuomenės formavimusi Lietuvoje. Nemaža dalimi esamą atotrūkį
lemia sisteminio poveikio priemonių, tokių kaip socialinės inovacijos, bendruomenių ir piliečių įtraukimas į
valdymą, trūkumas. Visuomenės veiklumą atspindi jos narių dalyvavimas bendruomenės gyvenime.
Lietuvoje bendruomenių ir NVO vaidmuo auga, tačiau jų tankis ir įtaka visuomenei išlieka nepakankami.
Atlikti tyrimai kritikuoja ligšiolinį marginalų NVO ir bendruomenių finansavimą „plonu sluoksniu“ ir pabrėžia
sisteminių ir didesnio masto bei apimties projektų stoką. Pagrindiniai nacionaliniai NVO finansavimo šaltiniai
yra teminės programos ir fondai, koordinuojami ministerijų ar joms pavaldžių įstaigų. Šiose programose
daugiausia skiriamas nedidelės apimties ir/ar dalinis finansavimas jau vykdomiems projektams ir veikloms.
NVO ir socialiniai ekonominiai partneriai per menkai įtraukiami į struktūrinės paramos ir kitų programų
rengimą, jų krypčių ir tikslų nustatymą. Todėl skelbiami konkursai ne visada atitinka srities ar tikslinių grupių
poreikius. Programose įprastai skiriamas dalinis finansavimas sudaro diskriminacines sąlygas dalyvauti
nevyriausybinėms organizacijoms, ypač atsižvelgiant į skiriamų lėšų apimtis (nuo kelių iki keliolikos tūkstančių
litų). Taip pat čia dažnai taikomas diskriminacinis NVO atžvilgiu draudimas apmokėti darbo užmokesčio,
administravimo išlaidas, įsigyti būtinų priemonių. Tokios nuostatos sukuria prielaidas trumpalaikiams
veiksmams ir daliniams rezultatams. Nevyriausybinės organizacijos priverstos taikytis prie vienkartinių
veiksmų bei trumpalaikių rezultatų reikalavimų, neskatinamos nuosekliai siekti savo tikslų, teikiant
visuomenei, tikslinėms grupėms ar vietos bendruomenėms paslaugas ar veiklas, remiantis jų poreikiais. Todėl
būtina peržiūrėti nacionalinių programų finansavimo nuostatas, įtraukiant į jų valdymą nevyriausybines

14
15

Pilietinės visuomenės institutas (2015). Prieiga: <http://www.civitas.lt/lt/?pid=74&id=78>
Pilietinės galios indekso tyrimo duomenys. Prieiga: http://www.civitas.lt/lt/?pid=74&id=78 [2015 02 22]
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organizacijas ir kitus partnerius bei sudarant lygiavertes sąlygas visiems vykdytojams jose dalyvauti 16. Taip
pat neskiriamas pakankamas dėmesys sužadinti vietos bendruomenių potencialui. Reikalingi sprendimai:
viešųjų paslaugų teikimo sąlygų paprastinimas, prieigos prie finansavimo šaltinių gerinimas (pvz.,
finansavimo iš įvairių paramos programų sąlygų lengvinimas; dalies viešųjų paslaugų teikimo
liberalizavimas); paramos administravimo lengvinimas; tęstinės konsultacijos ir palaikymas (mentorystė) 17.
Viena iš pagrindinių gyventojų, bendruomenių ir vietos valdžios sąveikos problemų – prastas gyventojų
informuotumas. Gyventojai yra nusiteikę pozityvioms permainoms, bet dažnai dėl žinių, informacijos stokos
nesugeba realizuoti potencialių galimybių atstovauti savo bei viešiesiems interesams bei prisidėti prie vietos
viešųjų klausimų sprendimo. Todėl apie tai būtina visokeriopai teikti informaciją gyventojams bei suteikti
galimybę jiems patiems laisvai gauti informaciją apie savo teises, galimybes ir pareigas įgyvendinant
teisėtus interesus18.
Vilties teikia tai, kad per 2012 - 2014 m. moksleivių pilietinės galios indeksas išaugo (nuo 48 iki 52 balų) 19. Vis
dėlto egzistuoja spragos jaunimo politinės ir pilietinės savimonės ugdyme. Pilietinės visuomenės instituto
atlikto tyrimo duomenimis, jauni žmonės Lietuvoje mažai domisi ir dalyvauja politinėje veikloje, nes tai jiems
atrodo neaktualu, neįdomu, trūksta žinių, supratimo ir tikėjimo, kad dalyvavimas kažką pakeis. Politika kelia
susierzinimą ir neteisybės jausmą. Be to, mokinių požiūriu, politinėje veikloje trūksta jaunų žmonių. Tuo tarpu
susidomėjimas politika tiesiogiai siejamas su galėjimu produktyviai joje dalyvauti. Tai susiję ir su pilietinio
ugdymo Lietuvoje trūkumais. Pvz., atliktas kokybinis tyrimas parodė, kad pilietinio ugdymo dalykas bendrojo
lavinimo dalykų švietimo sistemoje vertinamas kaip vienas mažiau reikalingų („egzamino nėra, kartais ir
pažymio nėra, o įskaitą visi gauna“). Šį dalyką nuvertina tiek mokytojai (taikydami mažiau griežtus
atsiskaitymo reikalavimus, skirdami šiam dalykui mažiau dėmesio), tiek mokiniai. Vyraujantis leitmotyvas
mokinių diskusijų grupėse kalbant apie pilietinį ugdymą - šios pamokos yra nuobodžios, jose daug teorinių
žinių, kurių reikalingumu mokiniai abejoja, informacija nėra siejama su praktine veikla, kas sakoma tų
pamokų metu - greitai pasimiršta20. Pilietinį ugdymą Lietuvoje būtina stiprinti.
Su visuomenės pilietinio atsakingumo nuostatomis susijusi pilietiškai atsakingos žiniasklaidos ir visuomenės
gebėjimų kritiškai vertinti viešojoje erdvėje pasirodančią informaciją problematika. 2014 m. liepos 4–13 d.
atlikta „Vilmorus“ pasitikėjimo institucijomis apklausa, rodo, kad Lietuvoje yra daugiau nei 16 proc. daugiau
pasitikinčių, nei nepasitikinčių žiniasklaida. „Reporteriai be sienų“ (angl. Reporters Without Borders)
žiniasklaidos laisvės indeksas rodo, kad Lietuva yra 32 pasaulyje pagal Žiniasklaidos laisvės indeksą ir 16 iš ES
narių.21 Nuo 2013 m. stebimas šio indekso pagerėjimas vienu punktu.22 2013 m. Freedom House atliktas
vertinimas, pagal žiniasklaidos laisvės suvaržymus suteikė Lietuvai 24 balus iš 100 galimų (kai 0 – žiniasklaidos
laisvės suvaržymų nebuvimas).23 Nuo 2009 m. stebimas kasmetis žiniasklaidos laisvės mažėjimas.
Veiklios, inovatyvios ir verslios visuomenės pamatas yra kūrybiškumas, siekis „daryti naujus dalykus“ ir „daryti
dalykus kitaip“. Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ įtvirtinta nuostata, kad kūrybiškumas, o taip
pat vaizduotė ir kritinis mąstymas – kritiniai kūrybiškumo veiksniai – vertinami kaip svarbūs šalies ištekliai ir turi
būti ugdomi nuo mažens visą gyvenimą. Siekiant išnaudoti šiuos išteklius, būtina bendrojo lavinimo sistemą
orientuoti į kūrybiškumo, pilietiškumo ir lyderystės ugdymą. Analizuojant prieinamus statistinius duomenis
apie kūrybiškumą, Lietuvos atotrūkis nuo kitų šalių matyti ne tik pagal visuomenės nuostatas kūrybiškumui
svarbių savybių kaip vaizduotė atžvilgiu (visuomenės dalis, mananti, kad vaizduotė yra viena iš svarbiausių
savybių, kurią vaikas turi įgyti namuose, Lietuvoje 2008 m. siekė vos 6% ir buvo žemiausias rodiklis ES), bet ir
nesukurtos prielaidos kūrybiškumui. Pasauliniame kūrybingumo indekse 2010 m. Lietuva buvo 38 (iš 82
pasaulio valstybių), 21 tarp 27 ES valstybių, ir ją lenkė kaimyninės Latvija ir Estija 24. Remiantis Lorenz ir
Lundval25 atliktu Europos darbo sąlygų tyrimu, 2005 m. Lietuvoje kūrybiškų darbuotojų dalis sudarė tik 35
proc. ir yra viena mažiausių ES (ES27 vidurkis 51 proc.). Lietuvą lenkia tiek Latvija (53 proc.), tiek Estija (58
Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras (2014). Nevyriausybinio ir valstybinio sektorių bendradarbiavimas.
Prieiga: http://www.3sektorius.lt/docs/NVOdalyvavimasSFVPstudija_2014-03-20_15:31:07.pdf
17 BGI Consulting (2012). Bendruomenių NVO veiklos Lietuvoje galimybių tyrimas.
18 Pilietinės visuomenės institutas. Piliečių dalyvavimo galimybių priimant sprendimus tyrimas. Prieiga:
http://www.civitas.lt/files/Tyrimas_Pilieciu_Dalyvavimo_Galimybes_Priimant_Sprendimus.pdf [2015 02 22]
19 Pilietinės galios indekso tyrimo duomenys. Prieiga: http://www.civitas.lt/lt/?pid=74&id=78 [2015 02 22]
20 Pilietinės visuomenės institutas (2012). Pilietiškumo ugdymo būklės kokybinis tyrimas.
21 Reporters Without Borders, World Press Freedom Index 2014, http://rsf.org/index2014/en-eu.php
22 Reporters Without Borders, World Press Freedom Index 2013, http://en.rsf.org/press-freedom-index-2013,1054.html
23 Freedom House, „Freedom of the Press“, http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2013/lithuania#.U_yPePmSx6A;
(vertinimas atliekamas kasmet).
24 Martin Porsperity Institute „Creativity and Prosperity: The Global Creativity Index“, 2011. Reitinge nėra Liuksemburgo ir Maltos.
25 Lorenz E. and B.A. Lundval (2009). „Creativity at work in the European Union“ Kn. Villalba E. (sud.)(2009). MEASURING CREATIVITY:
Proceedings for the conference, “Can creativity be measured?” Brussels, May 28-29, 2009. Published by the European Commission,
Joint Research Centre.
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proc.). 22 proc. Lietuvos mokytojų teigia, kad bendrasis šalies švietimo kontekstas nėra palankus ugdyti
mokinių kūrybinį mąstymą. Pagrindinės atotrūkio kūrybiškumo ugdyme problemos kyla dėl nepakankamai
išnaudojamų galimybių ugdant vaikų kūrybiškumą tiek mokykloje, tiek už klasės ribų 26:
 Kūrybiškumo ugdymas dažniausiai remiasi asmenine mokytojo informacija, iniciatyva ir veikla. 2011 m.
tyrimas27 parodė, kad daugiausiai informacijos apie kūrybinį mąstymą ir jo ugdymą mokytojai gavo
darbo metu ir savarankiškai domėdamiesi, tuo tarpu net 44% mokytojų nurodė, kad tokios informacijos
iš aukštosios mokyklos, kur jie studijavo, gavo mažai arba išvis negavo.
 Nepakankama mokyklų administracijos parama vaikų kūrybiškumo ugdymui ir susijusiai mokytojų
veiklai. Mokyklos administracijai dažnai trūksta informacijos apie kūrybiškumo naudą, ji susiduria su
gausybe kitų konkuruojančių tikslų. Mokytojai nėra skatinami už inovatyvumą, taigi nedažnai
pamokose remiasi kūrybiška, netradicine, saviraišką skatinančia veikla, kadangi jai paruoši reikia daug
pastangų ir laiko.
 Mokytojams stinga su vaikų kūrybiškumo ugdymu susijusių kompetencijų, jų svarbos suvokimo ir patirties
(ypač mokytojo karjerą pradėjusių tarpe) plėtojant šias kompetencijas.
 Nepakankamas bendras mokytojų požiūris į kūrybiškumą. Kūrybingi vaikai reikalauja daugiau dėmesio,
ardo nusistovėjusią mokymosi tvarką, o tai taip pat reikalauja daugiau darbo kuriam mokytojai neretai
neturi pakankamai motyvacijos. Tyrimai rodo, kad mokytojai mažiau svarbos, lyginant su vaikais ir jų
tėvais, suteikia nestandartiškam veikimui, mokymuisi iš savo patirties, įsivertinimui ir iniciatyvumui. Taip
pat Šumskas et al.28 teigė, kad „vaizduotė bei įgūdžių tobulinimas, mokytojų nuomone, yra labiau įgimti
nei ugdomi kūrybingos asmenybės požymiai“.
 Kai kurioms šalies mokykloms nepakanka specifinių priemonių ir infrastruktūros kūrybiškumo ugdymui
arba, kai jos turimos – jomis nesinaudojama ar neišnaudojamos jų teikiamos galimybės. Mokymo(si)
bazės stokoja technologinis ugdymas – pavyzdžiui, švietimo valdymo informacinės sistemos
duomenimis, 2012-2013 m. m. iš 949 progimnazijų, gimnazijų, pagrindinių ir vidurinių mokyklų mokomųjų
dirbtuvių neturėjo 90 mokyklų (beveik dešimtadalis); 393 mokyklose (41 proc. mokyklų) nebuvo nė
vienos gamtos mokslų laboratorijos29.
 Trūksta skirtingų mokomųjų dalykų integracijos siekiant kompleksiškai ugdyti vaikų kūrybiškumą. Pamokų
metu mokoma vieno dalyko ir nėra stengiamasi integruoti jo su kitais mokomaisiais dalykais,
neformaliojo švietimo veiklomis ar kita mokyklos veikla.
 Mokyklose pastebimas faktinių žinių perteklius bei sąsajų tarp skirtingų žinių ir patirtimi ar iššūkiu grįsto
mokymosi stoka, mechaninio žinių įsiminimo ir atkartojimo kultūra. Pasigendama sąsajų su realiu
gyvenimu vykdant praktinę ar projektinę veiklą. Tokia veikla lavintų gebėjimą geriau įsiminti
informaciją, tokias kompetencijas kaip komandinis darbas, komunikabilumas ar pažinimas.
 Stokojama mokymosi diferencijavimo. Kasdienėje mokyklų veikloje pasigendama veiklų kaip skirtingų
užduočių skyrimas gabiems ar specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, namų darbų įvairovė, daugiau
dėmesio pamokose prasčiau besimokantiems mokiniams, specialių papildomų užduočių skyrimas, kai
mokiniai ko nors nesupranta, skirtingais lygiais ir būdais dirbančių grupelių klasėje formavimas.
 Kūrybiškumą slopina formalus vaikų vertinimas. Žmonės, kurie tikisi išorinio įvertinimo, sukuria mažiau ir
ne tokių originalių idėjų, nes galvoja, kaip įtikti vertintojui 30.
 Neformalaus ugdymo trūkumas. Tyrimai rodo, kad neformaliojo švietimo užsiėmimus lankantys vaikai
geriau vertina kūrybiškumą31. Tačiau tame pačiame tyrime konstatuojama, kad tik beveik kas antras 3
– 19 metų vaikas lanko neformaliojo švietimo užsiėmimus.
 Siekiant išties paskatinti vaikų kūrybiškumą, būtin aiški ir vieninga kūrybiškumo samprata, finansinės ir
nefinansinės paskatos mokytojams bei mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistema, taip pat ir tėvų
švietimo sistema, nes vaikai kūrybiškumą ugdo ir už klasės ribų.
Apibendrinant, ikimokyklinis ir bendrasis ugdymas Lietuvoje susiduria su menku valstybės dėmesiu,
lyginant, pavyzdžiui, su dėmesiu aukštojo mokslo sistemai, į kurią jaunas žmogus ateina jau susiformavęs
kaip asmenybė. Lietuvoje gana didelis žemo moksleivių (15 m.) raštingumo rodiklis. Eurostato duomenimis,
2012 m. Lietuva buvo septintoji ES pagal šį rodiklį ir jis siekė 21,2 proc. Mokinių pasiekimams įvertinti vykdomi
tiek nacionaliniai, tiek tarptautiniai mokinių pasiekimų tyrimai, tačiau surenkami duomenys naudojami
Visionary Analytics (2014). Vaikų kūrybiškumo ugdymas namuose, mokykloje ir popamokinėje veikloje. Prieiga:
http://lietuva2030.lt/images/stories/Photo/vk_tyrimas.pdf
27 Šiuolaikinių didaktikų centras, VšĮ (2011). Kūrybiškumo ugdymui palankios aplinkos mokykloje tyrimas - tyrimo ataskaita. Vilnius.
Projektas „Kūrybiškumo ugdymas: tyrimai ir metodika“.
28 . Šumskas G. at al (2014). Mokslinio tyrimo „Pradinių klasių mokinių praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymo
prielaidos, praktika ir jos tobulinimo galimybės“ ataskaita. Vilnius.
29 Vaičekauskienė S. ir J. Jevsejevienė (2013). Technologinis ugdymas: situacija, galimybės, perspektyvos. Švietimo problemos analizė,
Nr. 7 (93).
30 Vaicekauskienė, V. (2009). „Kūrybingumo (ne)ugdymas mokykloje“. Švietimo problemos analizė, Nr. 3 (31).
31 Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“ (2013). Neformaliojo švietimo poreikio ir vertinimo tyrimas. Tyrimo ataskaita.
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bendrai apskaitai vykdyti; jie nenaudojami mokinių poreikiams nustatyti, ugdymo turiniui pritaikyti, mokyklų
veiklai vertinti. 11–12 klasių mokinių apklausa 32 parodė, kad dauguma (59 proc.) mano, jog mokytojams
trūksta pedagogikos ir/ar psichologinių, vadybinių, techninių žinių, reikalingų naujiems mokymo metodams
diegti ir dirbti su naujomis technologijomis. Didėjantis mokytojų amžius ir mokytojo profesijos nepatrauklumas
sukelia ilgalaikių sisteminių problemų bendrojo ugdymo srityje. Nepalankus pradedančiųjų mokytojų darbo
krūvio ir atlyginimo santykis neskatina abiturientų rinktis edukologijos studijų.
Mokinių pasiekimams įtaką daro sociodemografiniai veiksniai, o tai rodo bendrojo ugdymo kokybės
prieinamumo problemas. Mokiniai, gyvenantys savivaldybėse, kurių socialinė ekonominė padėtis blogesnė
ir (ar) didesnė kaimo gyventojų dalis, turi mažiau galimybių pasiekti aukštesnius mokymosi rezultatus.
Akivaizdus miesto mokyklų pranašumas prieš kaimo mokyklas ir didelių mokyklų prieš mažas. Ugdymosi
aplinka patyčių požiūriu yra palankesnė mergaitėms, miesto mokyklų ir didelių mokyklų mokiniams. Didesnė
miesto mokyklų mokinių dalis įstoja į universitetus, o kaimo – į kolegijas. Į 2013 m. populiariausias pirmu
pageidavimu nurodytas studijų programas universitetuose daugiausia įstojo abiturientų, baigusių miesto
mokyklas33.
Kalbant apie ikimokyklinį ugdymą, pastebima, kad Lietuvoje santykinai maža dalis ikimokyklinio amžiaus
vaikų, lyginant su kitomis ES šalimis, lanko ikimokyklinio ugdymo užsiėmimus. Eurostato duomenimis, Lietuvoje
2012 m. ikimokyklinio ugdymo auklėtiniai nuo 4 metų iki mokyklinio amžiaus sudarė 84,8 proc., ir pagal šį
rodiklį užėmė 22 vietą ES. Tačiau situacija gerėja. Pastarųjų 6 metų tendencijos, kokia kiekvieno amžiaus
vaikų dalis yra ikimokyklinio ugdymo auklėtiniai Lietuvoje, pateikiamos lentelėje.
Lentelė 5. 0-7 metų vaikų dalis ikimokykliniame ugdyme.
Amžius
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0,2%

9,3%
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75,9%

87,1%

90,3%

64,4%

0,4%

Šaltinis: autorių skaičiavimai, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis.

Galiausiai, Lietuvoje nepakankamai išplėtotas mokinių neformalusis ugdymas. Šalyje nepakankamai
išplėtotas ir netolygus neformaliojo mokinių švietimo įstaigų tinklas (ypač mažesniuose miesteliuose ir kaimo
vietovėse), nepakankama veiklų pasiūla (vyrauja muzikos ir sporto krypčių ugdymo programos),
neužtikrinamos vienodos galimybės visiems mokiniams dalyvauti neformaliajame švietime, todėl
nesudarytos tinkamos sąlygos didinti jo prieinamumą. Dalį lėšų, skirtų neformaliajam mokinių švietimui,
savivaldybės panaudoja kitoms veikloms, savivaldybių lėšos iš esmės skiriamos jų įsteigtoms neformaliojo
švietimo įstaigoms, kurios vykdo tik vienos krypties (pvz., muzikos, sporto) programas, todėl esamas
finansavimo mechanizmas neskatina neformaliojo mokinių švietimo veiklų pasiūlos augimo ir šio švietimo
įstaigų tinklo plėtros. Nepakankamai užtikrinama neformaliojo mokinių švietimo kokybė: neatliekamas
neformaliojo vaikų švietimo išorinis veiklos vertinimas, todėl neužtikrinama neformaliojo mokinių švietimo
kokybės priežiūra; nėra pateiktų konkrečių reikalavimų neformaliojo ugdymo programų turiniui, mokymo
metodams ir priemonėms, arba savivaldybės reikalavimus šioms programoms patvirtina savo nuožiūra,
todėl šalyje nesukuriamos sąlygos mokiniams gauti panašios kokybės paslaugas; savivaldybėse
neužtikrinama tinkama neformaliojo mokinių švietimo įstaigų materialinė bazė ir ugdymo aplinka, o 83 proc.
savivaldybių nepakanka įrangos ar priemonių kokybiškai organizuoti ugdymo procesą, todėl neformaliojo
švietimo veiklos yra nepatrauklios mokiniams ir neskatina jose dalyvauti 34.
Prie bendrų neigiamų veiklios visuomenės tendencijų prisideda mažėjanti vidutinė sveiko gyvenimo trukmė.
Remiantis Eurostato duomenimis, nors Lietuvos moterų sveiko gyvenimo trukmė nuo 61,2 metų 2009 m.
padidėjo iki 61,6 metų 2012 m., tuo pačiu laikotarpiu vyrų sveiko gyvenimo trukmė sumažėjo nuo 57,2 iki
56,6 metų. Bendra sveiko gyvenimo trukmė sumažėjo tik šiek tiek, nuo 59,2 2007 m. iki 59,1 metų 2012 m. Tai
yra 21 vieta ES. Eurostato duomenimis, vidutinės gyvenimo trukmės situacija Lietuvoje dar prastesnė. Lietuva
Lietuvos vyresniųjų klasių mokinių nuomonės tyrimas apie bendrąjį ugdymą ir studijas“. Rait, 2012 m. kovas.
Švietimo aprūpinimo centras (2014). Lietuva. Švietimas regionuose. Lygios galimybės. Prieiga:
https://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/579_c915f0e2c4513e8271a45716bb37142d.pdf
34 Valstybės kontrolė (2015). Kaip organizuojamas neformalusis mokinių švietimas. Valstybinio audito ataskaita. Prieiga:
file:///C:/Users/User/Downloads/Ataskaita-neformal-svietimas.pdf
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2012 m. buvo priešpaskutinė ES (74 metai). Tuo tarpu Estijoje vidutinė gyvenimo trukmė siekia 76,5 metus,
Čekijoje – 78,2, Slovėnijoje – 80,2, o pirmaujančiose šalyse – net 81-82,5 metus. Jei tendencijos išliks, Lietuva
nepasieks užsibrėžto pažangos rodiklio. Produktyvaus ir sveiko gyvenimo trukmės mažėjimui įtakos turi šie
veiksniai:
 Sveikos gyvensenos įgūdžių trūkumas. Eurobarometro35 duomenimis pagal reguliariai sportuojančių
žmonių skaičių Lietuva yra viena iš ES lyderių (15 proc. 2013 m. ir 14 proc. 2009 m.). Lietuvą pagal šį
rodiklį 2013 m. lenkė tik Airija, o vienodai reguliariai sportuojančių žmonių buvo Švedijoje, Slovėnijoje,
Ispanijoje ir Vengrijoje. Nepaisant to visiškai nesimankštinančių žmonių skaičius Lietuvoje didėja. 2009
m. visiškai nesimankštino 44 proc., o 2013 m. jau 46 proc. (20 vieta ES).
 Netinkami mitybos įpročiai, 51 proc. Lietuvos gyventojų mano, kad valgo netinkamą maistą 36.
 Perteklinis alkoholio vartojimas ir rūkymas. Lietuvos statistikos departamento duomenimis Lietuvoje nuo
2008 iki 2013 m. legalių alkoholinių gėrimų suvartojimas, tenkantis vienam gyventojui išaugo 1,1 litru
absoliutaus (100 proc.) alkoholio (2008m. – 11,8 litro, 2013 m. – 12,9 litro). Tuo tarpu legalių tabako
gaminių suvartojimas, tenkantis vienam gyventojui, palaipsniui mažėjo. Statistikos departamento
duomenimis 2007 m. per dieną vienas gyventojas surūkydavo 3,5 cigaretės, o 2013 m. 2,6 cigaretės.
Vis dėlto ši statistika apima tik legaliai suvartotas cigaretes. Tikėtina, kad dėl didėjančio akcizo vis
daugiau žmonių perka kontrabandines cigaretes. Laisvosios rinkos instituto duomenimis, per 2012
metus 35 proc. Lietuvos gyventojų įsigijo kontrabandinių rūkalų, o 62 proc. buvo linkę pateisinti
kontrabandinių ir nelegalių prekių vartojimą37.
 Nepakankamas naudojimasis sveikatos ugdymo, ligų profilaktikos ir prevencijos paslaugomis,
nepakankamai prieinama specializuota sveikatos priežiūra, šiuolaikinius standartus atitinkančių
diagnostikos ir kt. infrastruktūros trūkumas, sveikatos priežiūros paslaugų netolygus prieinamumas 38.
Miestuose dirba didžioji visų gydytojų dalis – daugiau kaip 73 proc., kai tuo tarpu rajonuose suteikiama
60 proc. visų rajonų gyventojams reikalingų sveikatos priežiūros paslaugų.39 Remiantis tyrimais, nustatyti
ženklūs gydytojų specialistų pasiskirstymo ir teikiamų specializuotų ambulatorinių konsultacijų skaičiaus
pagal savivaldybes netolygumai40.
Ekonomiškai neaktyvūs, mažas pajamas ir žemą socialinį statusą turintys asmenys turi mažiau palankias
sveikos gyvensenos formavimosi ir sveikatos gerinimo galimybes ir atitinkamai susiduria su didesne ligų bei
priešlaikinių mirčių rizika. Kaimo gyventojų standartizuoto mirtingumo rodiklis 2013 m. buvo 1,2 karto didesnis
nei miesto, o vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė 2012 m. – 2,9 metais trumpesnė nei miesto gyventojų.
Didelę įtaką lietuvių gyvenimo kokybei ir darbo produktyvumui turi jų psichologinė sveikata. Eurostato
duomenimis, Lietuvoje savižudybių rodiklis 2010 m. beveik tris kartus viršijo ES-28 vidurkį (11,8 atvejai 100 tūkst.
gyventojų) ir buvo didžiausias ES. Lyginant su 2012 m. Lietuvoje 2013 m. savižudybių statistiniai rodikliai
blogėjo. Jei savižudybių skaičius 100 tūkst. gyventojų 2012 m. buvo 31, tai 2013 m. pasiekė 36,7, absoliučiais
skaičiais 2012 m. dėl savižudybių mirė 927, o 2013 m. 1085 žmonės. Lietuva taip pat yra antroji ES (po Latvijos)
pagal smurtinės mirties atvejų skaičių.
Galiausiai, nors susidomėjimas kultūros paslaugomis ir auga, mažėja užsiimančių kultūrine veikla. Remiantis
Eurobarometro41 duomenimis, žmonių, kurie per pastaruosius metus patys niekada neužsiėmė kultūrine
veikla Lietuvoje yra 71 proc. (20 vieta ES). Lyginant su 2007 m. galima matyti, kad daugumoje veiklų
dalyvaujančių asmenų dalis gerokai sumažėjo: šoko (2013 – 5 proc., 2007 – 10 proc.), dainavo (2013- 7
proc., 2007 – 10 proc.), grojo muzikos instrumentu (2013 – 4 proc.; 2007 – 5 proc.), vaidino teatre ar filme
(2013 - 2 proc., 2007 – 5 proc.) fotografavo ar kūrė filmą (2013 – 4 proc., 2007 – 9 proc.).

1.2. VALSTYBĖS VAIDMUO: 2014 M. PAŽANGOS DARBAI
Lentelėje pristatomas su pagrindinėmis veiklios visuomenės problemomis susijusių 2014 m. pažangos darbų
– „greitųjų pergalių“ – įgyvendinimas. Pažangos darbų įgyvendinimas detaliai aptariamas toliau šiame
poskyryje.

Special Eurobarometer 412, 2014.
Vilmorus, 2011 m.
37 Lietuvos laisvosios rinkos institutas (2013). „Tyrimas: Baltijos šalių gyventojai kontrabandines prekes ir pateisina, ir perka“. Prieiga per
internetą: http://www.llri.lt/naujienos/ekonomine-politika/seseline-ekonomika/tyrimas-baltijos-saliu-gyventojai-kontrabandinesprekes-ir-pateisina-ir-perka/lrinka
38 „Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos 2012“, Lietuvos statistikos departamentas, 2013.
39 Lietuvos sveikatos 2014–2020 metų programa.
40 Prieiga per internetą: http://www.sam.lt/go.php/lit/Medicinos-personalo-skaiciaus-poreikio-ir-darbo-kruvio-pilotines-dienosfotografijos-analize-placiau/1185
41 Special Eurobarometer 399, 2013 ir Special Eurobarometer 278, 2007.
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Lentelė 6. Susijusių pažangos darbų įgyvendinimas
Problema

2014 m. pažangos darbai

Esminiai pokyčiai per 2014 m.

Pilietinė
visuomenė
Lietuvoje bręsta
nepakankamai
sparčiai

Sukurti ir įgyvendinti tiesiogines ir
netiesiogines
motyvacines
priemones,
skatinančias
visuomenės narius, ypač jaunimą, ir
leidžiančias jiems įsitraukti į pilietišką
veiklą: įsteigti Nacionalinį pilietinės
visuomenės fondą, finansuojamą iš
visuomenės jokiai paramai neskirtų
2 procentų gyventojų pajamų
mokesčio,
sukurti
bendrą
nevyriausybinių
organizacijų
duomenų bazę, atnaujinti pilietinio
ugdymo
programą,
skatinti
pilietišką
veiklą
Lietuvos
universitetuose, didinti socialinės
veiklos valandų skaičių.

Pilietiškai
atsakinga
žiniasklaida
ir
visuomenės
gebėjimai
kritiškai vertinti
viešojoje
erdvėje
pateikiamą
informaciją
Nesukurtos
prielaidos
tvariam
vaikų
kūrybiškumui
ugdyti

Sukurti
pilietiškai
atsakingos
žiniasklaidos
skatinimo
mechanizmą ir pradėti įgyvendinti
atsakingos žiniasklaidos skatinimo
programą
siekiant
paskatinti
pilietiškai atsakingų
žiniasklaidos
priemonių
ir
jos
vartotojų gausėjimą, pasitikėjimo
šalies institucijomis didėjimą.
50
procentų
ikimokyklinio
ir
bendrojo ugdymo mokyklų įdiegti
pažangias vaikų kūrybiškumo ir
inovatyvaus mąstymo skatinimo
programas
(pvz.,
„Kūrybinės
partnerystės“, „Aukštosios kultūros
impulsai mokykloms“, „Renkuosi
mokyti“, „Kam to reikia?!“), kurios
padėtų ugdyti vaikų suvokimą apie
ateities profesijų perspektyvas,
atskleisti įvairius talentus ir skatinti
sąmoningą
eksperimentavimą
orientuojantis į būsimus karjeros
pasirinkimus.

 569 mokyklos, t.y. 48,7 proc.
visų
mokyklų,
2014
m.
dalyvavo vaikų kūrybiškumo ir
inovatyvaus
mąstymo
skatinimo projektuose.

Neformalaus
mokinių
ugdymo sistema
pasižymi
trūkumais,
o
finansavimo
modelis
neveikia.

Įvertinus bandomųjų neformaliojo
ugdymo krepšelio diegimo 4
savivaldybėse
projektų
patirtį,
įdiegti
neformaliojo
ugdymo
krepšelį visose savivaldybėse.

Mažėjanti
vidutinė sveiko
gyvenimo
trukmė

Parengti ir pradėti įgyvendinti
savižudybių ir kitų ankstyvų mirčių
dėl išorinių priežasčių prevencijos
strategiją.

 Nuo 2015 m. spalio 1 d.
nacionaliniu
mastu
bus
įdiegtas neformaliojo vaikų
švietimo krepšelis. Vienam
moksleiviui bus skirta 15 eurų
per mėnesį.
 Įgyvendinamas Neformaliojo
vaikų švietimo finansavimo
tobulinimo veiksmų planas
2014-2016m.
 Patvirtintas
Sveikatos
netolygumų mažinimo 2014–
2023 metų veiksmų planas;
Psichikos sveikatos strategijos
įgyvendinimo ir savižudybių

Kokias priemones ir kas turėtų
įgyvendinti, kad pažangos
darbas pasiektų tikslą
 Norint
pilnai
įgyvendinti
pažangos
darbą,
reikia
pabaigti
pradėtus
Nacionalinio
pilietinės
visuomenės fondo ir NVO
duomenų
bazės
kūrimo
darbus, didinti
socialinės
veiklos
valandų
skaičių
(atsakinga SADM).
 Skatinti
pilietišką
veiklą
Lietuvos universitetuose bei
sistemingai diegti pilietiškumo
ugdymo
programas
(šių
darbų
pažangos
nėra).
Atsakinga ŠMM.

 Įvertintos galimos Nacionalinį
pilietinės visuomenės fondo
alternatyvos ir pasirinktos dvi:
(1) fondas – nacionalinė
programa, kurią administruoti
pavedama
valstybinei
institucijai; (2) fondas –
nacionalinė programa, kuriai
administruoti
operatoriaus
paslauga
perkama
iš
kompetentingos
organizacijos.
 Sukurtas
NVO
duomenų
bazės prototipas.
 Rengiamas
Pilietinio,
lituanistinio ir tautinio ugdymo
tarpinstitucinis
veiksmų
planas.
 Atlikta visuomenės informavimo  Sukurti žiniasklaidos stebėsenos
priemonių situacijos (vartotojų sistemą (atsakinga KM).
raštingumo) analizė.
 Sukurti
šalies
žiniasklaidos
 Sukurta finansavimo priemonė raštingumo portalą (atsakinga
skirta visuomenės informavimo KM).
priemonių
naudojimo
raštingumo ir gebėjimų kritiškai
vertinti ir analizuoti informaciją
ugdymui.

Dalyvavimas
pavieniuose
projektuose,
net
ir
labai
sėkminguose,
negali
būti
laikomas
sistemingu
vaikų
kūrybiškumo ugdymo programų
diegimu, nes nėra užtikrinamas
tokios
veiklos
tęstinumas.
Siekiant
poveikio,
reikia
(atsakinga ŠMM):
 įdiegti kūrybiškumo ugdymo
programas mokyklose, jas
aiškiai reglamentuojant ir
užtikrinant
jų
tęstinumą
(skiriant finansines lėšas);
 skleisti ir dalintis gerosiomis
praktikomis,
kurios
daro
pokyčius
mokyklose,
dalyvaujant
minėtuose
projektuose;
 taip pat aktualu sukurti
didesnes paskatas mokykloms
dalyvauti vaikų kūrybiškumo ir
inovatyvaus
mąstymo
skatinimo programose.
Darbas
pilnai
įgyvendintas
(tvirtinant 2015 m. valstybės
biudžetą
Seimas
patvirtino
krepšelių
įdiegimą),
toliau
būtina spręsti kitas neformalaus
mokinių švietimo problemas
(pvz. prieinamumo, kokybės).

Patvirtinti atskiri pažangos darbo
fragmentai
atskiruose
dokumentuose. Atsižvelgiant į
ekspertų kritiką patvirtintoms
priemonėms, turi būti užtikrintas
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Problema

2014 m. pažangos darbai

Esminiai pokyčiai per 2014 m.
prevencijos veiksmų planas,
2014-2016
m.;
Lietuvos
sveikatos programa.
 Kuriami krizių intervencijos
centrai.
 Pradėjo veikti savižudybių
prevencijos biuras.
 Sukurtas „Jaunimui palankių
sveikatos priežiūros paslaugų“
modelis.

Kokias priemones ir kas turėtų
įgyvendinti, kad pažangos
darbas pasiektų tikslą
ne tik efektyvus veiksmų planų
įgyvendinimas,
bet
ir
jų
priemonių poveikio vertinimas,
siekiant įvertinti, ar pasirinktos
tinkamos, sisteminės ir poveikį
turinčios priemonės. Psichikos
sveikatos
strategijos
įgyvendinimo ir savižudybių
prevencijos
veiksmų
plano
poveikio vertinimas turėtų būti
vykdomas 2016 m., remiantis
įrodymais ir konsensusu grįstu
procesu, įtraukiant ekspertus ir
suinteresuotąsias
šalis
(atsakinga SAM).

Šaltinis: parengta Visionary Analytics.

Pažangos darbas „sukurti ir įgyvendinti tiesiogines ir netiesiogines motyvacines priemones, skatinančias
visuomenės narius, ypač jaunimą, ir leidžiančias jiems įsitraukti į pilietišką veiklą“, skaidomas į penkis
darbus: (1) įsteigti Nacionalinį pilietinės visuomenės fondą, finansuojamą iš visuomenės jokiai paramai
neskirtų 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio; (2) sukurti bendrą nevyriausybinių organizacijų duomenų
bazę; (3) atnaujinti pilietinio ugdymo programą; (4) skatinti pilietišką veiklą Lietuvos universitetuose; (5)
didinti socialinės veiklos valandų skaičių. Žemiau apibendrinamas kiekvieno iš šių darbų įgyvendinimas.
(1) Siekiant įsteigti Nacionalinį pilietinės visuomenės fondą, finansuojamą iš visuomenės jokiai paramai
neskirtų 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio, SADM kartu su projekto „Kurk Lietuvai“ dalyviais įvertino
galimas fondo alternatyvas ir pasirinko dvi pagrindines: (i) fondas – nacionalinė programa, kurią
administruoti pavedama valstybinei institucijai; (ii) fondas – nacionalinė programa, kuriai administruoti
operatoriaus paslauga perkama iš kompetentingos organizacijos. 2015 m. numatoma toliau tęsti pradėtus
darbus. Šiuo metu rengiama numatomo Nacionalinio pilietinės visuomenės fondo reglamentavimo
prioritetinės teisėkūros iniciatyvos poveikio vertinimo pažyma. Apibendrinant, atlikti pradiniai žingsniai
steigiant fondą, tęsiami darbai siekiant šį fondą įsteigti. Darbas kol kas įgyvendintas iš dalies, tačiau tikėtina,
kad ateityje jis bus įgyvendintas.
(2) Siekiant sukurti bendrą nevyriausybinių organizacijų duomenų bazę, NVO „Informacijos ir paramos
centras“, bendradarbiaudamas su Teisingumo ministerija, sukūrė NVO duomenų bazės prototipą. Buvo
pasiūlyta ne kurti naują NVO duomenų bazę, bet ieškoti būdų susieti jau egzistuojančias NVO duomenų
bazes ir jų duomenis. 2015 m. bus toliau tęsiami pradėti darbai. SADM yra numačiusi 2016 m. iš dalies
finansuoti NVO duomenų bazės kūrimą. Šį darbą galima laikyti iš dalies įgyvendintu, nes jau sukurtas
duomenų bazės prototipas ir toliau tęsiamas jos kūrimas ir tobulinimas.
(3) Darbai, siekiantys atnaujinti pilietinio ugdymo programą, yra pačioje pradinėje stadijoje. Pilietiškumo
programos atnaujinimas taps sudėtine Pilietinio, lituanistinio ir tautinio ugdymo tarpinstitucinio veiksmų
plano dalimi. Šis tarpinstitucinis planas yra rengiamas, formuluojamos konkrečios veiklos ir priemonės, kurios
veiksmingai stiprintų pilietinį, lituanistinį ir tautinį ugdymą. Dėl užsitęsusių Lietuvių kalbos ir literatūros
pagrindinio ugdymo bendrųjų programų projekto svarstymų planas kol kas nėra parengtas, tačiau 2015 m.
planuojama jį teikti tvirtinti Vyriausybei. Darbas laikomas iš dalies įgyvendintu.
(4), (5) Veiklų, kuriomis būtų skatinama pilietiška veikla Lietuvos universitetuose ar didinamas socialinės
veiklos valandų skaičius, 2014 m., geriausiomis ataskaitos rengėjų ir Valstybės pažangos tarybos sekretoriato
žiniomis, nebuvo.
Apibendrinant, pažangos darbą galima laikyti tik iš dalies įgyvendintu. Trys iš jį sudarančių veiklų yra
pradėtos, bet dar neužbaigtos, tačiau galima tikėtis, kad jų įgyvendinimas toliau bus tęsiamas ir užbaigtas.
Likusioms dviem veikloms įgyvendinti jokių darbų atlikta nebuvo.
Pažangos darbas „sukurti pilietiškai atsakingos žiniasklaidos skatinimo mechanizmą ir pradėti įgyvendinti
atsakingos žiniasklaidos skatinimo programą siekiant paskatinti pilietiškai atsakingų žiniasklaidos
priemonių ir jos vartotojų gausėjimą, pasitikėjimo šalies institucijomis didėjimą“.
18

Visų pirma, siekiant išsiaiškinti visuomenės informavimo priemonių situaciją, besibaigiant 2013 m. buvo
inicijuotas žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo tyrimas 42. Žiniasklaidos priemonių raštingumas – tai
gebėjimas identifikuoti, gauti, vertinti, atrinkti ir etiškai bei atsakingai naudoti reikalingą informaciją iš įvairių
informacijos šaltinių43. Pagrindinė tyrėjų padaryta išvada yra ta, jog Lietuvos gyventojų medijų raštingumas
pagal nustatytus kriterijus yra tarp bazinio ir vidutinio lygio. Asmeninės kompetencijos veiksniai juda didėjimo
tendencija į pažengusiųjų lygį. Medijų naudojimas siekia 98,3 proc. Atsižvelgiant į tyrimo metu nustatytas
problemas, tyrėjai rekomendavo: įtraukti į žiniasklaidos raštingumo proceso plėtrą visų lygių žiniasklaidos
atstovus; užtikrinti nuolatinę žiniasklaidos stebėseną, tyrimus, kuriant žiniasklaidos naudojimo duomenų
bazę, padėsiančią stebėti žiniasklaidos raštingumo plėtrą ir teikti rekomendacijas žiniasklaidos raštingumo
ugdymo programų tobulinimui; kartu su Švietimo ir mokslo ministerija sukurti ir įdiegti trijų lygių žiniasklaidos
raštingumo ugdymo sistemą, kuri sudarytų sąlygas unifikuoti žinių ir gebėjimų lygį; sukurti bendrą žiniasklaidos
raštingumo tinklą, įtraukiant visuomenines ir kitas organizacijas, vykdančias panašias iniciatyvas; inicijuoti
žiniasklaidos raštingumo ugdymo priežiūrą, siekiant užtikrinti reikiamą proceso kokybę visuose lygiuose
ateityje įgyvendinant metaraštingumo tinklą.
Antra, sukurta nauja priemonė - „Visuomenės informavimo priemonių naudojimo raštingumo ugdymas,
siekiant didinti gebėjimus kritiškai vertinti ir analizuoti informaciją“, finansuojama iš Kultūros rėmimo fondo
lėšų. 2015 m. šios priemonės finansavimo prioritetai bus nukreipti socialinės partnerystės, kultūros ir švietimo
įstaigų bendradarbiavimo projektams, taip pat ugdantiems jaunimo, vyresnio amžiaus bei socialiai
pažeidžiamoms grupėms priklausančių žmonių (žemesnio išsilavinimo, bedarbių, gyvenančių kaimo
vietovėse ir kt.) medijų ir informacinio raštingumo gebėjimus. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas projektams,
kuriais ugdomi visuomenės gebėjimai išmaniai ir kūrybiškai naudotis žiniasklaidos priemonėmis, taip pat
kuriais visuomenė supažindinama ne tik su visuomenės informavimo priemonių veikimo principais,
žiniasklaidos turinio, komercinių pranešimų kūrimo bei jų poveikio principais, bet ir pavojais, susijusiais su
asmens duomenų platinimu, ugdomi asmenų gebėjimai apsaugoti savo privatumą viešojoje erdvėje.
Apibendrinant šio pažangos darbo įgyvendinimą, galima teigti, kad jis buvo iš dalies įgyvendintas. Sukurta
priemonė (žr. lentelę 6), ugdanti visuomenės gebėjimus kritiškai vertinti ir naudoti žiniasklaidos pateikiamą
informaciją. Žiniasklaidą kuria ne tik žurnalistai, bet ir visi piliečiai ir esant sąmoningesniems žiniasklaidos
priemonių vartotojams ir pačios žiniasklaidos priemonės priverčiamos keistis ir atitikti visuomenės poreikius.
Nepaisant to, kad gyventojų informacinio raštingumo didinimas yra veiksminga priemonė gerinti
žiniasklaidos veiklos standartus ir kokybę, reikalingi ir veiksmai nukreipti į žiniasklaidą 44. Reikalinga pastovi
žiniasklaidos stebėsenos sistema, kuri padėtų sekti žiniasklaidos kaitą bei teikti rekomendacijas žiniasklaidos
raštingumo ugdymo programų tobulinimui45. Taip pat, žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo tyrime
rekomenduota sukurti šalies žiniasklaidos raštingumo portalą, kuriame būtų galimybė gauti pagrindinę
informaciją ir grįžtamąjį ryšį.
Pažangos darbas „50 proc. mokyklų įdiegti pažangias vaikų kūrybiškumo ir inovatyvaus mąstymo
skatinimo programas, kurios padėtų ugdyti vaikų suvokimą apie ateities profesijų perspektyvas, atskleisti
įvairius talentus“.
Įgyvendinant pažangos darbą bendrojo lavinimo mokyklose organizuotos kūrybiškumo ir inovatyvaus
mąstymo skatinimo programos, įgyvendinamos pavienių projektų būdu:
 „Kam to reikia?!“ – šio projekto metu verslo atstovai veda gyvosios teorijos pamokas moksleiviams.
Projektas skatina verslo atstovus prisidėti prie mokyklų veiklos ruošiant jaunąją kartą sėkmingai karjerai
bei gyvenimui. Tokiu būdu keliama mokinių motyvacija, skatinamas kūrybiškumas, ugdomas
pasitikėjimas savo jėgomis.46
 „Kūrybinės partnerystės“ - programos metu mokytojams bendradarbiaujant su menininkais ir
mokslininkais parodoma, kad pamokos gali vykti ne tik klasėje, bet ir kitose erdvėse, ir įvairiomis
nestandartinėmis formomis, mokantis skirtingų mokslo sričių vienu metu. Siekiama skatinti naujus
mokymosi metodus, kurie padėtų ugdyti tokius gebėjimus, kurie reikalingi XXI a. darbo rinkai. Projekto
metu keliami klausimai apie mokymosi procesą, tyrinėjama, kokiomis sąlygomis vaikai geriausiai

Lietuvos žurnalistų sąjunga (2013), “Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo tyrimas”. Plačiau su tyrimo rezultatais galima
susipažinti Kultūros ministerijos interneto svetainėje, adresu http://www.lrkm.lt/index.php?971888529
43 Audronė Nugaraitė, Aistė Žilinskienė, Dainius Radzevičius (2014). „Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo tyrimo
pristatymas“.
44 Lietuvos žurnalistų sąjunga (2013), “Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo tyrimas”.
45 Audronė Nugaraitė, Aistė Žilinskienė, Dainius Radzevičius (2014)„Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo tyrimo
pristatymas“
46 Pažangos strategijos internetinis puslapis. Prieiga per internetą: http://www.lietuva2030.lt/geroji-patirtis#KamToReikia.lt [2015 02 22]
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mokosi, kas juos motyvuoja, kaip ir kada vaikai tampa atsakingi už savo mokymąsi, ieškoma kūrybiškų
būdų įvairiems mokyklos iššūkiams spręsti. 47
 „Pradinio ugdymo tobulinimas“ - šio projekto tikslas - sudaryti prielaidas veiksmingiau ugdyti pradinių
klasių mokinių praktinius, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą. Projekto metu siekta įvertinti
praktinių ir problemų sprendimo gebėjimų bei kūrybiškumo ugdymo pradinėse klasėse situaciją,
galimybes ir numatyti tobulinimo kryptis, tobulinti pedagogų, švietimo pagalbos specialistų, mokymosi
visą gyvenimą sistemos darbuotojų kompetencijas bei parengti metodines ir mokymo(si) priemones
praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymui. 48
569 mokyklos, t.y. 48,7 proc. visų Lietuvos mokyklų, 2014 m. dalyvavo bent viename iš šių projektų. Žiūrint
formaliai, tikslas beveik pasiektas. Tačiau dalyvavimas pavieniuose projektuose neužtikrina vaikų
kūrybiškumo ugdymo tęstinumo. Formuluojant pažangos darbą, siekta tęstinės, aiškiai reglamentuotos
vaikų kūrybiškumo ugdymo veiklos (programos) Lietuvos mokyklose. Todėl rekomenduojama kūrybiškumo
ugdymo projektus vertinti kaip pilotines veiklas, kurias reikėtų sistemingai įtraukti į vaikų ugdymo programas,
taip užtikrinant sisteminį poveikį. Tik tuomet būtų užtikrintas pažangių programų „įdiegimas“. Kitu atveju,
dalyvavimas projektinėse veiklose pasibaigs kartu su ES SF lėšomis ir taip nebus užtikrintas sistemingas vaikų
ugdymas ar naujos „atviro mokymosi“ paradigmos diegimas vaikų ugdyme. Kol kas, siekiant padidinti
mokyklų skaičių, dalyvaujančių tokiuose projektuose, reikia aktyviai skleisti ir dalintis gerosiomis praktikomis.
Pažangos darbas „Įvertinus bandomųjų neformaliojo ugdymo krepšelio diegimo 4 savivaldybėse projektų
patirtį, įdiegti neformaliojo ugdymo krepšelį visose savivaldybėse“.
Pažangos darbas yra pilnai įgyvendintas. Tvirtinant 2015 m. biudžetą, Seimas pritarė, kad nuo 2015 m. spalio
1d. nacionaliniu mastu būtų įdiegtas neformaliojo vaikų švietimo krepšelis. Vienam moksleiviui bus skirta 15
eurų per mėnesį. Šis naujas pasirenkamojo vaikų ugdymo finansavimo modelis veikia principu „pinigai
paskui vaiką“. Jis įgalina savivaldybes vieningai administruoti neformalųjį mokinių švietimą, valdyti
duomenis apie mokinių pasirinktas ir lankomas veiklas bei skirstyti finansavimą pagal mokinių poreikius49.
Taip pat šis naujas modelis turėtų padidinti neformalaus ugdymo prieinamumą bei sudaryti sąlygas
didesniam vaikų skaičiui lankyti neformalaus ugdymo būrelius. Šiuo metu būrelius lanko maždaug kas
trečias šalies moksleivis. Tikimasi, kad naujas finansavimas leis būrelius rinktis bent kas antram moksleiviui. 50
Neformalaus ugdymo krepšelio modelis, prieš įdiegiant jį visose savivaldybėse, buvo išbandytas keturiose
savivaldybėse: Anykščių, Klaipėdos, Panevėžio rajono bei Panevėžio miesto. Išbandymas parodė, kad ši
finansavimo tvarka davė teigiamų pokyčių. Per 5 programos mėnesius buvo ugdomi 5200 iki tol
neformaliojo švietimo programų nelankiusių vaikų 51. Taip pat buvo akredituotos 332 naujos programos,
parengtos ir vykdytos 90 teikėjų. Savivaldybėse atsirado 46 naujų ugdymo krypčių programos. Galima teigti,
kad padidėjo neformaliojo ugdymo prieinamumas ir geografinė aprėptis. Taip pat išaugo neformaliojo
ugdymo įvairovė. Neformaliojo ugdymo krepšelio atsiradimas buvo teigiamai įvertintas visų su jo bandymu
susijusių tikslinių grupių: daugiau nei du trečdaliai mokinių, tėvų, ugdytojų ir bendruomenės atstovų palankiai
įvertino naująjį finansavimo modelį ir pajautė teigiamus jo sukeltus pokyčius 52.
Įgyvendinamas ir 2013 m. patvirtintas Neformaliojo vaikų švietimo finansavimo tobulinimo veiksmų planas
2014-2016 m., diegiama informacinė neformaliojo vaikų švietimo sistema, teikiama nuolatinė informacinė ir
metodinė pagalba savivaldybių administracijų darbuotojams. 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų
programavimo periodu ketinama rengti atskirus projektus, kuriais dalinai bus finansuojamas neformaliojo
vaikų švietimo infrastruktūros atnaujinimas.
Pažangos darbas „parengti ir pradėti įgyvendinti savižudybių ir kitų ankstyvų mirčių dėl išorinių priežasčių
prevencijos strategiją“.
Pirma, įgyvendinant pažangos darbą, Sveikatos apsaugos ministerija visų pirma patvirtinto kelis veiksmų
planus, susijusius su savižudybių prevencija ir mirtingumo nuo išorinių priežasčių mažinimu:
Projekto „Kūrybinės partnerystės“ internetinis puslapis. Prieiga per internetą: http://www.kurybinespartnerystes.lt/apie-projekta
[2015 02 22]
48 Ugdymo plėtotės centro internetinis puslapis. Prieiga per internetą: http://www.upc.smm.lt/projektai/tobulinimas/apie.php [2015
02 22]
49 Internetinis puslapis pakis.lt. Prieiga per internetą: http://www.pakis.lt/ [2015 02 22]
50 Seimo nario G. Steponavičiaus pranešimas: „Puiki žinia jaunimui ir tėvams – kiekvieno moksleivio būreliui skirta po 15 eurų per
mėnesį“, 2014, gruodžio 4d. Prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=618&p_d=153301&p_k=1
51 Internetinis puslapis pakis.lt. Prieiga per internetą: http://www.pakis.lt/[2015 02 22]
52 „Šiaulių naujienų“ internetinis puslapis. Prieiga per internetą: http://www.snaujienos.lt/naujienos/miesto-gyvenimas/30729diskusijos-dl-neformaliojo-ugdymo-krepeli-netyla [2015 02 22]
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 Sveikatos netolygumų mažinimo 2014–2023 metų veiksmų planas. Šiame plane numatytos įvairios
traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir mirtingumo nuo išorinių priežasčių mažinimo
veiklos.
 Psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos veiksmų planas 2014-2016
metams.
 Lietuvos sveikatos programa. Joje numatytas ženklus mirtingumo dėl savižudybių 100 tūkst. gyventojų
rodiklio mažėjimas (2020 m. – iki 19,5 ir 2025 m. – iki 12), todėl numatoma tęsti ir plėtoti veiklas, siekiant
savižudybių ir kitų ankstyvų mirčių dėl išorinių priežasčių mažėjimo Lietuvoje.
Antra, įgyvendinant 2007-2013 m. ES fondų lėšomis finansuojamos projektus, kuriami 5 krizių intervencijos
centrai didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Taip pat sukurtas „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros
paslaugų“ modelis pagal kurį psichikos sveikatos specialistai parengtų pusės dienos mokymų programą kitų
sektorių specialistams (pvz. policininkams, gaisrininkams, švietimo darbuotojams, žiniasklaidai ir pan.),
siekiant padėti atpažinti specifines sveikatos problemas, tame tarpe ketinimus dėl savižudybių. Galiausiai,
nuo 2015 m. sausio 1d. Valstybiname psichikos sveikatos centre veiklą pradėjo savižudybių prevencijos
biuras, kurio pagrindinės funkcijos – rinkti, analizuoti, apibendrinti informaciją apie savižudybes, jas
sąlygojančius rizikos veiksnius, teikti ją visuomenei bei suinteresuotomis institucijoms, teikti siūlymus
savižudybių prevencijos bei postvencijos klausimais, vykdyti informacinę bei šviečiamąją veiklą savižudybių
prevencijos klausimais visuomenėje bei tikslinėse grupėse.
Apibendrinant, formaliai šis pažangos darbas yra pilnai įgyvendintas. Patvirtinti veiksmų planai susiję su
savižudybių prevencija ir mirtingumo nuo išorinių priežasčių mažinimu bei pradėta imtis konkrečių veiksmų
šiems planams įgyvendinti. Nepaisant to, kad techniškai pažangos darbas įgyvendintas, kritikos susilaukia
Psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos veiksmų planas 2014-2016 m. Planas
kritikuojamas dėl nepakankamai efektyvaus priemonių įgyvendinimo bei konsensusu neparemto plano
rengimo proceso53. Psichikos sveikatos ir žmogaus teisių ekspertai, įtraukti į Sveikatos apsaugos ministerijos
sudarytą darbo grupę, išplatino viešą pareiškimą, kuriuo nepritaria ministerijos parengtam Psichikos
sveikatos strategijos įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos veiksmų planui, kuriame įteisinta civilizuotose
pasaulio šalyse jau išgyvendinta sistema, dar labiau gilinanti psichikos problemų turinčių žmonių neįgalumą.
Siekiant iš esmės spręsti savižudybių ir kitų ankstyvų mirčių dėl išorinių priežasčių problemą, būtina ne tik
efektyviai įgyvendinti patvirtintus planus, bet ir tinkamai vertinti jų priemonių poveikį, atitinkamai atnaujinant
priemonių planus. Psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos veiksmų plano
poveikio vertinimas turėtų būti vykdomas 2016 m., remiantis įrodymais ir konsensusu grįstu procesu, įtraukiant
ekspertus ir suinteresuotąsias šalis.

1.3. VISUOMENĖS VAIDMUO: ATVIRI PAŽANGOS FORUMAI IR GEROSIOS PRAKTIKOS
„Lietuva 2030“ įgyvendinimo instrumentai, į kuriuos įtraukiama visuomenė, apima atvirus pažangos forumus
(APF) ir gerosios praktikos pavyzdžių biblioteką - konkrečius visuomenės gerosios patirties pavyzdžius, kurie
iliustruoja strategijos „Lietuva 2030“ įgyvendinimą. APF įtraukia suinteresuotas šalis, kurios, dalyvaudamos
forumo renginiuose, mokosi ir, taikydamos gautas žinias ir patirtį, efektyviau prisideda prie strategijos
įgyvendinimo tikslų ir siekiamų pokyčių. APF misija – skatinti ir palaikyti nuolatinę diskusiją su visuomene dėl
šalies raidos procesų, prioritetų ir vertybių.54 APF temas tvirtina Valstybės pažangos taryba, atsižvelgiant į
progresą, pasiektą įgyvendinant metinius pažangos darbus ir kitus veiksnius. APF yra:
 priemonė, skatinanti visuomenę prisidėti prie kasmetinių pažangos darbų vykdymo;
 APF išvadose pateikiami konkretūs siūlymai, kuriuos galima įtraukti į kitų metų pažangos darbų sąrašą;
 forumų metu identifikuojamos gerosios praktikos/iniciatyvos bei sėkmingų projektų pavyzdžiai, kurie gali
būti įgyvendinami nacionaliniu mastu (multiplikuojami) ir viešinami.

„Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė D. Mikutienė ragina Sveikatos apsaugos ministeriją nedelsiant spręsti savižudybių
problemas“ pranešimas VIR, 2015 sausio 28 d. Prieiga per internetą:
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4463&p_k=1&p_d=154399
15min.lt (2014). „L.Kazlavickas: ištikus emocinei krizei, pagalbos telefonu gali tikėtis tik 8 proc. skambinančių“. Prieiga per internetą:
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/l-kazlavickas-istikus-emocinei-krizei-pagalbos-telefonu-gali-tiketis-tik-8-procskambinanciu-56-465829; Lietuvos psichologų viešas pareiškimas „Ekspertai nepritaria Psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ir
savižudybių prevencijos veiksmų planui“. Prieiga: http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=324&lng=lt.
54 Lietuvos Pažangos strategijos internetinis puslapis. Prieiga per internetą: http://www.lietuva2030.lt/apie-projekta-lietuva-2030. [2015
02 22]
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Nuo Pažangos strategijos patvirtinimo jau įvyko penki atviri pažangos forumai 55. Pagrindinės pažangos
forumo veiklos apima: diskusijas regionuose, tarptautinį baigiamąjį renginį, straipsnius spaudoje bei
nuoseklią informacinę kampaniją „Lietuva 2030“ Facebook paskyroje ir www.lietuva2030.lt interneto
svetainėje.
Pagrindinės problemos, susijusios su veiklia visuomene, išskiriamos šioje ataskaitoje: tai nepakankamai
sparčiai bręstanti pilietinė visuomenė, nesukurtos prielaidos vaikų kūrybiškumui ugdyti ir mažėjanti sveiko
gyvenimo trukmė. Į šias problemas buvo orientuoti ir 2014 m. pažangos darbai. 2012 - 2015 m. įvykę APF ir
gerosios praktikos biblioteka, kuri šios ataskaitos rengimo metu tebebuvo kuriama, siūlo daug idėjų ir
siūlymų, kaip minėtos problemos galėtų būti sprendžiamos.
Pilietinės visuomenės brandos problematika: ką siūlo pati visuomenė?
Pirmąjį atvirą pažangos forumą „Kaip sustiprinti vietos bendruomenes?“ 2012 m. birželio – spalio mėn.
organizavo Iniciatyvinė grupė, sudaryta iš 20 vietos bendruomenių ir jų asocijuotų struktūrų, verslo ir mokslo
organizacijų, NVO, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Ministro Pirmininko tarnybos atstovų. Forumas
ieškojo sprendimų, įgalinančių vietos bendruomenes,
Pav. 3. Pirmojo APF dalyviai
siekiant, kad jos norėtų, gebėtų ir galėtų aktyviau ir
Verslo
Kiti dalyviai
atstovai
rezultatyviau veikti. Buvo siekiama parengti konkrečius
4%
6%
projektus-pasiūlymus
2014-2020
m.
Nacionalinei
pažangos programai. 2012 m. rugsėjo 28 d. buvo
Visuomeninin
surengtas
baigiamasis
forumo
renginys,
skirtas
kai
Bendruomenės
26%
bendruomenėms: „Vietos bendruomenės: ar norime,
26%
gebame ir galime veikti?“. Forumo baigiamajame
renginyje dalyvavo beveik 200 dalyvių (žr. pav. 3).
Renginio rezultatas – aštuonių darbo grupių parengti
keturi pasiūlymai–projektai 2014-2020 m. Nacionalinei
Politikai
pažangos programai, pateikti Finansų ir Socialinės
9%
apsaugos ir darbo ministerijoms: bendruomenių lyderių
(koordinatorių, organizatorių) tinklo kūrimas; NVO
Valstybės
infrastruktūros kūrimas; socialinio kapitalo pritraukimas į
Savivaldybių
tarnautojai
atstovai
vietos bendruomenes; socialinių paslaugų perdavimas ir
20%
9%
socialinių verslų skatinimas vietos bendruomenėse.
Šaltinis: parengta Visionary Analytics pagal VPT
Sekretoriato pateiktą informaciją.

Forumas pateikė šiuos siūlymus56:
 Sukurti „Bendruomenių pamokų paketą“. Šis paketas būtų praktinis vadovas, skirtas vietos
bendruomenėms. Jame galėtų būti pateikiamos rekomendacijos dėl veiklos modelių, dalinamasi
sėkmės ir nesėkmės istorijomis, išdėstomi faktoriai, darę įtaką iniciatyvos sėkmei ar žlugimui, vietos
bendruomenių veiklos principai, steigimosi procedūros, dokumentai ir t.t.
 Sukurti internetinį puslapį, kuriame būtų talpinamas „Bendruomenių pamokų“ paketas, būtų sukurta
platforma diskusijoms bei ekspertų konsultacijoms, nuolat atnaujinama su vietos bendruomenių veikla
susijusi informacija ir dokumentų bazė, ir t.t.
 Siekti aktyvesnio NVO ir savivaldybių atstovų bendradarbiavimo.
 Nenaudojamas patalpas perduoti/paskolinti NVO. Tokiais pastatais galėtų būti neveikiantys kultūros
centrai, bibliotekos ir kt.
 Kurti NVO centrus, kuriuose galėtų steigtis ir dirbti vietos NVO. Taip būtų sudaryta galimybė bendrauti,
keistis idėjomis ir gerąja patirtimi, mokytis vienoms iš kitų.
 Nuo mažų dienų darželiuose ir pradinėse mokyklose skatinti bendruomeninę veiklą.
 Skatinti visuomenei naudingą darbą/savanorystę už mokyklos ribų.
 Įtvirtinti paskatas užsiimti bendruomenine veikla. Pvz. skirti papildomą balą už visuomenei naudingą
veiklą vietos bendruomenėse, NVO, kitose organizacijose, oficialiai įvertinti visuomeninės veiklos metu
įgytus įgūdžius baigiant universitetą, oficialiai įtvirtinti organizacijų veikloje įgytų įgūdžių pripažinimą
darbo rinkoje.
 Sukurti nacionalinę organizacijų poreikių duomenų bazę prie Darbo biržos, kurti internetinę platformą,
leidžiančią 3 ir daugiau mėn. darbo neturintiems asmenims „atidirbti“ bedarbio pašalpą pritaikant
savo kompetencijas organizacijų veikloje.
 Atlikti poreikių nustatymo tyrimą bendruomenėje.
Čia ir toliau forumų analizei naudota LRVK pateikta informacija apie atvirus pažangos forumus bei http://www.lietuva2030.lt/
skelbiama informacija.
56 Prieiga per internetą: http://www.lietuva2030.lt/dokumentai/rezultatai.pdf [2015 02 22]
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 Skatinti socialinio verslo atstovus konsultuoti vietos bendruomenes plėtojant socialinio verslo projektus.
 Bendruomenės ilgainiui turėtų perimti šiuo metu valstybės/savivaldybės vykdomas/teikiamas socialines
paslaugas.
 Sukurti bendruomenių socialinių paslaugų tinklą, kuris leistų keistis gerąja praktika, apjungiant išteklius,
keičiantis kompetencijomis ir informacija.
Dalis šių pasiūlymų (jie tekste parašyti pasviruoju šriftu) virto 2014 m. pažangos darbo „Sukurti ir įgyvendinti
tiesiogines ir netiesiogines motyvacines priemones, skatinančias visuomenės narius, ypač jaunimą, ir
leidžiančias jiems įsitraukti į pilietišką veiklą“ veiklomis.
Pilietinės iniciatyvos vietos bendruomenių tematikoje apėmė tiek nepakankamai bręstančios pilietinės
visuomenės, tiek mažėjančio kultūrine veikla užsiimančių žmonių skaičiaus problemas. Viena tokių iniciatyvų
VšĮ „BEEpart“ įkurtos kūrybinės dirbtuvės, visuomenės traukos centras Pilaitėje, Vilniuje. Čia dirbti kartu
kviečiamos aukštosios meno mokyklos ir jų atstovai, profesionalūs menininkai bei privačios kompanijos.
Pagrindinis projekto tikslas – gerinti lokalinį ir socialinį klimatą bei organizuoti įvairius renginius, įtraukiančius
vietos bendruomenę. Kaip dar vieną pilietinę iniciatyvą galima paminėti Lietuvos kaimų parlamento
subūrimą. Tai nepolitizuotas visuomeninis judėjimas, kurio tikslas – inicijuoti aktyvesnį kaimo problemų
sprendimą, atkreipti į jas vietos, šalies, Europos Sąjungos valdžios institucijų dėmesį ir skatinti kaimo žmones
imtis realių darbų. Dar daugiau pilietinės visuomenės gerųjų praktikų pristato Pažangos strategijos
įgyvendinimo gerosios praktikos biblioteka57.
Bendrojo ugdymo sistemos kokybė ir vaikų kūrybiškumas: ką siūlo švietimo lyderiai?
Bendrojo ugdymo sistemos problemos konkrečiai ir švietimo sistemos problematika bendrai buvo
diskutuojamos atviro pažangos forumo „Švietimo lyderiai atnaujina Lietuvą“ , vykusio 2012 m. spalio mėn.
– 2013 m. kovo mėn., metu. Susisteminus pasiūlymus, gautus iš švietimo bendruomenės atstovų regionuose,
buvo parinktos šešios pagrindinės temos baigiamajam renginiui: (1) Lyderystės samprata: koks yra lyderio
identitetas, kokios yra lyderystės apraiškos organizacijoje? (2) Lyderių mokymasis: kaip stiprinti mokytojo
lyderystę ir kurti lyderystei palankias sąlygas mokykloje? (3) Mokinių mokymasis: kaip uždegti mokymuisi
kiekvieną mokinį? (4) Mokyklos savarankiškumas: kokie žingsniai veda į savarankiškesnę mokyklą? (5)
Pagalba mokyklai: kaip paskatinti mokyklų tobulėjimą? (6) Nacionaliniai švietimo tikslai: ar žinome, kur
einame?58 Forumą organizavo Iniciatyvinė grupė, kurioje dalyvavo projekto „Lyderių laikas“ atstovai ir
partneriai, Švietimo ir mokslo ministerijos59 bei Ministro Pirmininko tarnybos atstovai. Forumo tikslai buvo
suburti švietimo bendruomenę diskusijai dėl pačiai bendruomenei aktualių Lietuvos švietimo klausimų – kaip
paskatinti lyderystės ugdymą(si), mokinių mokymąsi, kaip užtikrinti mokyklos savarankiškumą ir nuolatinį
tobulėjimą, kaip įgyvendinti nacionalinius švietimo tikslus. Baigiamasis renginys „Švietimo lyderiai atnaujina
Lietuvą“ įvyko 2013 m. vasario 28 – kovo 1 d. Renginyje dalyvavo daugiau kaip 500 dalyvių: mokytojų,
savivaldybių švietimo skyrių darbuotojų, mokyklų direktorių, švietimo asociacijų bei NVO, Prezidentūros,
Seimo, Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos bei pavaldžių įstaigų atstovų, mokslininkų ir tyrėjų,
dėstytojų. Renginio metu buvo organizuojami seminarai ir kūrybinės dirbtuvės šešiose teminėse srityse:
Lyderystės samprata, Mokinių mokymasis, Švietimo lyderių mokymasis, Savarankiška mokykla, Pagalba
mokyklai, Nacionaliniai švietimo tikslai.
Lentelė 7. Apibendrinti APF „Švietimo lyderiai atnaujina Lietuvą“ rezultatai
Iššūkis
Naujų lyderių
pritraukimas į
mokyklą bei
švietimo sistemą

Nuostatos veiklai
 Lyderystė ir lyderiai yra valstybės vertybė, tad
reikia
visokeriopai
skatinti
švietimo
bendruomenės iniciatyvą, savarankiškumą,
kompetencijų plėtotę.

Perėjimas nuo
mokymo link
mokymosi

 Mokinių ugdymo bei pasiekimų vertinimo
sistemos harmonizavimas: nuo nacionalinių
švietimo tikslų, ugdymo planų bei programų iki
mokinių mokymosi klasėje.
 Atskaitomybės ir atsakomybės už kiekvieno
mokinio mokymosi pažangą stiprinimas visais
lygmenimis.

Pažangos darbai
 Skaidrios, pasitikėjimu grindžiamos švietimo
lyderių karjeros ir apmokėjimo sistemos sukūrimas.
 Paskatų
sistemos,
skatinančios
aukštos
kompetencijos jaunus specialistus dirbti švietimo
sistemoje, sukūrimas.
 Nacionalinio susitarimo dėl ugdymo turinio
prioritetų bei dermės su vertinimo sistema
pasiekimas.
 Mokyklų bei mokytojų patirties idėjų banko
sukūrimas.
 Mokyklų skatinimas kūrybiškai pertvarkyti laiko,
erdvės bei kitas struktūras geresniam mokinių
mokymuisi.

Prieiga: http://www.lietuva2030.lt/geroji-patirtis.
Internetinis puslapis „Lyderių laikas“. Prieiga per internetą: http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/component/content/article/2048
[2015 02 22]
59 Antrojo APF dalyvius registravo Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai; dalyvių sąrašai nėra skelbiami.
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Iššūkis
Valdymas
mokymosi
pažangai :
savarankiškos
mokyklos link

Nuostatos veiklai
 Barjerų asmeniniam ir instituciniam augimui
naikinimas.
 Geros,
kokybiškai
dirbančios
mokyklos
sampratos
išgryninimas
ir
susitarimas
nacionaliniu mastu.
 Nuolatinio mokyklų tobulinimosi būtinybės
pripažinimas nacionaliniu mastu bei pagalbos
mokyklai sistemos sukūrimas.

Bendruomenės
įsitraukimas į
švietimą

 Atotrūkio tarp valdžios ir visuomenės mažinimas.
 Horizontalaus bendradarbiavimo tarp švietimo,
kultūros, socialinės apsaugos ir kitų sričių
stiprinimas
nacionaliniu,
regioniniu
ir
organizacijos lygmeniu.
 Mokyklos ir tėvų bendradarbiavimo svarbos
pripažinimas nacionaliniu mastu.

Pažangos darbai
 Teisinės
bei
finansinės
bazės
mokyklos
savarankiškumui didinti sukūrimas.
 Mokyklų savarankiškumo iniciatyvas remiančio
fondo įsteigimas.
 Mokyklų tobulinimosi ir konsultavimosi sistemos
sukūrimas.
 Lėšų, skiriamų mokyklų tobulinimui po vertinimo,
numatymas ir skyrimas.
 Naujos savivaldybių švietimo padalinių esaties
modeliavimas ieškant šiuo metu mokykloms
aktualių ir reikšmingų funkcijų.
 Nuoseklios tėvų ir mokyklos bendradarbiavimo
programos sukūrimas ir įgyvendinimas.
 Paskatų
sistemos
verslo
organizacijoms,
remiančiomis švietimo iniciatyvas, sukūrimas.
 Pilietinių,
bendruomeninių,
įvairių
sričių
bendradarbiavimo iniciatyvų skatinimas.

Šaltinis: http://www.lietuva2030.lt/images/stories/forumo_pasiulymai.pdf

Dalis APF pasiūlymų60 virto 5 pažangos darbais, kuriuos Valstybės pažangos taryba pasiūlė Vyriausybei. Pvz.,
siūlymas sukurti paskatų sistemą, skatinančią aukštos kompetencijos jaunus specialistus dirbti švietimo
sistemoje virto pažangos darbo „50 procentų ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų įdiegti pažangias
vaikų kūrybiškumo ir inovatyvaus mąstymo skatinimo programas (pvz., „Kūrybinės partnerystės“, „Aukštosios
kultūros impulsai mokykloms“, „Renkuosi mokyti“, „Kam to reikia?!“), kurios padėtų ugdyti vaikų suvokimą
apie ateities profesijų perspektyvas, atskleisti įvairius talentus ir skatinti sąmoningą eksperimentavimą
orientuojantis į būsimus karjeros pasirinkimus.“ dalimi.
Švietimo ir mokslo ministerijos ir kitų forumo partnerių iniciatyva 2014 m. kovo mėnesį buvo organizuotas
antrasis renginys - „Nacionalinis švietimo lyderystės forumas 2014: Lietuvos kryptis – sėkmingas mokymasis“61,
kuris įvyko kaip tęstinė APF iniciatyva, tačiau jau be VPTS įsitraukimo.
Lietuvos visuomenė prie strategijos „Lietuva 2030“ įgyvendinimo prisideda tiesiogiai. Štai tik keli pavyzdžiai:
 Lietuvos Junior Achievement – ne pelno organizacija, jaunimo verslo ir ekonominio švietimo programų
lyderė Lietuvoje. Šiomis programomis siekiama ugdyti Lietuvos jaunimą laisvosios rinkos dvasia, mokyti
suprasti verslą ir ekonomiką, puoselėti iniciatyvą, verslumą ir lyderio savybes 62. Lietuvos Junior
Achievement ruošia mokykloms verslo ir ekonomikos mokymo programas, rengia įvairius verslo ir rinkos
ekonomikos varžybas bei konkursus, bendradarbiaujant su verslininkais rengia verslo, reklamos konkursus,
organizuoja mokinių susitikimus su verslininkais.
 „Renkuosi mokyti“ programa sieki į mokyklas atvesti jaunus profesionalius žmones, kurie nebūtinai turi
pedagoginį išsilavinimą63. Šios programos dalyviai dvejus metus dirba mokyklose, padėdami kiekvienam
mokiniui pasiekti kuo geresnių mokymosi rezultatų, bei gaudami visokeriopą profesinę pagalbą,
apimančią pedagogikos ir lyderystės mokymus, individualų profesinį konsultavimą, bendradarbiavimo
tinklą. Šios programos dalyviai ir partneriai siekią keisti negatyvias nuostatas, nori grąžinti gerą mokytojo
vardą ir padėti vaikams patirti daugiau mokymosi džiaugsmo, atliepti jų poreikius bei ugdyti ir telkti
švietimui neabejingų žmonių kartą64.
 „Kitas variantas“ – neformalaus ugdymo organizacija, siekianti padėti jauniems žmonėms išsiugdyti
savybes ir gebėjimus, kurių dėka jie galėtų geriau pažinti save, atskleisti visą savo vidinį potencialą ir tapti
visaverčiais, laimingais ir sėkmingais visuomenės nariais. 65 Organizacija rengia tęstinius mokymus 14-19
m. amžiaus moksleiviams, kurių metu yra kalbama apie profesijos pasirinkimą, gyvenimo tikslus,
kviečiama susipažinti su aktualiais verslo bei politikos klausimais. Su mokiniais dirba psichologai,
pedagogai, saviugdos ekspertai. Visi renginiai yra nemokami, juose gali dalyvauti visi Lietuvos
moksleiviai.
Žr. Pasiūlymai, kaip pagerinti šalies švietimo sistemą. http://www.lyderiulaikas.smm.lt/images/Forumo2013_medziaga/Forumo%20%20iskelti%20klausimai%20IR%20PASIULYMAI_2.pdf
[2014-08-29].
61 Žr. Nacionalinis švietimo lyderystės forumas 2014. - http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/renginiai/lyderysts-konferencijos/2463nacionalinis-vietimo-lyderysts-forumas [2015 02 22]
62 Lietuvos Junior Achievement internetinis puslapis. Prieiga per internetą: http://www.lja.lt/index.php/apie-mus/lja-veikla [2015 02
22]
63 Programos „Renkuosi mokyti“ internetinis puslapis. Prieiga per internetą: http://www.renkuosimokyti.lt/lt/apie-programa [2015 02
22]
64 Ten pat.
65 Projekto „Kitas variantas“ internetinis puslapis. Priega per internetą: http://kitasvariantas.lt/ [2015 02 22]
60

24

2013 m. rugsėjo – 2014 m. kovo mėn. įvyko trečiasis pažangos forumas - „Gerovės valstybės modelis –
šiaurietiška patirtis ir perspektyvos Lietuvoje“. Šio forumo tema kilo iš 2013 m. vasario mėn. Šiaurės ministrų
tarybos biuro Lietuvoje pristatytos iniciatyvos Ministro Pirmininko tarnybos, Tarptautinių santykių ir politikos
mokslų instituto, ambasadų atstovams - supažindinti Lietuvos visuomenę su Šiaurės valstybių gerovės
visuomenės modeliu ir diskusijose surasti atsakymus, kuo ši Šiaurės valstybių patirtis galėtų būti naudinga
Lietuvai įgyvendinant strategiją „Lietuva 2030“.
Forumo tikslas buvo pagilinti Lietuvos visuomenės žinias apie šiaurietišką gerovės visuomenės modelį – kokie
jo privalumai, su kokiais iššūkiais susiduriama šiuo metu ir inicijuoti diskusiją su politikais, mokslininkais,
valstybės tarnautojais ir plačiąja visuomene apie tai, ką
Pav. 4. Trečiojo APF dalyviai
Lietuva galėtų perimti kurdama savo gerovės visuomenės
Verslo
Kiti dalyviai
modelį. Forumo metu surengtos 5 paskaitos-diskusijos
atstovai
3%
darbo santykių, šeimos politikos, kultūros ir gerovės
17%
Visuomenininkai
technologijų temomis, kuriose pranešimus skaitė ekspertai
28%
Bendruomenės
iš Šiaurės šalių bei Lietuvos. Forumo renginiuose dalyvavo
1%
apie 500 žmonių. 2014 m. kovo 21 d. įvyko baigiamasis
atviro pažangos forumo „Gerovės valstybės modelis: kokį
jį kuriame Lietuvoje ir kokia jo ateitis Šiaurės šalyse”
renginys. Jame buvo aptariamos šios pagrindinės temos:
Šiaurietiško gerovės valstybės modelio tvarumas ir ateitis;
Politikai
11%
Lietuvos gerovės valstybės modelis ir jo ateitis; vyko
diskusija apie tai, kokio gerovės modelio norime Lietuvoje
Valstybės
Savivaldybių
(pagrindinių parlamentinių politinių partijų (atstovaujamų
tarnautojai
atstovai
VPT) diskusija). Baigiamajame renginyje dalyvavo beveik
39%
1%
330 dalyvių: valstybės tarnautojų, visuomenininkų (įskaitant
akademikus, kt.), politikų, NVO atstovų (žr. pav. 4).
Šaltinis: parengta Visionary Analytics pagal VPT
Sekretoriato pateiktą informaciją.

Forumo renginių metu buvo diskutuojama ir pateikta siūlymų, siekiančių spręsti mažėjančio kultūrine veikla
užsiimančių žmonių skaičiaus problemą. Siūlyta investuoti į kūrybinių industrijų plėtrą, bei mažinti kultūrinės
veiklos pasiūlos skirtumus tarp didmiesčių ir regionų. Taip pat forumo metu teigta, kad kultūros raiška nebėra
apribota tik tradicinių raiškos priemonių (muzika, teatras, dailė, šokis), bet aprėpia ir gatvės meną,
tarpdisciplininę raišką, medijas. Visuomenei atsiverianti kultūra artėja prie žmogaus jo kasdieniame
gyvenime ir tampa atsiperkančia investicija. Siekiant spręsti nepakankamai išplėtotų ikimokyklinio ir
bendrojo ugdymo paslaugų problemą forumo metu akcentuota, kad vaikai nėra tik privati nuosavybė ir
valstybė turi investuoti į jų gerovę ir švietimą, nes tai užtikrina ateities pažangą. Taip pat akcentuojama, kad
valstybės pareiga yra užtikrinti galimybes derinti šeimą ir darbą. Siekiant to, svarbus moterų lygybės
klausimas, būtinos aukštos kokybės, visiems prieinamos vaikų priežiūros paslaugos, kad moterys galėtų
dirbti, kad būtų sąlygos ugdyti vaikus nuo ankstyvo ikimokyklinio amžiaus. Apibendrinant Forumo rezultatus,
VPT patvirtino deklaraciją dėl Lietuvos siekio kurti gerovės valstybę 66.
2014 m. rugsėjo 26 d. – spalio 17 d. vyko vaikų kūrybiškumo forumo regioniniai renginiai. Diskusijos vyko
Utenoje, Marijampolėje ir Panevėžyje, kur įžvalgomis buvo dalinamasi su mokytojais ir mokyklų
administracijos atstovais. Regioninių renginių tikslai buvo: (1) atskleisti Lietuvoje egzistuojančias vaikų
kūrybiškumo ugdymo gerąsias ir blogąsias patirtis; (2) identifikuoti svarbiausias kūrybiškumo ugdymo
problemas Lietuvos mokyklose ir jų sprendimo būdus, išlaisvinančius vaikų kūrybiškumą ir išnaudojančius
mokytojų, mokymo turinio, proceso ir aplinkos potencialą. Baigiamasis forumo renginys „Vaikų
kūrybiškumas 24/7“ įvyko 2014 m. lapkričio 21 d. Vilniuje. Pagrindiniai dalyviai - pagrindinio ir vidurinio
ugdymo mokyklų mokytojai, dėstytojai, tikslinių asociacijų atstovai, valstybės tarnautojai, politikai,
mokslininkai, NVO atstovai. Renginių metu koncentruotasi į tris vaikų kūrybiškumo ugdymo sritis – mokytojus,
mokymosi aplinką (kūrybiškumo ugdymą klasėje) ir kūrybiškas bendruomenes (kūrybiškumo ugdymą už
klasės ribų). Daugiausiai dėmesio skirta strategijoms, kaip mokytojus įgalinti plėtoti vaikų kūrybiškumui
palankią aplinką, kokia mokymosi aplinka žadina kūrybiškumą, kaip būtų galima tėvus labiau įtraukti į vaikų
kūrybiškumo ugdymą. Vaikų kūrybiškumo forumo rezultatas – 8 pasiūlymai pažangos darbams67:
 Mažinti akademinėms-pažinimo kompetencijoms skirto laiko dalį šalies bendrojo lavinimo įstaigose, jį
skiriant bendrųjų/ socialinių-ekonominių kompetencijų, prisidedančių prie vaiko kūrybiškumo, ugdymui.
66„Deklaracija

dėl Lietuvos siekio kurti gerovės valstybę“ http://www.lrv.lt/bylos/RESST%20projektas/Renginiai/2014-0321%20deklaracija.pdf [2014-08-29].
67 Ten pat.
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Be to, siekiant geriau ugdyti bendrąsias/ socialines-ekonomines kompetencijas, pedagogus
rengiančiose aukštosiose mokyklose pasiūlyti modernias programas ir įrankius (tiek mokymosi turinio ir
proceso, tiek mokymosi aplinkos ir priemonių inovacijos) šio tipo vaikų ugdymui plėtoti, inovacijoms
švietime diegti ir vaikų kūrybiškumui lavinti. Tokiu būdu bus pereinama prie vaikų kūrybiškumo ugdymo,
paremto vaiko, kaip nedalomos visumos, požiūriu (angl. whole child approach).
Tobulinti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemą, tai yra sudaryti palankias sąlygas: (1) mokytojui kelti
savo kvalifikaciją (pavyzdžiui, gauti tikslingas kvalifikacijos tobulinimo programas, sudalyvauti
seminaruose darbo metu, pasiekti nutolusį rajono švietimo centrą); (2) mokytojams (ypač vyresniems)
aktyviai įsitraukti į mentorystės, ugdomojo vadovavimo ir panašias programas, kuriose vyresni mokytojai
ugdo jaunesnių mokytojų (ir atvirkščiai) kompetencijas perduodami savo patirtį ir žinias; ir (3) vykdyti
pakartotinį mokytojo kvalifikacijos patikrinimą (net ir mokytojams-metodininkams ar mokytojamsekspertams), kurio metu mokytojas pasitikrintų savo turimą patirtį ir žinias.
Sukurti nepriekaištingą finansinio ir nefinansinio mokytojų skatinimo sistemą: finansinio skatinimo sistema
raginti mokytojus diegti inovacijas ugdant vaikų kūrybiškumą (pavyzdžiui, sudaryti itin palankias sąlygas
jiems dalyvauti reikšminguose projektuose); nefinansinio mokytojų skatinimo sistema galėtų apimti
dažnas padėkas mokytojams už atliktus darbus, palankų valstybės pareigūnų požiūrį, pozityvią
atmosferą kolektyve labiau grįstą pagyromis nei pastabomis.
Mokyklose sudaryti galimybes, kad kiekviena klasė galėtų turėti pastovią auklėtoją, turinčią adekvačius
laiko ir finansinius resursus savo klasei(-ėms) nuosekliai prižiūrėti visą asmens mokymosi atitinkamoje
švietimo pakopoje laikotarpį. Alternatyviai, sudaryti sąlygas mokyklose įdarbinti papildomus mokytojus
pagalbininkus, padedančius mokytojams sutvarkyti reikiamus dokumentus, organizuoti renginius,
spręsti vaikų socialines, psichologines problemas. Vietovėse, kur trūksta mokytojų, sudaryti sąlygas
mokytojams nespecialistams likti dirbti švietimo įstaigose.
Per pavienius projektus ir sistemines priemones įgyvendinant nuolatines parodas, konkursus,
olimpiadas, saviugdos klubus ar kitas panašias iniciatyvas skatinti mokytojų ir mokyklos administracijos
bendradarbiavimui palankią atmosferą, stimuliuoti bendradarbiavimą tarp mokyklų ir
bendradarbiavimą su mokyklų bendruomene siekiant kuo efektyvesnio vaikų kūrybiškumo ugdymo
šalyje. Mokyklą formuoti kaip daugiafunkcinį centrą ir kartų dermės vietą. Įtraukiant visuomenę,
sudaryti galimybes į vaikų kūrybiškumo ugdymą įsitraukti ne tik mokytojams, bet ir kūrybiškoms
asmenybėms – kūrėjams-praktikams, įmonių atstovams, kultūros įstaigų atstovams, nevyriausybinėms
organizacijoms, verslininkams (pavyzdžiui, žaidimų kūrėjams ar socialinio verslo iniciatyvų kūrėjams).
Priešmokykliniam ir ikimokykliniam ugdymui skirti ne mažesnį dėmesį nei kitoms švietimo pakopoms.
Priešmokykliniame ir ikimokykliniame ugdyme įgyvendinti daug pilotinių projektų, skirtų efektyvioms
vaikų kūrybiškumo ugdymo strategijoms plėtoti. Šio tipo ugdymą vieningai įgyvendinti visoje šalies
teritorijoje, skiriant adekvatų dėmesį vaikų, esančių kaimo vietovėse, bendrųjų gebėjimų ugdymui.
Įgyvendinti sistemingą tėvų švietimo politiką, skirtą vaikų kūrybiškumo ugdymui skatinti. Pavyzdžiui, skirti
adekvatų dėmesį tinkamam ugdymui šeimoje propaguoti, mokymosi kultūrai šeimoje kurti per įvairias
akcijas, teminius renginius, pažintines-mokomąsias laidas žiniasklaidos priemonėse, festivalius.
Mokyklos vadovui ir mokyklos bendruomenei pastoviai nesutariant kaip ugdyti vaikų kūrybiškumą,
suteikti įrankius mokyklos bendruomenei, leidžiančius pakeisti mokyklos vadovą remiantis aiškiai
pagrįstomis priežastimis.

Galiausiai, egzistuoja daugybė gerųjų visuomenės praktikų, kurios skatina mokytojus ugdyti vaikų
kūrybiškumą, kurti kūrybiškesnę aplinką mokyklose bei ugdyti vaikų kūrybiškumą už klasės ribų. Keletas
visuomenės gerųjų praktikų pavyzdžių pateikiama žemiau.
 Pirma, projektas „Lietuvos tėvų forumas“ prisideda prie atsakingos ir sąmoningos tėvų įtakos vaikų
ugdymo turinio bei proceso visame švietime. Šio projekto metu organizuojamos nemokamos paskaitos
ir saviugdos klubai tėvams68. Pagrindinis projekto tikslas – padėti tėvams ugdyti laisvą kūrybingą
asmenybę, kuri yra nusiteikusi mokytis ir tobulėti, bendrauti ir bendradarbiauti, kelti sau prasmingus
gyvenimo tikslus bei turi įsisąmonintą humanistinių vertybių sistemą 69.
 Antra, projekto „Vaizdo pamokos“ metu kuriama virtuali mokykla, kurioje kaupiamos Lietuvos mokytojų
įrašytos trumpos pamokos70. Mokytojams taip pat yra vedami mokymai, seminarai, kur jie išmoksta
įrašinėti vaizdo pamokas ir praktiškai panaudoti informacines technologijas. Profesionalių mokytojų
sukurtomis pamokomis gali nemokamai naudotis įvairaus amžiaus mokiniai jiems tinkamu metu,
tinkamoje vietoje, naudojant kompiuterį, planšetę ar mobilųjį telefoną71. Mokytojai šias kolegų sukurtas

Prieiga per internetą: http://tevuforumas.lt/apie/ [2015 02 22]
Ten pat.
70 Prieiga per internetą: http://vaizdopamokos.lt/apie-projekta/ [2015 02 22]
71 Ten pat.
68
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pamokas gali naudoti savo darbe kaip papildomą mokomąją medžiagą, gali pasisemti idėjų savo
mokymo metodikoms atnaujinti.
 Trečia, interjero klubas organizavo kūrybines dirbtuves „O jeigu... aš sukurčiau savo svajonių mokyklą
– kaip ji atrodytų?“. Šių dirbtuvių metu vyko specializuotos paskaitos apie dizainą, architektūrą, vyko
ekskursijos, moksleiviai generavo idėjas ir kūrė bendrus darbus 72. Kūrybinių dirbtuvių metu buvo
siekiama išsiaiškinti ir per patyrimą iš pačių vaikų išgirsti, kas iš tiesų jiems svarbu, ko jiems reikia, kad į
mokyklą eitų su džiaugsmu, o joje jaustųsi saugūs, mylimi, norėtų kurti ir tobulėti. Pagal moksleivių
pateiktas idėjas buvo sukurtos tobulėjimą skatinančios mokyklos vizualizacijos 73.
Kelias dešimtis kitų visuomenės gerųjų praktikų vaikų kūrybiškumo tematika pavyzdžių galima rasti UAB
„Visionary Analytics“ parengtoje teminio tyrimo ataskaitoje „Vaikų kūrybiškumo ugdymas namuose,
mokykloje ir popamokinėje veikloje“74.

1.4. KAS TOLIAU: IŠVADOS IR SIŪLYMAI
Kuo galime džiaugtis?

Lietuvoje stiprėja
socialinio klimato
rodikliai

Nuo 2009 m. stebimas socialinio klimato šiltėjimas. Pagal Eurobarometro skaičiuojamą socialinio
klimato indeksą, kuris vertina žmogaus pasitenkinimą savo ekonomine ir socialine situacija, viešųjų
paslaugų prieinamumą, santykius visuomenėje, Lietuva 2013 m. užėmė 16 vietą ES (-1.6). Lyginant
su 2009 m., kuomet Lietuvos indekso reikšmė siekė -2,5 (24 vieta ES), situacija Lietuvoje ženkliai
pagerėjo. Lyginant 2009 ir 2014 m. „Vilmorus“ pasitikėjimo institucijomis apklausos rezultatus, taip
pat stebimi pasitikėjimo valdžios institucijomis gerėjimo rodikliai.

Atotrūkis: kertinės problemos, kurias sprendžiant reikia sutelkti dėmesį
Problemos
Pilietinė
visuomenė
bręsta
nepakankamai sparčiai, žema
pilietinė galia ir visuomenės
aktyvumas.
Iki šiol marginali valstybės
politika, skirta NVO, vietos
bendruomenių skatinimui.
Egzistuoja spragos jaunimo
politinės ir pilietinės savimonės
ugdyme.
Atsakinga – SADM.

Bendrojo
ugdymo
sistema
nepakankamai
skatina
besimokančiųjų kūrybiškumą ir
gebėjimą
mokytis.
Nepakankamas
valstybės
dėmesys
ikimokykliniam
ir
bendrajam ugdymui.
Pagal
mokinių
pasiekimus
skaitymo ir matematikos srityje,
PISA
2012
m.
tyrimo
duomenimis, Lietuva yra 21-23

Siūlomi sprendimai
 Užtikrinti sistemingą pilietinį ugdymą, pradedant nuo ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo.
 Didinti subsidiarumo principą, decentralizuojant paslaugų teikimą ir dalį socialinių
paslaugų perduodant bendruomenėms bei NVO, įteisinant tiesioginius seniūnų rinkimus.
Bendruomenės
ilgainiui
turėtų
perimti
šiuo
metu
valstybės/savivaldybės
vykdomas/teikiamas socialines paslaugas.
 Perdavus daugiau funkcijų bendruomenėms bei NVO ir įtraukus jas į savivaldybių
valdymą, užtikrinti efektyvias viešąsias konsultacijas su piliečiais ir jų poreikių tyrimus,
sukuriant savivaldybių interneto puslapiuose platformas diskusijoms bei ekspertų
konsultacijoms, nuolat atnaujinant su vietos bendruomenių veikla susijusią informaciją,
bei skleidžiant gerąją praktiką, taip pat ir per „Bendruomenių pamokų paketą“ - praktinį
vadovą, skirtą vietos bendruomenėms.
 Aktyviau remti socialines įmones, socialinio verslo plėtrą. Tobulinti socialinio verslo ir
socialinių įmonių reglamentavimą, išplečiant socialinės įmonės ir socialinio verslo
sąvokas.
 Įdiegti finansines ir nefinansines paskatas užsiimti bendruomenine veikla. Pvz. skirti
papildomą balą už visuomenei naudingą veiklą vietos bendruomenėse, NVO, kitose
organizacijose, oficialiai įvertinti visuomeninės veiklos metu įgytus įgūdžius baigiant
universitetą, oficialiai įtvirtinti organizacijų veikloje įgytų įgūdžių pripažinimą darbo
rinkoje.
 Įveiklinti savivaldybių daugiafunkcinius centrus, sudarant galimybes jais naudotis
bendruomenėms.
 Sukurti bendruomenių socialinių paslaugų tinklą, kuris leistų keistis gerąja praktika,
apjungiant išteklius, keičiantis kompetencijomis ir informacija.
 Priešmokykliniam ir ikimokykliniam ugdymui skirti ne mažesnį finansavimą ir dėmesį nei
kitoms švietimo pakopoms (pvz., įgyvendinti daug pilotinių projektų, skirtų efektyvioms
vaikų kūrybiškumo ugdymo strategijoms plėtoti; skirti adekvatų dėmesį vaikų, esančių
kaimo vietovėse, bendrųjų gebėjimų ugdymui).
 Esamų švietimo lyderių potencialo išnaudojimas ir naujų lyderių pritraukimas į mokyklas:
- Sukurti nepriekaištingą finansinio ir nefinansinio mokytojų skatinimo sistemą, kuri ragintų
mokytojus diegti inovacijas ir didintų mokytojo profesijos prestižą visuomenėje.
- Sukurti naują mokytojų atrankos sistemą, kuri pritrauktų daug talentingų mokytojų į
mokyklas.
- Užtikrinti optimalų mokinių skaičių klasėse ir mokytojų krūvį, kurie leistų tinkamai
diferencijuoti mokymąsi.

Prieiga per internetą: http://www.interjeras.lt/interjero-klubas [2015 02 22]
Ten pat.
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Prieiga: http://lietuva2030.lt/images/stories/Photo/vk_tyrimas.pdf, nuo 29 psl.
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Problemos
vietoje ES. Didėjantis mokytojų
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ilgalaikių sisteminių problemų
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abiturientų rinktis edukologijos
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Lietuvos
mokytojai
teigia, kad bendrasis šalies
švietimo
kontekstas
nėra
palankus ugdyti mokinių kūrybinį
mąstymą.
Kūrybiškumo
ugdymas šalyje dažniausiai
remiasi asmenine mokytojo
informacija, iniciatyva ir veikla.
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kūrybiškumo ugdymu susijusių
kompetencijų,
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svarbos
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šias kompetencijas.
Kai kurioms šalies mokykloms
nepakanka specifinių priemonių
ir infrastruktūros kūrybiškumo
ugdymui.
Egzistuoja
neformalaus ugdymo trūkumas.
Atsakinga – ŠMM.
Žemas visuomenės socialinis
kapitalas ir blogėjanti
visuomenės psichikos sveikata.
Didelę įtaką lietuvių gyvenimo
kokybei ir darbo produktyvumui
turi jų psichologinė sveikata.
Eurostato
duomenimis,
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2010 m. beveik tris kartus viršijo
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didžiausias ES. Lyginant su 2012
m. Lietuvoje 2013 m. savižudybių
statistiniai rodikliai blogėjo.
Atsakingos: SAM, ŠMM, VRM.

75
76

Siūlomi sprendimai
- Reformuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemą sudarant palankias sąlygas: (1)
mokytojui kelti savo kvalifikaciją; (2) mokytojams (ypač vyresniems) aktyviai įsitraukti į
mentorystės ar ugdomojo vadovavimo programas; ir (3) vykdyti pakartotinį mokytojo
kvalifikacijos patikrinimą.
 Perėjimas nuo mokymo link mokymosi:
- Atnaujinti bendrojo ugdymo programas, orientuojant jas į kūrybiškumo, kritinio
mąstymo, gebėjimo mokytis lavinimą. Žymiai daugiau laiko skirti bendrųjų
kompetencijų ugdymui.
- mažinti baigiamųjų egzaminų svorį švietimo sistemoje ir daugiau dėmesio suteikiant
praktinei projektinei mokinių veiklai bei mokytojo pažangos vertinimui.
- Skatinti mokyklas ir mokytojus kūrybiškai pertvarkyti mokymo turinį, procesą ir aplinką.
 Bendradarbiavimui palanki mokyklos atmosfera ir bendruomenės įsitraukimas į
švietimą:
- Per pavienius projektus ir sistemines priemones:
o Skatinti mokytojų ir mokyklos administracijos bendradarbiavimui palankią
atmosferą tiek mokyklų viduje, tiek tarp mokyklų. Mokyklą formuoti kaip
daugiafunkcinį centrą ir kartų dermės vietą.
o Sudaryti galimybes į vaikų kūrybiškumo ugdymą įsitraukti ne tik mokytojams, bet ir
kūrėjams-praktikams,
įmonių
atstovams,
kultūros
įstaigų
atstovams,
nevyriausybinėms organizacijoms.
- Įgyvendinti sistemingą tėvų švietimo politiką, skirtą vaikų kūrybiškumo ugdymui skatinti.
 Valdymas mokymosi pažangai: savarankiškos mokyklos decentralizuotoje bendrojo
ugdymo sistemoje:
- Teisinės bei finansinės bazės mokyklos savarankiškumui didinti sukūrimas.
- Tinkamų sąlygų mokyklų tobulinimosi ir konsultavimosi sistemai funkcionuoti sukūrimas
visų pirma skiriant adekvačias lėšas, skirtas mokyklų tobulinimui po vertinimo (pvz.,
plėtojant IQES online Lietuva sistemą).
 Sustiprinti reikalavimus mokyklos vadovų ir savivaldybių švietimo padalinių darbuotojų
kompetencijoms ir sudaryti sąlygas intensyviam šių asmenų kompetencijų tobulinimui.
 Sistemingos paskatos, o ne pavienės priemonės, užtikrinant savižudybių prevenciją
Lietuvoje, pvz.:
- Plėtoti kokybiškas bendruomenines ir paramos šeimai paslaugas vaikus auginančioms
šeimoms ir visų amžiaus grupių psichologinių problemų (įskaitant motyvacijos) bei
psichikos sutrikimų turintiems asmenims, siekiant sukurti optimalų paslaugų tinklą, kuris
nutrauktų istoriškai perimtą ir užsitęsusią Lietuvos priklausomybę nuo didelių institucinės
globos įstaigų;
- Sukurti, įdiegti ir stiprinti nepriklausomos stebėsenos mechanizmus, siekiant stebėti ir
vertinti psichikos sveikatos priežiūros sistemos ir atskirų jos grandžių veiklos rezultatus;
- Diegti patyčių prevencijos priemones mokyklose.
 Bendruomeniškumui ir pasitikėjimui (socialiniam kapitalui) bei psichinei sveikatai esminę
įtaką turi ikimokyklinis ir bendrasis ugdymas, kuris nemaža dalimi formuoja asmenybę.
Todėl sprendžiant šią problemą daug įtakos darys bendrojo ir ikimokyklinio modelio
reforma (siūlymai aukščiau).
 Aukštą visuomenių pasitikėjimą valstybinėmis institucijomis pavyktų užtikrinti veiksmingos,
telkiančios politinės lyderystės, viešojo sektoriaus profesionalumo ir politinio neutralumo
dėka. Todėl būtina valstybės tarnybos reforma, kaip apibrėžta pirmojoje Lietuvos
pažangos ataskaitoje75 ir LR Vyriausybės patvirtintose „Lietuva 2030“ 2015-2016 m.
įgyvendinimo kryptyse76.

Prieiga, p.10: http://www.lietuva2030.lt/images/stories/Photo/pazangos_ats_2009_2014.pdf
Prieiga: http://www.lietuva2030.lt/images/stories/Photo/pd.pdf.
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2. SOLIDARI VISUOMENĖ
2.1. KUR ESAME: PASIEKIMAI IR ATOTRŪKIS
Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ nubrėžta solidarios visuomenės vizija:
„Solidari visuomenė: susitelkusi, save gerbianti, jaučianti atsakomybę už bendrą likimą. Lietuvos tauta
yra gyvų tradicijų visuomenė. Ji semiasi stiprybės iš praeities, tausoja ir kuria lietuvių kalbą ir kultūrą,
puoselėja kitas tradicines Lietuvos kalbas ir kultūras. Taip pat tai šiuolaikiška, pasirengusi dalyvauti
nuolat intensyvėjančiame skirtingų kultūrų dialoge tauta. Jos tarpusavio bendrystė paremta
„Globalios Lietuvos“ idėja – supratimu, kad Lietuvos tauta yra integrali ir vientisa, neskirstoma į
lietuvius, gyvenančius Lietuvoje, ir lietuvius gyvenančius užsienyje. Pasaulio lietuviai aktyviai dalyvauja
valstybės gyvenime ir prisideda prie jos ūkio ir kultūros klestėjimo. „Globali Lietuva“ atvira ir užsienio
valstybių piliečiams, savanoriškai prisidedantiems prie gerų žinių apie Lietuvą sklaidos ir jos interesų
pasaulyje palaikymo. Lietuvos žiniasklaida atsakingai prisideda prie sėkmingos Lietuvos kūrimo.
Visuomenėje puoselėjamas kartų solidarumas, stiprinama darni šeima, kaip svarbiausia visuomenės
ląstelė ir tautos išlikimo garantas, kurioje subręsta laisvas, kūrybiškas ir atsakingas žmogus.
Visuomenėje stiprios skirtingų socialinių grupių (turtinių, etninių ir kt.) solidarumo, tolerancijos, atjautos
ir socialinės atsakomybės bei atsakingo vartojimo nuostatos.“ 77
Kas pasiekta
Pirma, augant ekonomikai, gerėja užimtumo rodikliai, mažėja nedarbas. Lyginant su nedarbo lygio piku
2010 metais, kai nedarbas tarp 15-64 m. asmenų siekė 18,1 proc., šis rodiklis sumažėjo iki 9,3 proc. 2014 m.
III ketvirtį. Eurostato duomenimis jaunimo (nuo 15 iki 24 metų) nedarbas Lietuvoje nuo 2012 iki 2014 III
ketvirčio mažėjo sparčiausiai ES, net 75 proc. ir 2014 m. siekė 18,3 proc., kai tuo tarpu ES28 vidurkis buvo
22,1 proc. Mažesnis jaunimo nedarbas buvo tik Vokietijoje, Danijoje, Austrijoje ir Čekijoje78. Lietuvoje jaunimo
nedarbas buvo mažinamas sudarant galimybes nekvalifikuotiems jaunuoliams įgyti profesinę kvalifikaciją,
o neturintiems darbo patirties - įgyti darbo įgūdžių, taip pat skatinant darbdavius įdarbinti jaunimą bei
teikiant paramą norintiems pradėti verslą ar dirbti savarankiškai. Kita vertus, tikėtina, kad įtaką jaunimo
nedarbo statistikai turėjo emigracija. Statistikos departamento duomenimis, 15-25 m. amžiaus emigrantai
sudaro 26,3 proc. visų emigrantų.
Antra, gerėja socialinės atskirties ir pajamų nelygybės rodikliai. Vertinant ūkio plėtros įtaką gyventojų
gerovei, svarbu vertinti ne tik BVP augimo, bet ir jo pasiskirstymo rodiklius. Didelė pajamų nelygybė stabdo
visuomenės ir valstybės raidą, neigiamai veikia gyventojų sveikatos apsaugos, švietimo galimybes, būsto
sąlygas ir nusikalstamumo lygį. 2013 m. Eurostato duomenimis, pagal pajamų pasiskirstymo koeficientą
(S80/S20) Lietuva nuo 2010 m. iš 27 vietos ES pakilo į 22 vietą. ES pajamų pasiskirstymo koeficiento vidurkis
praktiškai nekito, tuo tarpu Lietuvos rodiklis, 2012 m. nukritęs iki 5,3, 2013 m. vėl pakilo iki 6,1 balo. Gini
koeficientas, gyventojų pajamų pasiskirstymo statistinis rodiklis, vartojamas pajamų skirtumams nustatyti,
Lietuvoje nuo 2009 m. iki 2012m. nuosekliai mažėjo, tačiau 2013 m. vėl išaugo. Vis dėl to nuo 2009 iki 2013
m. Gini koeficientas sumažėjo nuo 35,9 iki 34,6 proc. (25 vieta ES, kai ES vidurkis siekė 30,5 proc.). 2013 m.
Latvija (35,2 proc.) pagal šį rodiklį buvo priešpaskutinė ES, o Estija (32,9 proc.) rikiavosi 22 vietoje. Ekonominės
ir finansinės krizės metu pajamų nelygybė galėjo sumažėti ne tik dėl augančių skurdžiausių gyventojų
pajamų, o dėl krentančių vidutinės klasės pajamų. Tai iš dalies patvirtina tai, kad ekonominio augimo metu
nelygybės rodikliai Lietuvoje prastėja. Kita vertus, įvertinus šešėlinės ekonomikos lygį, pajamų nelygybė
Lietuvoje gali būti ir mažesnė. Apibendrinant, tikimybė 2020 m. pasiekti užsibrėžtą pažangos rodiklį (15 vieta
ES pagal pajamų pasiskirstymo (S80/S20) koeficientą, atsižvelgiant į svyravimus, vertinama kaip vidutinėžema.
Dėl piniginės socialinės paramos sistemos pertvarkos, kai pašalpos teikimas perduotas savivaldybėms, 2014
m. I-III ketvirčio Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, Lietuvoje vidutinis socialinių pašalpų
gavėjų skaičius sumažėjo iki 147 tūkst. 2013 m. jis siekė 190 tūkst., taigi pašalpos gavėjų skaičius sumažėjo 29
proc. Vis dėlto, įvertinant, kad 2008 m. pašalpos gavėjų Lietuvoje tebuvo 37,3 tūkst., kalbėti apie esminę
pažangą nevertėtų.

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, p.10-11. Prieiga: http://www.lietuva2030.lt/images/stories/2030.pdf
Šaltinis: Eurostatas, prieiga:
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec460&plugin=1 [2015-02-27]
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Trečia, auga lietuvių ekologinė savimonė. Eurobarometro duomenimis79, 2013 m. 35 proc. lietuvių ėmėsi
tam tikrų veiksmų kovojant su klimato atšilimu, kai lyginant su 2009 m. tokių veiksmų ėmėsi 32 proc. lietuvių.
Lietuva ES mastu pasiekė pažangos, tačiau vis dar išlieka tarp mažiausiai su klimato atšilimu kovojančių
šalių. Lietuva pagal šį rodiklį užima 23 vietą ES ir lenkia tiek Latviją (25 vieta) tiek Estiją (27 vieta). Lietuviai su
klimato kaita daugiausiai kovoja rūšiuodami atliekas ir stengdamiesi mažinti atliekų kiekį (45 proc.),
mažindami trumpalaikio naudojimo daiktų, kurie iš karto išmetami (angl. disposal items), pvz. vienkartinių
indų, pakuočių, plastikinių maišelių, vartojimą (37 proc.), pirkdami sezoninį vietinių gamintojų maistą (27
proc.) bei pirkdami energetiškai efektyvesnę buitinę techniką (20 proc.).
Esminis atotrūkis ir grėsmės
Nepaisant pažangos, socialinės integracijos ir socialinės lygybės rodikliai išlieka pakankamai žemi.
Neturėdama makroekonominių disbalansų, Lietuva 2014 m. pasiekė ikikrizinį BVP lygį. Nors nedarbas
sumažėjo nuo18,2 proc. 2010 m. iki 9,3 proc. 2014 m. III ketvirtį, tačiau jis vis dar ženkliai viršija ikikrizinį lygį (57,8 proc. 2008 m.). Eurostato duomenimis, lyginant su 2008 m. II ketvirčiu, 2014 m. III ketvirčio užimtųjų skaičius
buvo 82,9 tūkst. mažesnis. Ilgalaikių bedarbių buvo 69 tūkst. arba 47,5 proc. visų bedarbių. Žemiau skurdo
ribos Lietuvoje 2013 m. gyveno 20,6 proc. gyventojų (611 tūkst. žmonių). Nepaisant gausių investicijų į šią
sritį, minėtas rodiklis nuo 2005 m. (20,5 proc., 701 tūkst. žmonių) kito tik neženkliai. 2013 m. gyventojų pajamų
ir gyvenimo sąlygų tyrimo duomenimis, skurdo riziką ar socialinę atskirtį patyrė 917 tūkst. Lietuvos gyventojų
(30,8 proc.), 3,2 proc. mažiau negu 2010 m. Pagal šį rodiklį 2013 m. Lietuva užėmė 22 vietą ES.
Tarp labiausiai skurdo pažeidžiamų visuomenės grupių Lietuvoje yra bedarbiai ir kiti ekonomiškai neaktyvūs
asmenys, nekvalifikuoti darbuotojai bei neįgalieji. Žemos kvalifikacijos 80 darbuotojų nedarbo lygis – antras
pagal dydį ES ir 2013 m. siekė 32,9 proc. (ES vidurkis – 17,9 proc.). Tai rodo, kad Lietuvoje esminė solidarios
visuomenės problema yra struktūrinis nedarbas. Dalis visuomenės ilgą laiką niekur nesimoko ir nedirba,
todėl susiduria su sunkumais prisitaikant prie naujų darbo rinkos reikalavimų, patiria skurdą ir kitas socialinės
atskirties problemas. Šį reiškinį didele dalimi lemia:
 kompetencijų atotrūkis (taigi, švietimo sistemos problemos), žr. 3.1 poskyrį;
 neefektyvi socialinės apsaugos sistema, nepakankami viešųjų socialinių paslaugų prieinamumas ir
kokybė, socialinio verslo plėtros stoka. Socialinės paslaugos yra netolygiai išplėtotos skirtingose Lietuvos
savivaldybėse. Socialinių paslaugų lygis dalyje savivaldybių neatitinka 2007 m. patvirtintų Socialinių
paslaugų išvystymo normatyvų. Per kelis dešimtmečius susiformavusi socialinių paslaugų teikimo
institucinė struktūra lemia tai, kad stacionari globa institucijose yra išplėtota labiau negu
bendruomeninė globa. Įvertinus 2007-2013 m. pamokas, akivaizdu, kad siekiant spręsti socialinės
atskirties problemas, nepakanka vykdyti aktyvias darbo rinkos priemones, o investicijas grįsti vien
mokymais. Trumpalaikiai pavieniai projektai neduoda pakankamų rezultatų – reikalingos didelio masto
investicijos bei veiklų tęstinumas. Viena esminių pamokų – struktūriniam nedarbui didžiausią įtaką turi
motyvacijos trūkumas. Formali socialinės apsaugos sistema nėra efektyvi stiprinant ilgalaikių bedarbių
motyvaciją (ieškoti darbo, mokytis, kurti verslą, būti pilietišku, kt.), tačiau ši funkcija galėtų būti
deleguota privatiems socialinių paslaugų teikėjams, bendruomenėms ir NVO. Lietuvoje vykdyti
pilotiniai jaunimo užimtumo ir verslumo projektai, taikę pažangias įsitraukimu pagrįstas motyvacijos
stiprinimo metodikas (pvz., skautų, Junior Achievement ir kt.), pasiteisino. Socialinių inovacijų diegimas
sistemiškai nacionaliniu mastu padėtų spręsti motyvacijos ir struktūrinio nedarbo problemas, įskaitant
struktūrinio nedarbo prevenciją.
 lėtam socialinės atskirties mažėjimui įtakos turi šešėlinė ekonomika ir iš to sekantis neefektyvus mokesčių
surinkimas. Lietuvoje 2013 m. biudžeto pajamų ir BVP santykis, parodantis, kaip efektyviai valstybė geba
rinkti mokesčius, siekė 32,3 proc. ir buvo pats mažiausias visoje ES (ES vidurkis 45,7 proc.). Biudžeto
pajamų ir BVP santykis Lietuvoje 2013 m. yra žemiausias nuo 2002 m. Lietuva atsilieka ne tik nuo kaimynių
Estijos (38,1 proc.) ir Latvijos (35,1 proc.), bet ir itin mažus mokesčių tarifus turinčios Airijos (35,9 proc.)
bei Šveicarijos (33,8 proc.). Mažesnės biudžeto pajamos – tai ir mažesni mokytojų, medikų bei
policininkų atlyginimai, prastesnės kokybės keliai, mažesnės senatvės pensijos, didesnis biudžeto
deficitas ir vis auganti valstybės skola.81 Vienas iš būdų mažinti nedarbą ir kartu šešėlinę ekonomiką sumažinti mokestinę naštą dirbantiesiems, daugiau apmokestinti turtą ir kapitalą. Tai sumažintų
įdarbinimo kainą ir veikiausiai leistų sukurti daugiau darbo vietų. Šį kelią siūlo ir Tarptautinis valiutos
fondas.

Special Eurobarometer 409, 2014. Special Eurobarometer 322, 2009.
Žemos kvalifikacijos žmonėmis laikomi asmenys turintys žemesnį nei pradinį ar žemesnįjį pagrindinį išsilavinimą (ISCED 0-2 lygiai).
81 Žygimantas Mauricas (2014). „Atsakė, kodėl estai uždirba daugiau už lietuvius“ Delfi.lt. Prieiga per internetą:
http://www.delfi.lt/verslas/verslas/atsake-kodel-estai-uzdirba-daugiau-uz-lietuvius.d?id=65348446
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Demografinių ir darbo jėgos stokos tendencijų kontekste (žr. Santrauką), Lietuvai praradus daug darbingo
amžiaus žmonių, išvykusių dirbti svetur, itin aktualu skatinti grįžtamąją migraciją ir stiprinti globalios lietuvių
bendruomenės ryšius. Nepaisant nuo 2011 m. augančio imigrantų skaičiaus, Lietuvos statistikos
departamento duomenimis Lietuvoje emigracija vis dar viršija imigraciją (žr. pav. 5). Iš Lietuvos išvyksta
darbingiausio amžiaus gyventojai – tarp 74,5 proc. Lietuvos 2004-2013 m. emigrantų buvo 15-44 m. amžiaus.
Pagrindinės didelės emigracijos priežastys:
 Didelis nedarbas. Statistikos departamento duomenimis, 2011 m. 81,8 proc. emigravusių žmonių
vienerius metus ar ilgiau iki išvykimo buvo bedarbiai.
 Didesni atlyginimai kitose šalyse. Lietuvoje atlyginimas yra vienas mažiausių ES ir pats mažiausias euro
zonoje82.
 Studentų emigracija. 8 proc. abiturientų renkasi studijas užsienyje83, o dalis jų baigę studijas į Lietuvą
nebegrįžta.
Pav. 5. Lietuvos migracijos statistika

Šaltinis: autorių skaičiavimai, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis.

Be jokios abejonės, grįžtamosios migracijos skatinimas pirmiausia susijęs su ūkio atsigavimu ir naujų darbo
vietų kūrimu. Apie tai kalbama pirmojoje Lietuvos pažangos ataskaitoje84. Tačiau remiantis Europos
migracijos tinklo 2010 m. tyrimu „Grįžtamoji migracija: teorinės įžvalgos ir situacija Lietuvoje“, Lietuva, kaip
kilmės šalis, turi taikyti ir kitas priemones emigrantams susigrąžinti, tarp jų esminės - informacinės kampanijos,
informacijos centrai. Svarbu, kad visa reikalinga informacija būtų vienoje vietoje – apie mokesčius, sveikatos
apsaugą, vaikų mokslą ir pačių persikvalifikavimą, nekilnojamąjį turtą, darbą, pensiją ir kt.85. Taip pat svarbu
yra telkti pasaulyje išsibarsčiusią Lietuvos tautą. 2012 m. atliktame tyrime „Lietuvos diasporos panaudojimas
valstybės gerovei kurti: Europos Sąjungos šalių narių geroji patirtis“86 pateiktos diasporos duomenų bazių
kūrimo ir tinklų plėtros rekomendacijos. Ekspertai rekomendavo kurti Globalios Lietuvos tinklą ir stiprinti kitus
tinklus. Formuluojami tokie prioritetiniai šių tinklų tikslai: 1) asmenų, gyvenančių užsienyje, ryšių su Lietuva
išlaikymas ir stiprinimas; 2) diasporos dalyvavimas Lietuvos valstybės gerovės kūrime; 3) Lietuvos valstybinių
institucijų ir diasporos partnerystės stiprinimas pasirengiant krizinių ir nenuspėjamų įvykių (terorizmo, gamtos
katastrofų, politinių neramumų) atvejams87.
Galiausiai, vienas iš būdų spręsti demografines ir darbo jėgos trūkumo problemas yra sumanus talentų
pritraukimas ir palankios kultūrinės terpės sukūrimas talentų grąžinimui ir vystymui Lietuvoje. Lietuvoje
imigracija po ekonominės krizės pastebimai išaugo, tačiau didžioji dalis imigruojančių yra į tėvynę grįžtantys
lietuviai (žr. pav. 8). Atvykstančių į Lietuvą užsieniečių skaičius 2013 m. pasiekė 2008 m. lygį, tačiau yra
mažesnis nei 2001 m. Prie ekonominių mažos imigracijos priežasčių taip pat prisideda ir neigiamas Lietuvos
gyventojų požiūris į emigrantus. Tarptautinės migracijos organizacijos 2010 m. tyrimo duomenimis, 58 proc.
SEB bankas (2014). „Lietuvos makroekonomikos apžvalga“. Prieiga per internetą:
https://www.seb.lt/sites/default/files/web/document/lietuvos_makroekonomikos_apzvalga/lma58.pdf
83 MOSTA (2014). „Studijų kokybė Lietuvoje: suinteresuotų šalių požiūris". Prieiga per internetą:
http://mosta.lt/images/leidiniai/Studiju_kokybe_Lietuvoje_suinteresuotu_saliu_poziuris.pdf 118.
84 Visionary Analytics ir LR Vyriausybės kanceliarijos Valstybės pažangos tarybos sekretoriatas (2014). „Lietuva 2030“: pažangos
ataskaita. Pažangos rodikliai 2009-2014. Prieiga: http://www.lietuva2030.lt/images/stories/Photo/pazangos_ats_2009_2014.pdf
85 Daugiau: http://lzinios.lt/lzinios/Mokslas-ir-svietimas/emigracijos-lyderiu-desimtmetis/136654 [2015-02-27]
86 Gudelis D., Gečienė I., Jakulevičienė L. (2012). Lietuvos diasporos panaudojimas valstybės gerovei kurti: Europos Sąjungos šalių
narių geroji patirtis. Prieiga: http://www.lrv.lt/bylos/LESSED%20projektas/Dokumentai/diasporos%20potencialas.pdf
87 Ten pat, 130 psl.
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Lietuvos gyventojų imigraciją vertino kaip neigiamą reiškinį ir tik 19 proc. kaip teigiamą. Galiausiai, Lietuvos
migracijos politika trečiųjų šalių piliečių įdarbinimą laiko antraeile priemone darbo rinkos poreikiams
patenkinti88. Skatinama laikina trumpalaikė migracija nesiorientuojant į ilgalaikę perspektyvą ir gresiančius
demografinius ir ekonominius iššūkius89. Lietuvos valstybė atlieka minimalų vaidmenį pritraukiant kvalifikuotus
imigrantus, darbuotojų pritraukimo procesas vyksta darbdavių iniciatyva 90. Tokią išvadą patvirtina MIPEX
indekso rezultatai. Šis indeksas vertina imigrantų integracijos politiką, atsižvelgiant į imigrantų galimybes
dalyvauti visuomenės veikloje bei valstybių integracijos politiką. Pagal šį indeksą Lietuva 2010 m. užėmė 23
vietą ES27, lenkdama Maltą, Slovakiją, Kiprą ir Latviją. Didžiausias Lietuvos atsilikimas pastebimas imigrantų
integracijoje į švietimo sistemą bei politiniame dalyvavime.

2.2. VALSTYBĖS VAIDMUO: 2014 M. PAŽANGOS DARBAI
Lentelėje pristatomas susijusių pažangos darbų įgyvendinimas. 2014 m. solidarios visuomenės srityje
suformuluoti darbai, susiję su globalios Lietuvos problematika.
Lentelė 8. Susijusių pažangos darbų įgyvendinimas
Problema / iššūkis
Grįžtamoji migracija ir
pasaulyje
išsibarsčiusios Lietuvos
tautos telkimas.

Susiję pažangos
Esminiai pokyčiai
darbai
Plėsti
Globalios  Plečiasi
socialiniuose
Lietuvos
socialinius tinkluose dalyvaujančių
tinklus,
jungiančius lietuvių skaičius.
lietuvius pasaulyje į  Įgyvendinami projektai,
vieną komunikacijos prisidedantys
prie
erdvę, siekiant juose „Globalios
Lietuvos"
suburti ne mažiau 100 tinklų plėtros.
000 tautiečių.
 Plečiami
“Global
Lithuanian Leaders” ir
“Kurk Lietuvai“ tinklai.

Kokias priemones ir kas turėtų įgyvendinti,
kad pažangos darbas pasiektų tikslą
Kol kas pažangos darbas įgyvendinamas
per atskirus projektus (PLEF, Globalios
Lietuvos apdovanojimus, LT Big Brother,
Globalios Lietuvos patarėjai ir kt.). Nors šios
priemonės yra geros, tačiau tikslas suvienyti
kuo daugiau pasaulyje pasklidusių lietuvių
kol
kas
nepasiektas.
Siūlomos
dvi
suderinamos alternatyvos:
 tęsti
įgyvendinamas
emigrantų/diasporos
įtraukimo
priemones, jas papildant ir naujomis
priemonėmis, skirtomis kurti informacijos
paklausą
(priemonės
gali
būti
orientuotos į skirtingas tikslines grupes –
mokslininkus, studentus, užsienio lietuvių
bendruomenes, ekonominius migrantus
ir kt.);
 įgyvendinti
informacijos
pasiūlos
priemones,
sukuriant
vieningą
informacijos erdvę – Globalios Lietuvos
tinklalapį ar pan., kaupti diasporos ir
migrantų
duomenų
bazes,
kaip
rekomendavo ekspertai91 (atsakinga
URM).

Šaltinis: parengta Visionary Analytics.

Pažangos darbas „plėsti Globalios Lietuvos socialinius tinklus, jungiančius lietuvius pasaulyje į vieną
komunikacijos erdvę, siekiant juose suburti ne mažiau 100 000 tautiečių“.
Šis darbas įgyvendinamas visų pirma išnaudojant socialinių tinklų („Facebook“, „Twitter“) galimybes.
Užsienio reikalų ministerija administruoja 2013 m. sukurtą „Facebook“ paskyrą „Globalus tinklas Lietuvai“.
Šiame tinkle siekiama interaktyviai bendrauti su užsienyje gyvenančiais lietuviais, dalintis informacija apie
renginius, veiklas, „Globalios Lietuvos" programos įgyvendinimą, gerąsias bendruomenių praktikas, sužinoti
užsienyje gyvenančių lietuvių nuomonę Lietuvai aktualiais klausimais, skatinti juos įsitraukti į Lietuvos
gyvenimą. 2014 m. pabaigoje ši paskyra turėto 3000 nuolatinių sekėjų, gyvenančių 47 pasaulio valstybėse.
Kas savaitę profilį peržiūri 8000-14000 lankytojų. Ministerija ir 22 diplomatinės atstovybės yra įsteigusios savo
„Facebook" paskyras. Užsienio reikalų ministras ir kai kurie diplomatinių atstovybių vadovai arba
diplomatinės atstovybės savo vardu yra sukūrusios „Twitter" paskyras - iš viso 28.

Europos migracijos tinklas (2013). „Aukštos kvalifikacijos ir kvalifikuotų trečiųjų šalių piliečių pritraukimas“. Prieiga per internetą:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emnstudies/attracting/lt_20130604_highlyqualifiedtcn_lt_version_final_en.pdf
89 Ten pat.
90 Ten pat.
91 Gudelis D., Gečienė I., Jakulevičienė L. (2012). Lietuvos diasporos panaudojimas valstybės gerovei kurti: Europos Sąjungos šalių
narių geroji patirtis. Prieiga: http://www.lrv.lt/bylos/LESSED%20projektas/Dokumentai/diasporos%20potencialas.pdf
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2014 m. Užsienio reikalų ministerija prisidėjo įgyvendinant šiuos projektus, prisidedančius prie „Globalios
Lietuvos" tinklų plėtros:
 „Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas“ – nuo 2009 m. kasmet organizuojamas ekonomikos renginys
pasaulio lietuviams. Šis renginys suburia svarbiausius tarptautinės ir vietinės rinkos ekonomikos lyderius iš
įvairių sričių, leidžia užmegzti vertingų kontaktų, domėtis bei keistis pažangia patirtimi ir prisidėti prie
stiprios tarptautinės Lietuvių bendruomenės pasaulyje kūrimo. 92
 „Globalios Lietuvos apdovanojimai" – šiuose apdovanojimuose pagerbiami savo išskirtinio talento ir
vizijos dėka žinomi tarptautiniai lietuviai ir save su Lietuva siejantys asmenys, kurie savo darbais kuria
globalias galimybes Lietuvai.93
 Mentorystės programa „LT Big Brother" – pagal šią programą vyresnių kursų studentai tiek Lietuvoje, tiek
užsienyje gauna po mentorių (savo profesinėje srityje įsitvirtinusį lietuvių profesionalą), su kuriuo per
neformalų asmenišką bendravimą perima mentorių žinias ir patirtį. Taip padedama lietuviams išnaudoti
profesinį potencialą bei prisidėti prie Lietuvos vystymosi ir geresnės ateities kūrimo.94
 „Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas 2014" – tai verslo, mokslo, politikos ir kultūros festivalis. Juo
siekiama skatinti bendradarbiavimą tarp Lietuvoje ir užsienio šalyse gyvenančio lietuvių jaunimo.
Renginio metu pranešimus skaito ryškiausi savo srities specialistai, vyksta diskusijos, karjeros mugės,
pasirodo įžymūs Lietuvos atlikėjai, sudaromos galimybės laisvai bendrauti ir keistis kontaktais. 95
 Kūrybinės dirbtuvės „Migruojantys paukščiai" – renginys suburiantis emigravusius Lietuvos menininkus,
kūrėjus, intelektualus bendram darbui. Kiekvienais metais pasirenkama vis kita Lietuvos probleminė
vietovė. Pvz. 2014 m. buvo ieškoma būdų kaip prisidėti prie Lentvario dvaro parko ateities bei kūrybiško
pritaikymo šiandienos poreikiams.96
Visi šie projektai suburia skirtingų sričių profesionalus lietuvius (ekonomistus, verslininkus, jaunimą, menininkus)
iš viso pasaulio ir taip prisideda prie stiprios tarptautinės Lietuvių bendruomenės pasaulyje kūrimo.
Ūkio ministerija kartu su VšĮ „Investuok Lietuvoje" ir VšĮ „Versli Lietuva", bendradarbiaujant su VšĮ „Global
Lithuanian Leaders", telkia Lietuvos diasporos profesionalus į vieną komunikacijos erdvę. Įgyvendinama
programa „Global Lithuanian Leaders patarėjai verslui", kurios metu Lietuvos įmonių atstovams sudaromos
galimybės bendradarbiauti su užsienyje tarptautines karjeros aukštumas pasiekusiais užsienio lietuviais,
dalintis patirtimi, ryšiais, įžvalgomis, gauti naudingas konsultacijas, patarimus, kaip plėsti eksportą
konkrečiose rinkose. Šį kontaktų tinklą sudaro 325 nariai.
„VšĮ „Investuok Lietuvoje" įgyvendinama ir koordinuojama jaunųjų profesionalų programa „Kurk Lietuvai"
prisideda prie siekio išlaikyti ryšį su užsienyje gyvenančiu ar išvykusiu studijuoti jaunimu ir skatinti jį pritaikyti
užsienyje įgytas žinias Lietuvos valstybinėse institucijose ar įstaigose, formuoti teigiamą šalies įvaizdį, skatinti
jaunuolius įsilieti į Lietuvos gyvenimą. Kartu šia programa buriamas „Kurk Lietuvai" programos dalyvių tinklas.
Apibendrinant, galima teigti, kad pažangos darbas įgyvendintas iš dalies. Nors aktyviai kuriami ir plečiami
įvairūs tinklai tiek virtualioje, tiek nevirtualioje erdvėje, 100 000 lietuvių vargu ar susidarytų per visus minėtus
tinklus. Užsienio reikalų ministerija siūlo atsisakyti konkretaus skaitinio tikslo pažangos darbe. Tačiau kiekybinis
rodiklis programuoja ambicingesnį siekį. Atsižvelgiant į migracijos tendencijas ir apytikslį užsienyje
gyvenančių lietuvių skaičių, šių lietuvių įtraukimas į diskusiją ir informacijos sklaidą yra svarbus uždavinys,
prisidedantis prie grįžtamosios migracijos skatinimo.

2.3. VISUOMENĖS VAIDMUO: ATVIRI PAŽANGOS FORUMAI IR GEROSIOS PRAKTIKOS
Pagrindinės problemos, susijusios su solidaria visuomene, išskiriamos šioje ataskaitoje – tai aukštas struktūrinis
nedarbas, žemi socialinės integracijos ir socialinės lygybės rodikliai bei neigiama grynoji migracija. Atotrūkis
ir problemos nuo siekiamos solidarios visuomenės buvo diskutuojamos trečiojo pažangos forumo, „Gerovės
valstybės modelis – šiaurietiška patirtis ir perspektyvos Lietuvoje“ metu (daugiau informacijos apie forumą
1.3 skyriuje). Šiaurės šalių modelis grindžiamas Nobelio ekonomikos premijos laureato indo Amartya Seno
išplėtota gebėjimų vystymo perspektyva. Anot jo, realu sukurti tokią visuomenę, kurioje kiekvienas galėtų
visiškai išplėtoti savo prigimtinius talentus. Paprasčiau kalbant, neįmanoma visų žmonių paversti gerais
kompozitoriais, tačiau tie, kurie jais nori ir gali tapti, turi turėti tokią galimybę. Sudarius sąlygas atsiskleisti
žmonių talentams, pirmiausiai laimės kūrybiškumu ir inovacijomis grįsta šiuolaikinė ekonomika. Tačiau norint
Pasaulio lietuvių ekonomikos forumo internetinis puslapis. Prieiga per internetą: http://www.plef.lt/#!about/cjg9 [2015 02 22]
„Global Lithuanina Awards“ internetinis puslapis. Prieiga per internetą: http://gllawards.lt/lt/apie-apdovanojimus/ [2015 02 22]
94 Projekto „LT Big Brother“ internetinis puslapis. Prieiga per internetą: http://www.ltbigbrother.com/apie-projekta/ [2015 02 22]
95 „Pasaulio lietuvių jaunimo suvažiavimo“ internetinis puslapis. Prieiga per internetą: http://pljs2014.lt/apie-rengini/ideja/ [2015 02 22]
96 Projekto „Migruojantys paukščiai“ internetinis puslapis:
http://www.migruojantyspauksciai.lt/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=72&Itemid=275 [2015 02 22]
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tai pasiekti reikalingos didelės socialinės investicijos į į žmogiškąjį kapitalą – veikiantis ikimokyklinis ir
popamokinis ugdymas, aukšto lygio švietimas, darbuotojų perkvalifikavimo politikos, vaikų priežiūros
institucijos šeimoms ir pan. Forumas pasiūlė sisteminį požiūrį į struktūrinio nedarbo ir socialinės lygybės
problemas. Kertinės forumo išvados apie Šiaurės šalių valdymo ir gerovės modelio pritaikymo galimybes:
 Pirma, universalumo principas – lygūs mokesčiai ir gaunama lygi nauda.
i. Universalios gerovės valstybės koncepcija visus piliečius, nepriklausomai nuo jų turto, traktuoja
vienodai. Anglosaksiška gerovės valstybė, kuri skirta padengti tik pačių neturtingiausių poreikius,
dažnai ardo visuomenės vieningumą, kadangi daugiau uždirbantys jaučiasi nepagrįstai remiantys
skurstančius arba „išlaikytinius“. Skandinavijos universalistinė gerovės samprata visų reikalauja
įsipareigoti vienodai ir visiems suteikia tiek pat.
ii. Teikiant viešąsias paslaugas (pvz., švietimo ar sveikatos apsaugos) privatūs jų teikėjai dalyvauja iš
esmės lygiomis teisėmis kartu su viešuoju sektoriumi. Taip užtikrinama galimybė pačiam pasirinkti, iš
ko gauti viešąsias paslaugas. Šia prasme, Šiaurės šalyse pripažįstama rinkos santykių reikšmė ir su
valstybės vaidmeniu tai nepriešinama.
 Antra, pagrindinė nauda teikiama ne per socialines išmokas, o per paslaugas (švietimą, sveikatos
apsaugą, socialinį darbą ir kt.) ir socialines investicijas į žmogiškąjį kapitalą. Pagrindinė šiaurietiško
modelio idėja yra ne perskirstyti turtingųjų lėšas, bet užkirsti kelią skurdui dar ankstyvoje jaunystėje.
Socialinių investicijų tikslas – globalioje inovacijų ekonomikoje sukurti konkurencingą, prisitaikančią ir
pakankamais kūrybiškumo resursais disponuojančią darbo jėgą, kuriai dėl aukštų gebėjimų būtų lengva
rasti savo nišą šalies ūkyje ir nereikėtų mokėti socialinių išmokų. Tačiau tam į asmenį reikia investuoti nuo
pat gimimo.
 Trečia, skiriamas esminis dėmesys vaikų priežiūrai, ikimokykliniam ir pradiniam bendrojo lavinimo
ugdymui, kadangi būtent šiuo laikotarpiu žmonės išsiugdo bendrus gebėjimus mokytis visą likusį
gyvenimą.
 Ketvirta, lyčių lygybės principas – siekis, kad moterys ir vyrai turėtų vienodas galimybes darbo rinkoje.
 Penkta, „flexicurity“ (angl.) principas – lanksčios darbo teisės ir aktyvių darbo rinkos priemonių
suderinimas.
i. Aktyvios darbo rinkos priemonės turėtų būti skirtingo intensyvumo ir pritaikytos įvairių poreikių
gavėjams. Remiantis Šiaurės gerovės valstybių patirtimi , tai turėtų leisti bedarbiams prisitaikyti prie
darbo rinkos pokyčių bei veikti kaip motyvacija dirbti. Taip pat pabrėžta, kad socialinės išmokos ir
garantijos bedarbiams turėtų leisti netekus darbo nenukentėti ir turėti analogiškas gyvenimo sąlygas
kaip turėjus darbą, tačiau neleistų užsibūti ir tapti sistemos "klientu".
ii. Dirbantiesiems itin svarbu sudaryti galimybę suderinti darbą ir tėvystę/motinystę. Išskirtinę reikšmę
turi aukštos kokybės ir viešai prieinamų vaikų priežiūros paslaugų išplėtojimas. Tokia politika atlieka
dvejopą vaidmenį – suteikia vaikams geresnį atspirties tašką gyvenime (ankstyvasis ugdymas), kuris
gali būti ypač svarbus vaikams iš neturtingų šeimų, ir taip pat moterims suteikia daugiau laiko, kurį
jos gali skirti mokamam darbui. Kartu jaunos šeimos, būdamos labiau užtikrintos dėl valstybės
paramos gimus vaikui, lengviau priima sprendimą turėti vaikų.
 Šešta, esminė prielaida, leidžianti įgyvendinti šiuos principus yra didelis gyventojų pasitikėjimas
politinėmis institucijomis ir socialinis kapitalas, kas savo ruožtu sąlygoja aukštą „mokestinę moralę“.
Trumpai kalbant, piliečiai sutiks mokėti didesnius mokesčius tik žinodami, kad neliks kvailių vietoje. Didelį
Šiaurės šalių visuomenių pasitikėjimą valstybinėmis institucijomis pavyko užtikrinti veiksmingos,
telkiančios politinės lyderystės dėka ir užtikrinant viešojo sektoriaus profesionalumą ir politinį
neutralumą. Turint gyventojų pasitikėjimą, daug lengviau įgyvendinti plataus masto reformas.
 Septinta, Šiaurės gerovės modelis nebūtų veiksmingas, jei ne atvira ekonominė politika – tvirtas
įsipareigojimas laisvai prekybai, investicijos į mokslinius tyrimus ir kitas inovacines priemones bei griežta
fiskalinė drausmė, savo ruožtu išreiškianti solidarumo tarp kartų principą.
Kaip visuomenės gerąsias patirtis, susijusias su forumo tematika, galima išskirti kelias visuomenės iniciatyva
organizuotas akcijas siekiant padėti skurstantiems ir mažinti socialinę nelygybę:
 Kasmet Lietuvos miestuose organizuojamos „Maisto banko“ akcijos, kurių metu šimtai ne pelno
organizacijų ir tūkstančiai savanorių padeda rinkti skurstantiesiems aukojamą maistą.
 Įkurtas internetinis portalas pagalbadaiktais.lt. Šis puslapis sutelkia žmones, galinčius teikti paramą
daiktais ar paslaugomis, ir žmones, kuriems tokia pagalba reikalinga. Nuo puslapio įsikūrimo jau
padovanoti 3854 daiktai.
 Nuo 2008 m. VO „Gelbėkit vaikus“ kartu su TV3 ir SEB banku vykdo projektą „Galimybė gyventi geriau“.
Šiuo projektu yra siekiama suteikti globos namų auklėtiniams galimybę geriau gyventi, darbuotojams
padėti spręsti psichologines auklėtinių problemas bei gerinti Lietuvos visuomenės požiūrį į globą, taip
padedant susirasti vaikams globėjus ir pasiruošti savarankiškam gyvenimui ateityje.
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 VšĮ „Socialiniai paramos projektai“ Vilniaus miesto savivaldybės panaudos pagrindais skirtose
patalpose įrengė 80 vietų salotų barą „Mano guru“97. Šiame bare darbo vietos suteikiamos
nebevartojantiems psichoaktyvių medžiagų asmenims, siekiant suteikti jiems sąlygas reabilituotis ir
reintegruotis į visuomenę ir darbo rinką.
Atsakingos žiniasklaidos ugdymo srityje vienas gerosios praktikos pavyzdžių – Socialinės integracijos instituto
vykdomas projektas „Media4change“, organizuojantis mokymus žiniasklaidos atstovams ir kitas veiklas 98.
Neigiamos grynosios migracijos ir globalios Lietuvos tinklų problemos pažangos forumų metu diskutuojamos
nebuvo, tačiau šioje srityje įgyvendinamos įvairios visuomenės iniciatyvos.
 Tūkstantmečio odisėjos dalyviai norėdami paminėti Lietuvos vardo tūkstantmetį jachta plaukė aplink
pasaulį. Jie aplankė 26 pasaulio lietuvių bendruomenes 99. Pagrindinė šios kelionės misija buvo suburti
viso pasaulio lietuvių bendruomenes švęsti Lietuvos vardo tūkstantmetį vienu metu visuose penkiuose
žemynuose.
 Trysmilijonai.lt – tai internetinis puslapis/socialinis tinklas, bandantis suartinti lietuvius gyvenančius net
tolimiausiuose pasaulio kampeliuose. Šiame puslapyje lietuvių ir anglų kalbomis yra informuojami apie
svarbiausius įvykius Lietuvoje, įvykius susijusius su Lietuva ir lietuviais už Lietuvos ribų. Čia yra talpinami
įvairūs vaizdo įrašai, nuotraukos, straipsniai apie lietuvių gyvenimą iš viso pasaulio. Šiuo projektu
siekiama puoselėti pilietiškumą ir visuomeniškumą, suteikti galimybę visiems norintiems prisidėti prie
globalios lietuvių bendruomenės kūrimo.100
 Visuomenės iniciatyvoms galima priskirti ir projektus vykdytus prie kurių įgyvendinimo prisidėjo ir Užsienio
reikalų ministerija: „Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas", „Globalios Lietuvos apdovanojimai",
mentorystės programą „LT Big Brother", „Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas 2014", kūrybines dirbtuves
„Migruojantys paukščiai".
Daugiau pilietinės visuomenės gerųjų praktikų pristatoma Pažangos strategijos įgyvendinimo gerosios
praktikos bibliotekoje101.

2.4. KAS TOLIAU: IŠVADOS IR SIŪLYMAI, KAIP SPRĘSTI LIETUVOS PAŽANGOS
PROBLEMAS
Kuo galime džiaugtis: pažangos pasiekimai solidarios visuomenės kryptyje
Sąlyginai gerėja
socialinės atskirties ir
pajamų nelygybės
rodikliai

2013 m. Eurostato duomenimis, pagal Pajamų pasiskirstymo koeficientą (S80/S20) Lietuva nuo
2010 m. iš 27 vietos ES pakilo į 22 vietą. Gini koeficientas, gyventojų pajamų pasiskirstymo
statistinis rodiklis, vartojamas pajamų skirtumams apibūdinti, Lietuvoje nuo 2009 m. sumažėjo 1,3
proc. punkto (34,6 proc. 2013 m., ES vidurkis 30,5).

Gerėja užimtumo
rodikliai

Lyginant su nedarbo lygio piku 2010 metais, kai nedarbas tarp 15-64 m. asmenų siekė 18,1 proc.,
šis rodiklis sumažėjo iki 9,3 proc. 2014 m. III ketvirtį. Eurostato duomenimis jaunimo (nuo 15 iki 24
metų) nedarbas Lietuvoje nuo 2012 iki 2014 III ketvirčio mažėjo sparčiausiai ES, net 75 proc. ir
2014 m. III ketvirtį siekė 16,4 proc.

Atotrūkis: kertinės problemos, kurias sprendžiant reikia sutelkti dėmesį
Lėta socialinės integracijos pažanga rodo poreikį efektyvesnei darbo rinkai ir socialinėms inovacijoms.
Socialinė atskirtis yra svarbi solidarios visuomenės problema, kuri yra itin sudėtinga, nes ją lemia švietimo,
ekonomikos ir valdymo problemų suma.
Problema
Neefektyvi
socialinė
politika
(paslaugų
kokybė
ir
prieinamumas) ir didelis struktūrinis
nedarbas. Nedarbas ir mažos algos
yra pagrindinė skurdo Lietuvoje
priežastis. 2014 m. III ketvirčio

Siūlomi sprendimai
 Diegti efektyvias kovos su šešėline ekonomika priemones, kovojant ne tik su
pasekmėmis, t.y. didinant kontrolę, bet ir su priežastimis - didinant paskatas dirbti ir
įdarbinti (pvz., per darbo santykių lankstumo ir darbo mokesčių sistemos
modernizavimą).
 Skatinti grįžtamąją migraciją ir stiprinti globalios lietuvių bendruomenės ryšius. Vykdyti
sumanią talentų pritraukimo politiką.

„Mano guru“ internetinis puslapis. Prieiga per internetą: http://www.manoguru.lt/veiklos-tikslai-ir-uzdaviniai/ [2015 02 22]
Prieiga: http://zmogui.lt/category/ziniasklaidos-programa/ [2015-02-27]
99 Wikipedia straipsnis apie „Ambersail“. Prieiga per internetą: http://lt.wikipedia.org/wiki/Ambersail [2015 02 22]
100 Internetinis puslapis „trysmilijonai.lt“. Prieiga per internetą: http://www.trysmilijonai.lt/apie [2015 02 22]
101
Prieiga: http://www.lietuva2030.lt/geroji-patirtis.
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Problema
duomenimis ilgalaikiai bedarbiai
sudarė 47,5 proc. visų bedarbių.
Įvertinus 2007-2013 m. pamokas,
akivaizdu, kad siekiant spręsti
socialinės atskirties problemas,
nepakanka vykdyti aktyvias darbo
rinkos priemones, o investicijas grįsti
vien
mokymais.
Trumpalaikiai
pavieniai
projektai
neduoda
pakankamų rezultatų – reikalingos
didelio masto investicijos bei veiklų
tęstinumas.
Atsakingos: SADM, ŠMM, FM.

Grįžtamoji migracija ir pasaulyje
išsibarsčiusios Lietuvos tautos
telkimas.
Pastangos telkiant Lietuvos tautos
išsibarsčiusius išteklius,
pritraukiant/grąžinant talentus kol
kas nėra itin rezultatyvios.
Atsakinga: URM.

Siūlomi sprendimai
 Esminį dėmesį skirti ne socialinėms išmokoms, o viešosioms paslaugoms ir jų
visuotiniam prieinamumui bei deramai kokybei užtikrinti:
- Stiprinti sveikatos ir socialinių paslaugų sistemą, investuojant į socialines inovacijas,
perduodant dalį paslaugų NVO ir bendruomenėms, ypač orientuojantis į
paslaugas šeimoms ir vaikams (pvz., vaikų ir pagyvenusių ar ligotų žmonių priežiūra)
bei ilgalaikių bedarbių, į rizikos grupes pakliūnančiųjų motyvacijos stiprinimą
(remiantis vykdytais pilotiniais EQUAL projektais).
- Teikti paramą nestacionarių ir bendruomeninių paslaugų kūrimui ir teikimui. Įgalinti
bendruomenes vykdyti nedarbo prevenciją.
- Didinti aktyvių darbo rinkos politikos priemonių (pvz., perkvalifikavimo) aprėptį bei
efektyvumą, pavyzdžiui: esamas ir naujas programas pritaikant vartotojų
poreikiams, kad būtų užtikrintas jų įsitraukimas ir aktyvus dalyvavimas; užtikrinant,
kad pasyviomis darbo rinkos politikos priemonėmis (pvz., pašalpomis) nėra
piktnaudžiaujama.
- Gerinti švietimo kokybę, siekiant ugdyti lanksčią, gebančią prisitaikyti prie kintančių
reikalavimų asmenybę, ir diegti efektyvias mokymosi visą gyvenimą, ypač
neformaliojo ugdymo, suaugusiųjų švietimo priemones.
 Perskirstyti švietimui skiriamas lėšas, kur kas didesnę dalį numatant ikimokykliniam,
priešmokykliniam, pradiniam ugdymui ir bendrajam lavinimui.
 Diegti efektyvias kovos su šešėline ekonomika priemones, kovojant ne tik su
pasekmėmis, t.y. didinant kontrolę, bet ir su priežastimis - didinant paskatas dirbti ir
įdarbinti (pvz., per darbo santykių lankstumo ir darbo mokesčių sistemos
modernizavimą).
 Tęsti įgyvendinamas emigrantų/diasporos įtraukimo priemones (Globalios Lietuvos
patarėjų tinklas, Globalios Lietuvos apdovanojimai), jas papildant naujomis
priemonėmis, skirtomis kurti informacijos paklausą (priemonės gali būti orientuotos į
skirtingas tikslines grupes – mokslininkus, studentus, užsienio lietuvių bendruomenes,
ekonominius migrantus ir kt.);
 Įgyvendinti ir informacijos pasiūlos priemones, sukuriant vieningą informacijos erdvę
– Globalios Lietuvos tinklalapį ar pan., kaupti diasporos ir migrantų duomenų bazes.
 Įgyvendinti sumanią talentų pritraukimo politiką, pirmiausiai orientuotą į ekonominių
migrantų ir studentų grąžinimą per tokias iniciatyvas kaip „Kurk Lietuvai“, tačiau taip
pat į pasaulio lietuvius ir įvairių tautybių talentus.
 Kurti palankią kultūrinę terpę talentų grąžinimui ir vystymui Lietuvoje, sukuriant
išskirtines sąlygas talentams visose srityse – vidurinėse mokyklose, universitetuose,
valstybės tarnyboje ir versle, stiprinti mokymąsi visą gyvenimą ir kt., siekiant mažinti
minėtų sistemų uždarumą.
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3. BESIMOKANTI VISUOMENĖ
3.1. KUR ESAME: PASIEKIMAI IR ATOTRŪKIS
Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ nubrėžta besimokančios visuomenės vizija:
„Besimokanti visuomenė: moderni ir dinamiška, pasirengusi ateities iššūkiams ir gebanti veikti
nuolat kintančiame pasaulyje. Lietuvos visuomenė yra atvira pasaulio kaitai: Lietuvos žmonės
yra išsilavinę, domisi mokslu ir naujovėmis, lengvai perpranta ir naudoja naujas technologijas,
moka užsienio kalbų, puoselėja mokymosi visą gyvenimą principus. Lietuvoje sudarytos sąlygos
besimokantiesiems individualiai tobulėti ir kūrybiškumui formuotis, verslo ir mokslo bendroms
idėjoms realizuoti. Aukštasis mokslas geba konkuruoti pasaulyje – Lietuvos mokslininkų darbai
tarptautiniu mastu prisideda prie aktualiausių pasaulinio lygio problemų sprendimo. Visoje
Lietuvoje gyventojai turi palankias sąlygas neformaliam ugdymui ir mokymuisi visą gyvenimą
plėtoti. Lietuva garsėja turtinga gamtine aplinka ir kultūrine terpe, sukuriančia palankias sąlygas
gyventi ir dirbti.“102
Kas pasiekta
Lietuva išlieka viena labiausiai išsilavinusių šalių pagal aukštojo mokslo absolventų skaičių. Strategijoje
„Europa 2020“ siekiama užtikrinti, kad ne mažiau kaip 40 proc. 30–34 m. asmenų turėtų aukštąjį išsilavinimą.
Pagal 30–34 m. asmenų, baigusių aukštąjį ar jam prilygintiną mokslą, skaičių, Lietuva ženkliai viršija ES vidurkį:
užima 3 vietą ES ir jau pasiekė Pažangos strategijos 2020 m. ir 2030 m. tikslus (žr. lentelę 1). Nuo 2009 m.
Lietuva pagal šį rodiklį ES pakilo per 5 pozicijas. Apie 93 proc. 25-64 amžiaus žmonių turi aukštesnį nei vidurinį
arba aukštąjį išsilavinimą (ES vidurkis yra apie 75 proc.) 103. Lietuva taip pat viena pirmaujančiu valstybių
pasaulyje pagal žmonių raštingumą. Lietuvos raštingų žmonių yra 99,7% 104. Taip pat, 2011 m. Eurostato
duomenimis Lietuva užėmė 5 vietą Europos Sąjungoje pagal bent vienos užsienio kalbos žinojimą bei 3 vietą
Europos Sąjungoje pagal žmonių gebėjimą kalbėti bent dviem užsienio kalbomis.
Išaugus vidutinei išsilavinimo trukmei bei šalies BVP, Lietuva JTO Žmogaus socialinės raidos indekse nuo 2012
iki 2013 m. pakilo per 1 poziciją į 35 vietą iš 187 valstybių (Estija - 33 vieta, Latvija - 48 vieta). Žmogaus
socialinės raidos indeksas sudaromas vertinant vidutinę gyvenimo trukmę, vidutinę ir numatomą išsilavinimo
trukmę bei bendrąjį nacionalinį produktą vienam gyventojui. Indekso sudarytojų vertinimu, lyginant su 2013
m. vidutinė išsilavinimo trukmė Lietuvoje išaugo beveik 2 metais.
Stiprėja prielaidos aukštojo mokslo kokybei. Remiantis Eurostato duomenimis, pastaraisiais metais stebima
ne tik auganti į užsienį išvykstančių studijuoti pagal „Erasmus“ programą studentų dalis, bet auga ir
atvykstančiųjų studijuoti į Lietuvą skaičius. Tačiau atvykstančiųjų ir išvykstančiųjų Erasmus studentų balansas
išlieka neigiamas (2017-2013 metais į Lietuvą atvyko 8224 Erasmus studentai, išvyko 14783 studentai. Per tą
patį laikotarpį į Estiją atvyko 7 proc. daugiau Erasmus studentų nei jų išvyko stažuotis svetur 105. Į Lietuvą
atvykstančių studijuoti užsienio studentų skaičius yra vienas aukštojo mokslo kokybės rodiklių. Nors Lietuvos
aukštosiose mokyklose studijuoja nedaug asmenų iš užsienio valstybių (2013-2014 m. 3,7 proc.), stebima
Lietuvoje studijuojančių užsieniečių skaičiaus augimo tendencija. Nuo 2009-2010 mokslo metų
studijuojančių užsieniečių skaičius išaugo 1393 studentais. Didžiąją dalį Lietuvoje studijuojančių užsieniečių
sudaro ne ES piliečiai (ES piliečių 26,7 proc., Azijos piliečių19,2 proc., Afrikos piliečių 5,6 proc.). Dauguma
užsieniečių atvyksta studijuoti į universitetus (93,4 proc.), o ne į kolegijas. Be to, Lietuvoje doktorantūros
studijų metu apie 24 proc. jaunųjų tyrėjų išvyksta trumpalaikėms stažuotėms į užsienį, kai ES vidurkis siekia 18
proc. Taip pat 2013 m. išaugo universitetų dėstytojų, turinčių daktaro laipsnį, skaičius (17 proc.). 2008-2012
m. pastebima aukštųjų mokyklų infrastruktūros, užtikrinančios palankias studijų sąlygas, gerėjimo tendencija.
Atnaujinama technologinė įranga, didėja belaidžiu ryšiu padengiamas plotas aukštosiose mokyklose. Taip
pat vis labiau atnaujinami informacinių technologijų ištekliai. Gerėja aukštųjų mokyklų bibliotekų fizinio
darbo vietų ir kompiuterizuotų darbo vietų rodikliai.106
Esminis atotrūkis ir grėsmės
Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, p. 11. Prieiga: http://www.lietuva2030.lt/images/stories/2030.pdf
Eurostat, 2014.
104 CIA World Factbook.
105 Erasmus Baltijos šalyse 2007-2013 m. Statistinė apžvalga. Prieiga:
http://www.smpf.lt/uploads/dokumentai/Erasmus%20in%20the%20Baltic%20countries.pdf
106 MOSTA (2014). Lietuvos studijų būklės apžvalga. Prieiga internete:
<http://www.mosta.lt/images/leidiniai/Lietuvos_studiju_bukles_apzvalga_2014.pdf>
102
103
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Nors Lietuva pirmauja pagal dalyvavimo formaliame švietime rodiklius, tačiau vertinant konkrečius
gebėjimus – smarkiai atsilieka nuo ES vidurkio. Ž.Martinaitis, palyginęs ES šalių darbuotojų išsilavinimą ir
gebėjimų lygmenį107, konstatavo, kad Lietuvoje – didžiulė šių rodiklių disproporcija 108. Pagal 25-64 m.
asmenų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, dalį lietuviai devinti, iš karto paskui švedus ir estus, viena pozicija net
aplenkdami danus. Tačiau Europos šalių darbuotojų gebėjimų lygmens indekse, paremtame „Eurofound“
atliktos Europos darbo sąlygų apklausos duomenimis, Lietuva ES priešpaskutinė. Lietuviai darbuotojai atsiliko
pagal visus tris pagrindinius gebėjimus rodančius kriterijus: pagal būtinybę darbe dažnai spręsti ne rutinines,
o vis naujas problemas, pagal savarankiškumą pasirenkant savo darbo atlikimo metodus bei dalyvavimą
tobulinant visos įmonės ar organizacijos darbo procesus ir pagal mokymąsi visą gyvenimą. Vadinasi, nors
Lietuvos ir Skandinavijos šalių darbuotojų struktūra pagal išsilavinimo lygį gana panaši, Lietuvoje gerokai
didesnė užimtųjų dalis dirba rutininius, iššūkių nekeliančius darbus, vadovaudamiesi griežtomis taisyklėmis ir
procedūromis, be to, mažiau mokosi. Taigi, dauguma Lietuvos dirbančiųjų geba daryti tik tai, ką jau darė
pastaraisiais metais109. Tokia „nesimokanti visuomenė“ daro neigiamą įtaką Lietuvos inovatyvumo
rodikliams ir sukasi uždaras ratas – nekuriamos aukštos kokybės darbo vietos, aukštųjų gebėjimų
reikalaujantys produktai ir paslaugos, nekyla atlyginimai.

25-64 m. amžiaus asmenys su aukštuoju išsilavinimu (2011)

Pav. 6. 25-64 m. asmenų dalis su aukštuoju išsilavinimu ir gebėjimų lygmens indekso vidurkiai

Šaltinis: Martinaitis Ž. (2014). Measuring skills in Europe, European Journal of Training and Development, Vol. 38 (3), pp. 198 – 210.
European Working Conditions Survey (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2010),
Eurostatas (2013 m. išsilavinimo ir neformalaus mokymosi duomenys)

Apibendrinant, įgytas išsilavinimas Lietuvoje nevirsta aukštais gebėjimais. Ši tendencija aktuali tiek tarp
suaugusiųjų, tiek tarp jaunimo. Gebėjimų atotrūkį lemia visų mokymosi lygių (profesinio mokymosi ir aukštojo
mokslo bei mokymosi visą gyvenimą) sistemų trūkumai. Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo sistemų trūkumai
aptarti „veiklios visuomenės“ dalyje.
Pirma, darbo rinkos ir visuomenės poreikių neatitinkanti aukštojo mokslo kokybė 110, praktinių įgūdžių stoka,
į procesą, bet ne į rezultatus orientuotos studijos, pernelyg ilga studijų trukmė bei menkai išvystytos karjeros
paslaugos suformuoja absolventų įsidarbinimo problemas bei studijų Lietuvoje patrauklumo mažėjimą.
Daugumos (73 proc.) aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojų nuomone, studijų kokybė per
pastaruosius penkerius metus pagerėjo. Tačiau darbdaviai, ypač privataus sektoriaus, yra kritiški studijų
kokybės atžvilgiu - jų nuomone, per pastaruosius penkerius metus studijų kokybė pablogėjo ar išliko

Martinaitis Ž. (2014). Measuring skills in Europe, European Journal of Training and Development, Vol. 38 (3), pp. 198 – 210
Lėka A., Sabaliauskaitė G. (2015). Labai mokyti, bet menkai gebantys. Ar Lietuvai tai tinka? „Veidas“, 2015 m. Nr.3. Prieiga:
http://www.veidas.lt/labai-mokyti-bet-menkai-gebantys-ar-lietuvai-tai-tinka
109 Ten pat.
110 2012 m. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro atlikto tyrimo duomenimis, pastarųjų 3 metų aukštųjų mokyklų absolventų
gebėjimus socialiniai partneriai vertina žemesniais balais, nei jų įvardintas poreikis.
107
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panaši111. Remiantis Eurobarometro duomenimis112, net 32 proc. Lietuvos darbdavių teigė, kad aukštojo
mokslo absolventai neturi reikiamų įgūdžių dirbti jų įmonėje. Pagal šį rodiklį Lietuva užėmė paskutinę vietą
ES ir nuo priešpaskutinės vietos atsiliko beveik dvigubai. Didžiausias atotrūkis pastebimas vertinant darbo
komandoje įgūdžius bei specifinius sektoriaus kuriame dirbama, įgūdžius. Pvz., inžinerinės pramonės
darbdavių nuomone, svarbiausia absolventų kompetencijų spraga – praktinių žinių apie šiuolaikines
technologijas, medžiagas ir gamybos procesus stoka:
 žemas gamybos įmonių veiklos ir procesų suvokimo lygmuo;
 žemi gebėjimai sujungti ir taikyti įgytas žinias, sprendžiant problemas;
 žemi gebėjimai, remiantis technine dokumentacija, pagaminti (naudojant paprastus ar sudėtingus
įrankius) numatytą produktą;
 žemi gebėjimai kurti naujus procesus ar produktus113.
Nepaisant pavienių aukštojo mokslo kokybės gerėjimo ženklų, nė vienas Lietuvos universitetas nepatenka į
akademinio pasaulio universitetų reitingo (ARWU) 500-uką, o tikimybė, kad Lietuva pasieks iki 2020m.
užsibrėžtą tikslą (bent vienas universitetas pateks į 500-uką) išlieka žema. Tarp esminių problemų yra
pernelyg išplėtotas aukštųjų mokyklų tinklas ir pernelyg didelis studentų skaičius. Iš dalies dėl santykinai
ilgesnės studijų trukmės, mažėja studijų Lietuvoje patrauklumas vietos studentams, vis didesnė dalis Lietuvos
studentų renkasi studijas užsienyje. Lietuva pralaimi konkurencinę kovą kitoms regiono valstybėms, siekiant
pritraukti studentus iš užsienio valstybių. Eurostato duomenimis, Lietuvoje besimokančių užsienio studentų
dalis 2012 m. buvo mažiausia ES. Be to, Lietuva ženkliai atsiliko nuo Latvijos ir Estijos, kuriose užsienio studentų
santykinai buvo 7-9 kartus daugiau. Gabesni studentai išvyksta studijuoti į užsienį, tad prastėja bendras
studentų lygis.
Remiantis Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro 2014 m. atliktu suinteresuotųjų šalių nuomonių
tyrimu114, labiausiai studijų kokybę lemia dėstytojų pasirengimas ir jų veiklos kokybė, studento pasirengimas
ir jo atsakingas požiūris į studijas bei studijų programos atitiktis darbo rinkos poreikiams. Dėstytojų dėstymo
krūvis yra per didelis, tad jie neturi galimybių skirti pakankamai laiko moksliniams tyrimams. Kita aukštojo
mokslo problema yra talentų pritraukimas. Nežiūrint gana ženklaus aukštojo mokslo finansavimo bei
investicijų į infrastruktūrą, neskaidri ir neparemta rezultatais darbo užmokesčio struktūra neskatina jaunų
specialistų įsitraukti į akademinę veiklą. Situacijai nesikeičiant, yra didelė grėsmė, kad investicijos į
infrastruktūrą nebus pilnai išnaudotos, o universitetai nepritrauks aukšto lygio dėstytojų ir tyrėjų, įskaitant
užsieniečius. Ne mažesnis iššūkis yra studentų pasirengimas studijoms ir studentų priėmimui keliama kartelė.
Beveik pusė dėstytojų studentų pasirengimą studijoms (įgytas žinias mokykloje) vertina neigiamai, nors tai
pripažįsta vos dešimtadalis studentų ir moksleivių. Galima daryti prielaidą, kad dėstytojai matydami, kad
studentų pasirengimas nepakankamas, mažina reikalavimus, lengvina užduotis, taip studentams
sudaromos sąlygos gauti teigiamus įvertinimus, o jie jaučiasi gerai pasirengę studijoms. Dalis studijuojančiųjų
pripažino, kad mokosi tik tiek, kiek reikia teigiamam įvertinimui. Dėstytojai teigia, kad du penktadaliai
studentų, jų nuomone, studijuoja tik dėl diplomo, o ne dėl žinių ir dažniausiai mokosi tik tiek, kad gautų
teigiamą įvertinimą. Viena iš priemonių gali būti griežtesnė atrankos sistema, minimalaus balo įvedimas.
Aukštųjų mokyklų dėstytojai ir administracija pritaria, kad minimalaus balo įvedimas stojant į aukštąją
mokyklą pagerintų studijų kokybę abiejose pakopose – ir bakalauro, ir magistro studijose115. Nors per
pastarąjį penkmetį abiturientų skaičius sumažėjo 33 proc., atitinkamai sumažėjo ir jų dalyvavimas priėmime
(~30 proc.), tačiau priimtųjų į aukštąsias mokyklas (I pakopos ir vientisąsias studijas) skaičius mažėjo tik 11
proc. Tuo tarpu metinės išlaidos vienam studentui (pagal perkamosios galios standartą) Lietuvoje yra
beveik du kartus mažesnės nei ES. 13,2 proc. valstybės išlaidų aukštajam mokslui skiriama finansinei studentų
paramai (tai maždaug ketvirtadaliu mažiau nei ES vidurkis) 116. 2014 m. pakeitus konkursinio balo skaičiavimo
metodiką, minimalius konkursinius balus buvo įvedę vos keli universitetai. Į universitetą buvo galima įstoti su
0,45 balo (valstybės nefinansuojamoje vietoje), o valstybės finansavimą gauti surinkus 2,26 balo; kolegijose

MOSTA (2014). Studijų kokybė Lietuvoje: suinteresuotų šalių požiūris. Prieiga:
http://www.mosta.lt/images/leidiniai/Studiju_kokybe_Lietuvoje_suinteresuotu_saliu_poziuris.pdf
112 Flash Eurobarometer 304, 2010.
113 Visionary Analytics et al. (2013). Specialistus rengiančių Lietuvos institucijų galimybės užtikrinti Lietuvos inžinerinės pramonės
konkurencingumą. Prieiga:
file:///C:/Users/User/Downloads/specialistu%20rengimo%20lietuvos%20instituciju%20galimybes%20utikrinti%20ininerines%20pramones
%20konkurencingumo%20augima-20131104%20v2%20(7).pdf
114 MOSTA (2014). Studijų kokybė Lietuvoje: suinteresuotų šalių požiūris. Prieiga:
http://www.mosta.lt/images/leidiniai/Studiju_kokybe_Lietuvoje_suinteresuotu_saliu_poziuris.pdf
115 Ten pat.
116 MOSTA (2014). Lietuvos studijų būklės apžvalga. Prieiga:
http://www.mosta.lt/images/leidiniai/Lietuvos_studiju_bukles_apzvalga_2014.pdf
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žemiausias įstojusio į valstybės nefinansuojamą vietą balas – 0,35, įstojusio į valstybės finansuojamą vietą su
studijų stipendija – 1,94 balo117.
Tyrimų rezultatai ir turimi duomenys leidžia akcentuoti prioritetines tobulintinas sritis: 1) investuoti į dėstytojus,
jų kvalifikacijos kėlimą, darbo sąlygų gerinimą ir talentų pritraukimą į aukštąsias mokyklas; 2) gerinti studentų
pasirengimą ir motyvaciją studijoms; 3) studijų programas orientuoti į pasirengimą praktinei veiklai
pasitelkiant bendradarbiavimo su verslo sektoriumi patirtį; 4) didinti minimalius priėmimo balus; 5)
optimizuoti aukštųjų mokyklų tinklą.
Antra, blogiausiai įsidarbina kolegijų studentai, o tai rodo išliekančias profesinio rengimo sistemos
problemas. Kolegijų absolventų dažniau neranda darbo: 2013 m. Lietuvos darbo biržoje buvo registruota
14 proc. kolegijų absolventų ir 8 proc. universitetų absolventų118. Nors profesinio mokymo patrauklumas
pastaraisiais metais auga, jis vis dar nėra pakankamas. Mokinių dalis, kurie mokosi pagal profesinio mokymo
programas, skirtas įgyti vidurinį išsilavinimą kartu su profesine kvalifikacija, sudaro mažiau nei 30 proc. visų
mokinių ISCED 3 lygmens programose, kai analogiškas ES šalių vidurkis siekia apie 50 proc. Viena svarbiausių
žemo profesinio mokymo patrauklumo priežasčių yra nepakankama šio mokymo kokybė daugumoje
profesinio mokymo įstaigų. Profesinio ir suaugusiųjų mokymo pasiūla stokoja lankstumo, patrauklumo ir
atitikties darbo rinkos ir gyventojų poreikiams. Besimokantiems profesiniame mokyme ypač trūksta
kokybiško praktinių įgūdžių lavinimo galimybių. Prie trūkstamų specialistų gebėjimų prisideda efektyvios
pameistrystės sistemos nebuvimas, sektorinių praktinio mokymo centrų būklė (nors centrai tik dabar
atidaromi, jau dabar darbdaviai skundžiasi dėl šių centrų įrangos neatitikimo poreikiams) 119. 2014-2015 m.
Lietuvoje vykdomo Pameistrystės plėtros galimybių Lietuvoje tyrimo, kurį koordinuoja Europos Komisijos
agentūra „Cedefop“, duomenimis120, pameistrystė Lietuvoje nėra itin populiari, plačiai žinoma ir diegiama,
nes:
 Lietuvos ekonomika pasižymi nedidele industrializacija, vyrauja mažos ir smulkios įmonės.
 Esama profesinio mokymo organizavimo sistema yra grįsta mokykline forma. Įmonės neturi
pameistrystės mokymo tradicijų.
 Pameistrystei įmonės neturi pajėgumo (ypač mažos ir vidutinės įmonės, kurios sudaro didžiausią
Lietuvos ekonomikos struktūros dalį). Įmonėms trūksta informacijos apie pameistrystės organizavimo
principus, todėl daugelyje jų manoma, kad išlaidos pameistrystei gerokai viršytų pameistrystės teikiamą
naudą. Įmonėse vyrauja nuomonė, kad įmonei finansiškai naudingiau įdarbinti darbuotoją ir parengti
jį pagal savo mokymo programą, suteikiant konkrečių įgūdžių ir žinių, reikalingų dirbant būtent toje
įmonėje. Taip pat darbdaviai nuogąstauja, kad jų parengti pameistriai pasirinks dirbti kitoje to paties
sektoriaus įmonėje.
 Finansinės ir nefinansinės paramos teikimas. Šiuo metu nėra mechanizmo finansiškai remti įmones, priimančias pameistrius, mokinius mokytis darbo vietoje. Tai viena svarbiausių kliūčių, trukdančių
pameistrystės programų plėtrai profesinio mokymo sistemoje. Taip pat nėra užtikrinta organizacinė,
informacinė ir konsultacinė parama – tai yra parama, kuria atsakoma į klausimą, kaip vykdyti
pameistrystę.
 Nėra bendros pameistrystės koncepcijos (idėjos) švietimo sistemoje ir darbo rinkoje.
 Pameistrystės programos nėra plačiai paplitusios, dar nenustatyti išsamūs mokymo darbo vietoje
kokybės užtikrinimo reikalavimai.
 Per mažas įmonių ir profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimas.
 Mažas profesinio mokymo ir profesinio mokymo įstaigų populiarumas. Lietuvoje profesinio mokymo
prestižas yra žemesnis nei bendrojo ugdymo ir aukštojo mokslo: pagal vidurinio ugdymo lygmens
profesinio mokymo programas mokosi tik 28,2 proc. mokinių ir tik 8 proc. mokinių, baigę vidurinio
ugdymo programą, mokymąsi tęsia profesinio mokymo įstaigose (Lietuvos statistikos departamentas,
2013).
Siekiant pameistrystės plėtros, būtina tęsti pradėtus darbus teisės aktų koregavimo srityje, skatinti
pameistrystę per projektinį finansavimą, taip pat lygiagrečiai formuoti tęstinį finansavimo mechanizmą.
Kuriant pameistrystės sistemą, būtina toliau gerinti profesinio mokymo įvaizdį, taip pat kurti palankias sąlygas
pameistrystei diegti: reikalingos aiškiai apibrėžtos šalių teisės ir pareigos; glaudus bendradarbiavimas su
vietos profesinio mokymo įstaigomis ar centrais ir keitimasis būtina informacija; motyvuoti kandidatai,
pasižymintys gerais bendraisiais gebėjimais; suvokimas, kad mokymas pameistrystės forma įmonei nėra
MOSTA (2014). Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas 2014 m. apžvalga. Prieiga:
http://www.mosta.lt/images/leidiniai/Priemimp_apzvalga_I_pakopa_2014.pdf
118 Lietuvos darbo biržos duomenys, 2014.
119 Visionary Analytics (2015). Lietuvos aukštųjų technologijų plėtros galimybių studija.
120 ŠMM (2014). Pameistrystė Lietuvoje, poreikis ir galimybės. Švietimo problemos analizė. 2014 gruodis, Nr. 18 (123) Prieiga:
http://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/575_8891529f25f1eb47ab6017cf379d6134.pdf
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finansinė našta, t. y. yra sukurtas paramos mechanizmas, leidžiantis kompensuoti įmonės patiriamas
išlaidas121.
Trečia, Lietuvos atsilikimas pagal mokymosi visą gyvenimą rodiklius nemažėja. Šiuo metu apie du
trečdaliai 2030 m. darbo jėgos jau yra sulaukę 20 ar daugiau metų. Mokymasis su siekiu įgyti pirmą
kvalifikaciją nebeišspręs sunkumų, su kuriais šie suaugusieji susidurs ateities darbo rinkoje. Tuo tarpu
mokymosi visą gyvenimą rodiklis Lietuvoje 2013 m. siekė 5,7 proc. (21 vieta ES). Lietuva atsiliko ne tik nuo
Skandinavijos šalių, bet ir nuo Estijos ir Latvijos. Šiuo rodikliu skaičiuojami 25–64 m. amžiaus asmenys, kurie
teigia, kad per paskutines 4 savaites (iki tyrimo) jie mokėsi122. Tai reiškia, kad Lietuvos suaugusieji, išėję iš
švietimo sistemos, nesimoko savarankiškai. ES strategijos „Europa 2020“ tikslas, kad MVG rodiklis siektų 15
proc.,
tai
yra,
kad
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Šaltinis: sudaryta autorių remiantis Eurostato duomenimis. Metai žymi duomenų surinkimo metus.
Pastabos: a) Prognozuojamos reikšmės nustatytos darant prielaidą, kad rodiklio reikšmė ateityje keisis taip pat kaip keitėsi nuo 2007 iki
2013. b) Iki 2013 m. Lietuvos vieta ES skaičiuojama neįtraukiant Kroatijos

Svarbiausios MVG problemos ir iššūkiai Lietuvoje 123:
a) Suaugusiųjų mokymosi tradicijos nebuvimas, žema suaugusiųjų motyvacija ir įsitikinimas, jog mokytis
jau per vėlu, kylantis daugiausiai iš prasto informuotumo apie naujausius mokymosi tikslus, galimybes,
jų naudą profesinėje veikloje ir asmeniniame gyvenime. Žmonės, kurie norėtų mokytis, nesimoko dėl
to, kad nelieka laiko mokytis dėl darbo ar kito užimtumo, trūksta lėšų arba jiems mokytis trukdo amžius
ir sveikata. Nekvalifikuotų ir žemesnės kvalifikacijos dirbančių asmenų, kurie sudaro daugiau nei pusę
visos šalies darbo jėgos, mokymuisi iki šiol skirtas nepakankamas dėmesys. Ši asmenų grupė kur kas
rečiau dalyvauja mokymesi visą gyvenimą ir negali įsigyti mokymosi paslaugų dėl žemų pajamų.
Mažiausiai poreikį mokytis suvokia žemos kvalifikacijos žmonės, 55 metų ir vyresnio amžiaus asmenys,
nedirbantys (bet nebūtinai registruoti) ir kiti socialiai pažeidžiami asmenys. Šių grupių atstovai, o taip
pat jų vaikai, rizikuoja pakliūti į žemo išsilavinimo spąstus (angl. low skills trap). Tokia situacija neigiamai
veikia šiuos žmones – pavyzdžiui, mažėja jų įsidarbinimo galimybės, kyla sunkumai prisitaikant prie
darbo rinkos pokyčių ar didesnė socialinės atskirties rizika. Tokia situacija neigiamai veikia ir visą
visuomenę – lėtina ekonomikos augimą ir konkurencingumą, didina nelygybę, mažina pilietinį
aktyvumą ir visuomenės pasitikėjimą institucijomis ir valstybe, silpnina politinę sistemą ir demokratiją
apskritai. Siekiant to išvengti, būtina didelį dėmesį skirti mokymąsi visą gyvenimą skatinančioms
priemonėms.

ŠMM (2014). Pameistrystė Lietuvoje, poreikis ir galimybės. Švietimo problemos analizė. 2014 gruodis, Nr. 18 (123) Prieiga:
http://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/575_8891529f25f1eb47ab6017cf379d6134.pdf
122 ES MVG rodiklis apskaičiuojamas nuo visos to amžiaus grupės populiacijos, išskyrus tuo kurie neatsakė į klausimą „dalyvavimas
švietimo ir mokymosi veiklose“. Mokymasis‘ šios apklausos kontekste apima bet kokį švietimą ir mokymąsi nepaisant susietumo su
respondento dabartiniu ar ateities darbu. Eurostat šiuos duomenis gauna iš ES Darbo rinkos tyrimų (angl. EU Labour Force Survey).
123 Visionary Analytics (2015). Mokomės visą gyvenimą. Teminio tyrimo ataskaita.
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b) Vyresnių asmenų IT gebėjimai. Remiantis Eurobarometro rezultatais124, lyginant 2007 ir 2013 m.
Lietuvoje auga procentas žmonių skaitančių knygas, lankančių muziejus, teatrus, naudojančių
bibliotekos paslaugas, kai vidutiniškai ES šis rodiklis mažėja. Tačiau Lietuvoje, kaip ir ES, mažėja
procentas žmonių žiūrinčių TV ir klausančio radiją bei besilankančių koncertuose. Galima daryti
prielaidą, kad tradicinę mediją pakeičia internetas. Tokiu atveju iššūkiu tampa vyresnių asmenų
galimybės ir gebėjimai naudotis kompiuteriu bei sugebėjimas ieškoti informacijos internete. Jei
Lietuvoje 2011 m. Eurostat duomenimis apie 80 proc. žmonių iki 35 m. amžiaus turėjo kompiuterį, tarp
55 m. amžiaus asmenų šis skaičius nesiekia 50 proc. Kalbant apie aukštą ir vidutinį internetinį
raštingumą, matoma dar didesnė takoskyra. Jei 16-24 m. asmenų turinčių aukštą raštingumą skaičius
siekia iki 70 proc., tokių asmenų po 40 m. amžiaus yra vos 20 proc. (žr. pav. 8)
Pav. 8. 2011 m. IKT naudojimo ir gebėjimų lygis Lietuvoje (proc.)

Šaltinis: Visionary Analytics (2015). Mokomės visą gyvenimą. Teminio tyrimo ataskaita.

c) Savivaldybių lygmeniu mokymasis visą gyvenimą vis dar suprantamas kaip formalus tęstinis suaugusiųjų
švietimas. Kadangi didžioji dalis mokymosi visą gyvenimą paslaugų yra teikiamos, finansavus projektus
iš ES lėšų, Lietuvoje vyrauja pasiūla, o ne paklausa paremtas modelis. Tai neskatina orientacijos į
vartotoją. Mokymosi visą gyvenimą paslaugų teikėjai yra pasiskirstę netolygiai, pavyzdžiui, kaimiškose
vietovėse bei mažesnėse savivaldybėse žemesnis mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumas
bei kokybė yra itin žemi, o didžiuosiuose Lietuvos miestuose stebima jų koncentracija.
d) Kitas su paklausa susijęs iššūkis – žemas neformaliai įgytų kompetencijų pripažinimas švietimo sistemoje
bei darbovietėje. Siekiant gerinti situaciją, reikėtų diegti bendrus kokybinius standartus neformaliojo
švietimo paslaugų teikėjams, formalizuoti neformaliu būdu įgyjamas kompetencijas, vieningai (pvz., e.
platformoje) viešinti neformalaus ugdymo paslaugas, diegti paklausa grįsto neformaliojo švietimo
paslaugų finansavimo mechanizmą, parengti įvairių tiekėjų ir suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo
modelį. Šios priemonės padėtų greitai ir aiškiai sužinoti apie neformalaus mokymosi galimybes
(pavyzdžiui, per rengiamą e. platformą), didinti konkurenciją ir gerinti paslaugų kokybę bei aktualumą
žmonėms (įgyvendinus neformaliojo švietimo paslaugų finansavimo mechanizmą).
Lentelė 9. Grupės, kurių dalyvavimas MVG išlieka problemiškas
Nekvalifikuoti ir žemesnės
kvalifikacijos darbuotojai

Vyresnio amžiaus asmenys

 Sudaro daugiau nei pusę visos
šalies darbo jėgos.
 Nemaža dalis gyvena kaimiškose
vietovėse.
 Jų mokymuisi iki šiol skirtas
nepakankamas dėmesys.
 Didelė šių asmenų dalis dirba
darbus, kuriems atlikti jie neturi
kvalifikacijos.
Tai
didina
jų
pažeidžiamumą
darbo
praradimo atveju.
 Ši asmenų grupė kur kas rečiau
dalyvauja
mokymesi
visą
gyvenimą.
 Šie asmenys negali mokymosi
paslaugų ar priemonių įsigyti dėl
žemų pajamų.

 Kintant demografinei situacijai ir ilgėjant
gyvenimo trukmei didėja vyresnio
amžiaus asmenų dalis visuomenėje.
 Nemaža dalis gyvena kaimiškose
vietovėse.
 Tačiau visuomenėje gaji nuostata, kad
investicijos į senjorų mokymąsi nekuria
pridėtinės vertės. Tai papildo ir dalies
senjorų nuostata, kad jiems mokytis jau
per vėlu.
 Žemos senjorų pajamos, dėl ko jiems
neprieinami
mokami
kursai
bei
priemonės.
 Senjorams
kyla
iššūkių
įvaldant
šiuolaikinius mokymosi metodus –
pavyzdžiui, kompiuterinio raštingumo.

Asmenys iš socialinės atskirties grupių
 Socialiai marginalizuotos ir stigmatizuotos
(romai, žmonės turintys negalią, imigrantai,
buvę kaliniai) grupės patiria diskriminaciją
formaliojo švietimo sistemoje.
 Šiai grupei skiriamas dėmesys nuo pat
nepriklausomybės
atgavimo,
tačiau
pasiekimai šioje srityje išlieka kuklūs.
 Aukšti ankstyvo iškritimo iš formaliojo švietimo
sistemos rodikliai.
 Žemas dalyvavimas visuomeninėje/pilietinėje
veikloje.
 Didelis ilgalaikių bedarbių procentas.
 Gyvenimas ties skurdo rizikos riba ir socialinė
atskirtis.
 Žema motyvacija mokytis dėl realios ar
įsivaizduojamos diskriminacijos darbo rinkoje.

Šaltinis: Visionary Analytics (2015). Mokomės visą gyvenimą. Teminio tyrimo ataskaita.
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Special Eurobarometer 399, 2013 ir Special Eurobarometer 278, 2007.
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2014 m. buvo atnaujintas Neformalaus suaugusiųjų švietimo įstatymas (Lietuvos Respublikos Seimas, 2014).
Šiame įstatyme numatyta įsteigti suaugusiųjų švietimo koordinatorių tinklą savivaldybėse. Taip pat
numatoma išplėsti Trečiojo amžiaus universitetų galimybes šviečiant senjorus. Dirbantiesiems suteikiama iki
5 darbo dienų per metus atostogoms, skirtoms mokymosi veikloms, tačiau dirbantysis turi gauti darbdavio
sutikimą. Šiame įstatyme minimas ir suaugusiųjų švietėjų (andragogų) vaidmuo. 2013 m. Švietimo ir mokslo
ministerija, siekdama plėsti MVG paslaugas, gerinti jų kokybę, didinti besimokančiųjų visą gyvenimą skaičių,
patvirtino Andragogo profesinės veiklos aprašą. Šiuo metu skatinamas universalių daugiafunkcių centrų
steigimas savivaldybėse. Taip pat pradėtas neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimas. Pirmiausia
šią veiklą pradėjo vykdyti formaliojo švietimo institucijos, siekdamos sutrumpinti mokymosi laiką. Tačiau
atsiranda inovatyvių būdų kaip sertifikuoti įgyjamas kompetencijas, kaip pvz. „Unique Learning Badges“125
sistema. Dabartiniu laikotarpiu daugiausia MVG paslaugų teikiama iš ES struktūrinių fondų lėšų. Valstybės
tiesioginės investicijos daugiausia nukreipiamos į suaugusiųjų formalaus švietimo sistemos palaikymą. Tačiau
jau valstybiniu lygmeniu Lietuvoje pradedama kalbėti apie suaugusiųjų neformalaus švietimo krepšelius.
Tikimasi, kad šios iniciatyvos paskatins paklausa grįsta suaugusiųjų švietimą, o konkurencija rinkoje padidins
šių paslaugų kokybę. Tačiau išlieka aktualūs tolygaus paslaugų teikimo pasiskirstymo bei nemokių grupių
švietimo klausimai. 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu iššūkis bus sukurti tęstines
paskatas šalies gyventojams, ypač nekvalifikuotiems ir žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, dalyvauti
MVG sistemoje, užtikrinant siūlomų studijų (turinio ir formų) įvairovę, jų atitikimą darbo rinkos ir asmeniniams
poreikiams, plėtojant įgytų kompetencijų pripažinimo galimybes126.

3.2. VALSTYBĖS VAIDMUO: 2014 M. PAŽANGOS DARBAI
Lentelėje pristatomas susijusių pažangos darbų įgyvendinimas.
Lentelė 10. 2014 m. pažangos darbų įgyvendinimas besimokančios visuomenės kryptyje
Problema

Susiję pažangos darbai

Esminiai pokyčiai

Darbo rinkos ir
visuomenės
poreikių
neatitinkanti
aukštojo mokslo
kokybė

Sukurti aukštojo mokslo, verslo ir
viešojo
sektoriaus
įstaigų
bendradarbiavimo
mechanizmą, kuris sudarytų
sąlygas (be kita ko, ir teisines)
aukštųjų mokyklų absolventams
įgauti konkurencingų praktinių
darbo įgūdžių stažuojantis verslo
įmonėse ir viešojo sektoriaus
įstaigose.

Lietuvos
atsilikimas pagal
mokymosi
visą
gyvenimą
rodiklius
nemažėja

Įgyvendinti
mokymosi
visą
gyvenimą priemones: įvesti
bendrus kokybinius standartus
neformaliojo švietimo paslaugų
teikėjams; sukurti informacinę e.
platformą, leidžiančią greitai ir
aiškiai sužinoti apie neformalaus
mokymosi
galimybes;
formalizuoti neformaliu būdu
(profesinėje veikloje) įgytas
kompetencijas; įdiegti paklausa
grįstą neformaliojo švietimo
paslaugų
finansavimo
mechanizmą
taip
didinant
konkurenciją
ir
gerinant
paslaugų
kokybę
bei
aktualumą žmonėms; parengti
verslo, aukštųjų ir profesinių
mokyklų
bendradarbiavimo
modelius.

 Teisiškai
sudarytos
galimybės atlikti iki 2
mėn.
trukmės
savanorišką praktiką.
 Įgyvendinama
„Jaunimo
garantijų“
iniciatyva.
 Pasirašytas
bendradarbiavimo
memorandumas tarp
ministrų,
verslo,
darbdavių, darbuotojų
bei
jaunimo
organizacijų atstovų.
 70% aukštųjų mokyklų
įdiegė neformaliuoju
būdu
įgytų
kompetencijų
vertinimo ir pripažinimo
tvarkas.
 Sukurta e. platforma,
leidžianti
greitai
ir
aiškiai sužinoti apie
neformalaus mokymosi
galimybes.

125

126

Kas ir kokias priemones turėtų
įgyvendinti, kad pažangos darbas
pasiektų tikslą
 Užtikrinti
efektyvų
praktikų
įgyvendinimą ir skleisti gerąją praktiką
(atsakinga SADM).

 Tiek privačiai, tiek viešai teikiamoms
neformaliojo švietimo paslaugoms
diegti europinius paslaugų kokybės
užtikrinimo įrankius (pvz., European
Quality Mark) arba, jei šie nepritaptų
rinkoje, nacionalinį kokybės standartą
(atsakinga ŠMM).
 Išplėtoti lietuvišką EPALE platformos
versiją; sudaryti galimybes regionuose
gyvenantiems ir dirbantiems žmonėms
nuotoliniu
būdu
baigti
įvairias
profesines ir neprofesines mokymosi
programas (atsakinga ŠMM).
 Likusiose aukštosiose mokyklose įdiegti
neformaliu būdu įgytų kompetencijų
vertinimo ir pripažinimo tvarką; didinti
neformaliuoju
būdu
įgytų
kompetencijų
pripažinimo
prieinamumą vartotojams išplečiant
šias paslaugas teikiančių įstaigų ratą
(pvz., įtraukiant profesines mokyklas) ir

Daugiau: http://www.learningbadges.eu/.
Visionary Analytics (2015). Mokomės visą gyvenimą. Teminio tyrimo ataskaita.
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Problema

Susiję pažangos darbai

Esminiai pokyčiai

Kas ir kokias priemones turėtų
įgyvendinti, kad pažangos darbas
pasiektų tikslą
aktyviau
vykdant
vartotojų
informavimą
bei
konsultavimą
(atsakinga ŠMM).
 Įsteigti
suaugusiųjų
švietimo
koordinatorių
etatus
kiekvienoje
savivaldybėje ir plėtoti jų tinklo veiklą;
skatinti mokymosi visą gyvenimą
įgyvendinimu suinteresuotų veikėjų
bendradarbiavimą, pvz., vykdant
tyrimus, renkant duomenis ar teikiant
naujas paslaugas (atsakinga ŠMM).
 Sukurti nuoseklią mokymosi visą
gyvenimą finansinių paskatų sistemą,
apimančią
ir
paklausa
grįstus
finansavimo modelius (atsakingos
ŠMM ir ŪM).

Šaltinis: parengta Visionary Analytics.

Pažangos darbas „Sukurti aukštojo mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus įstaigų bendradarbiavimo
mechanizmą, kuris sudarytų sąlygas (be kita ko, ir teisines) aukštųjų mokyklų absolventams įgauti
konkurencingų praktinių darbo įgūdžių stažuojantis verslo įmonėse ir viešojo sektoriaus įstaigose“
Įgyvendinant pažangos darbą, buvo vykdomos šios veiklos:
 Pirma, pakeistas ir papildytas Užimtumo rėmimo įstatymas. Šiais pakeitimais įteisinta, kad nuo 2015 m.
sausio 1 d. galima atlikti iki 2 mėn. trunkančią savanorišką praktiką, sudarant savanoriškos praktikos
sutartį tarp asmens ir įmonės, įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros, kurioje atliekama
praktika.
 Antra, startavo „Jaunimo garantijų“ iniciatyva. Pagrindinis šios iniciatyvos tikslas – pasiekti, kad švietimo
sistema rengtų darbo rinkai trūkstamus specialistus ir darbuotojus, kad jaunimas būtų skatinamas rinktis
paklausias darbo rinkoje profesijas, kad mokymo programos ir sertifikatai atitiktų tarptautinius
standartus127. „Jaunimo garantijų“ iniciatyva užtikrina, kad visiems nedirbantiems ir nesimokantiems 1529 metų jaunuoliams, netekus darbo ar išėjus iš formaliojo švietimo sistemos, per 4 mėnesius nuo
registracijos darbo biržoje dienos būtų pateiktas kokybiškas pasiūlymas dirbti, mokytis (įskaitant
pameistrystę), atlikti praktiką arba stažuotę128. „Jaunimo garantijų“ iniciatyvoje 2014 m. dalyvavo 94,4
tūkst. jaunų bedarbių. Jiems buvo sudaromi užimtumo veiklos planai, rengiami informavimo užsiėmimai,
taikytos aktyvios darbo rinkos priemonės. Taip pat, buvo vykdomas projektas „Jaunimo savanoriška
tarnyba“, kur nedirbantis jaunimas vykdė savanorišką 3 arba 6 mėn. trukmės veiklą. Po projekto į darbo
rinką integravosi 44,5 proc. šių jaunuolių. Be to, buvo vykdomas projektas „Pasitikėk savimi“, kuriame
nedirbančiam, nesimokančiam ir aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse nedalyvaujančiam
jaunimui buvo organizuojama 3 arba 6 mėn. trukmės socialinės reabilitacijos ir paruošimo užimtumui
darbo rinkoje programa. Po šios programos 42 proc. šių jaunuolių buvo įtraukti į darbo rinką arba
švietimo sistemą. Galiausiai, jaunimo centruose buvo teikiamos motyvavimo, bendrųjų gebėjimų
ugdymo, įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą, individualaus socialinio–pedagoginio konsultavimo
paslaugos.
 Trečia, 2014 m. sausio mėn. buvo pasirašytas bendradarbiavimo memorandumas tarp socialinės
apsaugos ir darbo, švietimo ir mokslo, ūkio bei žemės ūkio ministrų, verslo, darbdavių, darbuotojų bei
jaunimo organizacijų atstovų129. Šis partnerių tinklas susibūrė siekiant efektyviau įgyvendinti „Jaunimo
garantijų“ iniciatyvą. Partneriai sutiko bendradarbiauti kuriant ir įgyvendinant absolventų integravimosi
į darbo rinką schemas, plėtojant už švietimo sistemos ribų vykstančias stažuotes, kad jaunimui būtų
sudarytos geresnės sąlygos atlikti praktiką ar stažuotę. Taip pat bendradarbiavimo memorandumo
pasirašę partneriai sutarė siekti užtikrinti, kad:130
o
jaunimas darbo rinkai būtų rengiamas atsižvelgiant į šalies ūkio poreikius;
o
studijos ir profesinis mokymas būtų kokybiški ir leistų įgyti tinkamą kompetenciją ir kvalifikaciją;
o
netekęs darbo jaunuolis turėtų galimybę per 4 mėn. gauti kvalifikaciją atitinkantį darbo
pasiūlymą, pasiūlymą toliau mokytis arba atlikti praktiką ar stažuotę.
127SADM

internetinis puslapis. Prieiga per internetą: http://www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/p5/15-verslonevyriausybiniu-686m.html [2015 02 22]
128 SADM prezentacija „Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas“ 2014 03 05
129 SADM internetinis puslapis. Prieiga per internetą: http://www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/p5/15-verslonevyriausybiniu-686m.html [2015 02 22]
130 Ten pat.

44

Apibendrinant, esminis pažangos darbo siekis įgyvendintas: teisiškai sudarytos galimybės atlikti iki 2 mėn.
trukmės
savanorišką
praktiką,
įgyvendinama
„Jaunimo
garantijų“
iniciatyva,
pasirašytas
bendradarbiavimo memorandumas tarp ministrų, verslo, darbdavių, darbuotojų bei jaunimo organizacijų
atstovų.
Pažangos darbą „Įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą priemones“ galima skaidyti į penkis smulkesnius
darbus: (1) įvesti bendrus kokybinius standartus neformaliojo švietimo paslaugų teikėjams; (2) sukurti
informacinę e. platformą, leidžiančią greitai ir aiškiai sužinoti apie neformalaus mokymosi galimybes; (3)
formalizuoti neformaliu būdu (profesinėje veikloje) įgytas kompetencijas; (4) įdiegti paklausa grįstą
neformaliojo švietimo paslaugų finansavimo mechanizmą taip didinant konkurenciją ir gerinant paslaugų
kokybę bei aktualumą žmonėms; (5) parengti verslo, aukštųjų ir profesinių mokyklų bendradarbiavimo
modelius. Žemiau aprašomas kiekvieno iš šių darbų įgyvendinimas.
(1) Veiksmų, kuriais būtų siekiama įvesti bendrus kokybinius standartus neformaliojo švietimo paslaugų
teikėjams, geriausiomis ataskaitos rengėjų žiniomis, 2014 m. nebuvo įgyvendinta.
(2) Siekiant sukurti informacinę e. platformą, leidžiančią greitai ir aiškiai sužinoti apie neformalaus mokymosi
galimybes, 2010 liepos mėn. - 2014 rugsėjo mėn. buvo įgyvendinamas projektas, finansuojamas iš ES
struktūrinių investicinių fondų (vertė 3,87 mln. eurų). 2015 m. pradžioje buvo baigti suaugusiųjų mokymosi
informacinės sistemos (www.smis.lt) kūrimo darbai. Sukurta e. platforma skirta sudaryti sąlygas kuo didesnei
visuomenės daliai aktyviai dalyvauti tęstinio mokymosi veikloje. Kiekvienas šalies gyventojas internete gali
sužinoti apie neformaliojo suaugusiųjų mokymosi galimybes – susirasti nemokamą, profesionaliai parengtą
įvairių sričių mokomąją medžiagą ir pasitikrinti įgytas žinias 131. Taip pat šiame internetiniame puslapyje yra
prieinamos skaitmenizuotos mokymo programos (9 kompetencijų sritys, 500 mokymosi programų) 132.
Galiausiai, sukurta skambučių centro infrastruktūra, įgalinanti elektroninio ir telefoninio ryšio būdais
konsultuoti besimokančiuosius apie saugykloje esančias mokymosi programas bei kitose duomenų bazėse
esančias mokymosi galimybes133.
Apibendrinant, galima teigti, kad ši pažangos darbo dalis yra pilnai įgyvendinta, nes e. platforma yra
sukurta ir veikia.
(3) 70% aukštųjų mokyklų įdiegė neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkas.
Tarp šių universitetų nebuvo dviejų didžiųjų Lietuvos universitetų – VU ir KTU. Neformaliu būdu įgytų
kompetencijų vertinimas ir pripažinimas atliekamas asmeniui siekiant įgyti aukštojo mokslo kvalifikaciją arba
kompetencijų oficialaus patvirtinimo dokumentą 134. Vertinamos dirbant, keliant kvalifikaciją, dalyvaujant
įvairių organizacijų ir grupių veikloje, atliekant savanorišką veiklą, dirbant bendruomenei naudingą darbą,
mokantis institucijose, vykdančiose neformalųjį švietimą ar savarankiškai, mokantis laisvalaikiu ir pan.
kompetencijos135.
Apibendrinant, ši darbo dalis įgyvendinta iš dalies, kadangi 30% aukštųjų mokyklų, tarp kurių vieni didžiausių
Lietuvos universitetų – VU ir KTU, neformaliu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarka nėra
įdiegta.
(4, 5) Darbų, kuriais būtų siekiama įdiegti paklausa grįstą neformaliojo švietimo paslaugų finansavimo
mechanizmą taip didinant konkurenciją ir gerinant paslaugų kokybę bei aktualumą žmonėms, bei rengiant
verslo, aukštųjų ir profesinių mokyklų bendradarbiavimo modelius, geriausiomis ataskaitos rengėjų žiniomis,
2014 m. nebuvo įgyvendinta.
Apibendrinant, pažangos darbą galima laikyti tik iš dalies įgyvendintu. Trys į pažangos darbo dalys nėra
įgyvendinamos ir viena įgyvendinta iš dalies.

Suaugusių mokymosi informacinė sistema. Prieiga per internetą: https://www.smis.lt/index.php?r=pages/view&id=95 [2015 02 22]
Ten pat.
133 Ten pat.
134 ŠMM internetinis puslapis. Prieiga per internetą: http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/suaugusiuju-svietimas [2015 02 22]
135 Ten pat.
131
132
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3.3. VISUOMENĖS VAIDMUO: ATVIRI PAŽANGOS FORUMAI IR GEROSIOS PRAKTIKOS
Pagrindinės problemos, susijusios su besimokančia visuomene, išskiriamos šioje ataskaitoje: darbo rinkos ir
visuomenės poreikių neatitinkanti aukštojo mokslo kokybė; prasta profesinio rengimo sistemos kokybė;
nemažėjantis atsilikimas pagal mokymosi visą gyvenimą rodiklius.
Mokymasis visą gyvenimą: ką siūlo visuomenė?
2015 m. sausio–vasario mėn. įvyko penktasis atviras pažangos forumas „Mokomės visą gyvenimą“. Šio APF
renginiuose dalyvavo kelios svarbios visuomenės grupės:
 formalaus švietimo atstovai – suaugusiųjų švietėjai, suaugusiųjų švietimo centrų bei mokyklų atstovai,
bibliotekų, kolegijų ir profesinių bei vidurinių mokyklų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų atstovai;
 neformalaus švietimo ir savišvietos atstovai – meno mokyklų ir universalių daugiafunkcinių centrų,
bibliotekų, bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų bei Trečiojo Amžiaus universitetų atstovai;
 teritorinių darbo biržų atstovai;
 savivaldybių administracijų (ypač švietimo skyrių) atstovai.
Alytaus ir Plungės regionuose vykusių diskusijų pagrindu parengti šie siūlymai savivaldybėms:
1. Skatinti mokymosi visą gyvenimą įgyvendinimu suinteresuotų veikėjų bendradarbiavimą savivaldybių lygiu.
Pavyzdžiui, skatinti skirtingų organizacijų (formalaus švietimo įstaigų, universalių daugiafunkcių centrų,
nevyriausybinių organizacijų, Trečiojo Amžiaus universitetų bei vietos bendruomenių atstovų)
bendradarbiavimą dalinantis renkamais duomenimis, tyrimais apie mokymąsi visą gyvenimą. Kitas pavyzdys
– darželių ir kitų ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendradarbiavimas su vyresnio amžiaus globos namais mokant
vaikus skaityti.
2. Siekiant šio tikslo būtina įsteigti atskirą suaugusiųjų švietimo/mokymosi visą gyvenimą koordinatoriaus etatą
savivaldybėje. Tačiau ši funkcija negali būti priskiriama esamiems savivaldybės specialistams kaip
papildoma sritis, kadangi ši pozicija reikalauja nuolatinės individualios iniciatyvos. Koordinatoriaus funkcijos
turėtų apimti mokymosi poreikių seniūnijos ir savivaldybės lygiu nustatymą ir jų tenkinimo užtikrinimą,
mokymosi visą gyvenimą paslaugų teikėjų mokymus, gerosios patirties sklaidą, informavimą ir konsultavimą
inicijuojant, rengiant ar įgyvendinant bendrus projektus (pavyzdžiui, organizuojant mokymus projektų rašymo
ir įgyvendinimo temomis) bei besimokančiųjų interesų atstovavimą savivaldybėje.
3. Finansiškai ir nefinansiškai skatinti savanorystės programas kaip vieną iš mokymosi visą gyvenimą būdų:
savanoriams turėtų būti atlyginama už jų patirtas kelionės išlaidas; turėtų būti detaliau apibrėžtos savanorio
atsakomybės bei teisės; turėtų būti daugiau informacijos apie savanorystės galimybes bei poreikį.
Pavyzdžiui, galima populiarinti dalijimąsi sukauptomis ekspertinėmis žiniomis kaip vieną savanorystės formų.
Savanoriškai dalintis žiniomis nusiteikę įvairių sričių ekspertai galėtų skelbtis internetiniame „lektorių banke“.
Susidomėjusios organizacijos galėtų pasikviesti šiuos lektorius už simbolinį atlygi. Pastebėta, kad ekspertai
gyvenantys didžiuosiuose Lietuvos miestuose gana noriai atvyksta į savo gimtus kraštus, taigi kiekvienas
miestas galėtų turėti savo „alumni“ paskyrą šioje sistemoje.
4. Sudaryti adekvačias galimybes suaugusiesiems pripažinti neformaliu ar savišvietos būdu įgytas
kompetencijas ir informuoti bei konsultuoti, kur ir kaip tai galima padaryti. Šiai veiklai būtų galima pasitelkti
profesinių sąjungų atstovus, teritorinių darbo biržų specialistus.
5. Siekiant padidinti informacijos prieinamumą potencialiems besimokantiesiems, pasitelkti bendrą
informacijos apie mokymosi visą gyvenimą galimybes platformą (pavyzdžiui, išplėtojant lietuvišką EPALE
platformos versiją). Svarbus uždavinys – užtikrinti, kad informacija pasiektų tuos, kuriems jos labiausiai trūksta,
pavyzdžiui, neturintiems interneto kaimo gyventojams, senjorams galėtų būti išsiunčiamos SMS žinutės. Kol
šios sistemos nėra, informaciją apie mokymosi visą gyvenimą renginius kiekviena savivaldybė turėtų talpinti
savivaldybės puslapyje (savivaldybės Švietimo skyriaus paskyroje), o mokymosi visą gyvenimą paslaugų
tiekėjai, teritorinių darbo biržų specialistai ir socialiniai seniūnijų darbuotojai yra motyvuojami informuoti
besimokančiuosius apie įvairias įmanomas mokymosi galimybes.
6. Sukurti nuoseklią mokymosi visą gyvenimą finansinių paskatų sistemą. Naujų finansinių paskatų, tokių kaip
mokymosi krepšeliai, teikimas galėtų paskatinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų paklausą ir jų kokybės
augimą. Tačiau siūlytina naujas finansines paskatas diegti nacionaliniu mastu tik išbandžius jas pilotiniuose
projektuose ir teigiamai įvertinus jų kaštų-naudos balansą.
7. Suderinti skirtingas politines strategijas, teisės aktus, nuostatas ir normas, siekiant palengvinti mokymosi visą
gyvenimą iniciatyvų įgyvendinimą šalyje, pavyzdžiui:
 regionų plėtros politikoje mokymasis visą gyvenimą turėtų būti akcentuojamas kaip prioritetinė sritis;
 nesimokantys jaunuoliai iki 18 m. neturėtų būti automatiškai traktuojami kaip bedarbiai ir gauti pašalpą;
 Lietuvos darbo biržos nuostatai ir programos turėtų sudaryti galimybes visiems motyvuotiems žmonėms
įgyti, kelti kvalifikaciją ar persikvalifikuoti.
8. Sudaryti galimybes regionuose gyvenantiems ir dirbantiems žmonėms nuotoliniu būdu baigti įvairias
profesines ir neprofesines mokymosi programas, teikiamas šalies mokymo, švietimo ir mokslo įstaigose. Šioje
srityje didelį dėmesį skirti vyresnio amžiaus darbuotojų nuotoliniam mokymui ir siekiui juos kuo ilgiau išlaikyti
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darbo rinkoje. Trečiojo amžiaus universitetai ir kitos formaliojo bei neformaliojo švietimo įstaigos galėtų
tarpininkauti vykdant panašias veiklas.

Baigiamajame APF renginyje dauguma renginio dalyvių pritarė nuomonei, kad skirtingi mokymosi etapai
reikalauja skirtingų priemonių, padėsiančių kurti mokymosi visą gyvenimą tradiciją šalyje, pavyzdžiui:
 vėlesniuose etapuose siekiama kompensuoti ankstesnių etapų mokymosi spragas. Todėl itin svarbu
ugdyti įprotį ir nuostatą mokytis nuo ankstyvo amžiaus (ikimokyklinis ugdymas). Vis dar gaji nuomonė,
kad „mokomės, kad greičiau nebesimokyti“, todėl formaliajame mokyme itin svarbu sustiprinti (o ne
panaikinti) norą mokytis, visų pirma parodant mokymosi naudą ir jo pritaikymo galimybes bei ugdant
talentus. Viena svarbiausių priemonių šioje srityje – radikaliai pertvarkyti pedagogų rengimą;
 darbuotojų grupė, ko gero, yra labiausiai nevienalytė mokymosi visą gyvenimą tradiciją kuriančių
priemonių prasme. Akcentuota mentorystės plėtra versle, adekvatus dėmesys mokymosi poreikių
nustatymui, neprofesiniam švietimui (kuris gali būti kaip raktas į aktyvesnį suaugusiųjų dalyvavimą
profesiniame švietime) bei žmonių sąmoningumo mokytis ugdymuas (pavyzdžiui, per suaugusiųjų
švietimo laidas);
 bibliotekos gali tapti nuo didesnių miestų nutolusių regionų gyventojų mokymosi visą gyvenimą
centrais, teikiančiais ne tik mokymus (pavyzdžiui, IT kompetencijų srityje), bet ir konsultuojančiais bei
orientuojančiais gyventojus ko, kur ir kaip mokytis;
 vyresnio amžiaus gyventojų mokymąsi turėtų paskatinti Trečiojo amžiaus universitetų (TAU) plėtra. Šios
įstaigos gali ne tik kurti naudą vyresnio amžiaus asmenims (savirealizacija ir bendravimas su
bendraminčiais) ar visuomenei (įrodyta, kad aktyvi TAU veikla ženkliai prisideda prie geresnės vyresnių
žmonių sveikatos). TAU gali kurti naudą verslui grąžinant (ar išlaikant) vyresnio amžiaus žmones į darbo
rinką ar didinant jų verslumą – pavyzdžiui, suteikti IT gebėjimai gali padėti išlaikyti esamą darbo vietą,
o persikvalifikavimas – suteiktų galimybę tapti gidais ar mokytojais, mokančiais mažamečius skaityti.
TAU galėtų padėti užtikrinti, kad kartos mokytųsi viena iš kitų.
Dalyviai sutarė, kad kur kas daugiau dėmesio turėtų būti skiriama ne pavieniams, tęstinumo stokojantiems
projektams, o sistemingoms, integruotoms ir nuoseklioms priemonėms. Tokios priemonės turėtų didžiausią
dėmesį skirti strateginėms partnerystėms, grįstoms aiškia ir ilgalaike vizija, kaip bus plėtojama mokymosi visą
gyvenimą sistema. Į šias strategines partnerystes turėtų būti įtraukiami nauji veikėjai, o ne tik aukštojo mokslo
atstovai. Pavyzdžiui, bendradarbiaujant su kitais mokymosi paslaugų teikėjais, trečiojo amžiaus universitetai
galėtų pasinaudoti atviraisiais švietimo ištekliais. Tai, tikėtina, padėtų spręsti tokias šių įstaigų problemas kaip
dėstytojų trūkumas (šiuos pakeistų virtualūs dėstytojai) ar patalpų stoka (bibliotekos galėtų tapti virtualaus
mokymosi centrais).
Atskirų visuomenės grupių ar pavienių institucijų įgyvendinamos MVG gerosios praktikos iniciatyvos
dažniausiai veikia projektų pagrindu ar yra vykdomos kaip vienkartiniai renginiai. Tai nesudaro palankių
sąlygų MVG tradicijos kūrimui Lietuvoje. Tačiau tarp atrinktų gerųjų praktikų yra ir keli didelį socialinį poveikį
galintys turėti projektai, pavyzdžiui136:
 “Bibliotekos pažangai 2”. Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos vykdomu projektu siekiama
sustiprinti Lietuvos bibliotekų gebėjimus tenkinti besivystančios bendruomenės poreikius ir įtvirtinti
bibliotekas kaip tvarias bendruomenines institucijas, galinčias pagerinti Lietuvos žmonių gyvenimo
kokybę. Projekto metu bus skatinamas ir plečiamas viešųjų bibliotekų bendradarbiavimas su verslu,
vietos valdžios institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis ir taip stiprinamas bibliotekų tinklas
Lietuvoje. “Bibliotekos pažangai 2” etapu stiprinama viešųjų bibliotekų darbuotojų informacinė
kompetencija, bibliotekininkai tampa aktyviais vietos bendruomenės skatintojais bei pagalbininkais,
įsisavinant informacinių technologijų galimybes. Gyventojai, ypač vyresnio amžiaus, o taip pat
gyvenantys kaime, skatinami žymiai aktyviau naudotis interneto teikiamomis galimybėmis 137.
 Donato Briko inicijuotas projektas saviugdos mokykla, skirtas žmonėms, kurie nori ir siekia asmeninio
tobulėjimo bei nori susikurti laimingesnį ir turtingesnį gyvenimą 138. Saviugdos mokyklos veiklos apima: 139
atvirų asmeninio tobulėjimo seminarų organizavimą; uždaras verslo konsultacijas; privačias konsultacijas
asmeninio tobulėjimo klausimais; profesinio tobulėjimo mokymus; asmeninio tobulėjimo klubus.
 Projektas „Lyderių laikas“. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras ir VšĮ „Mokyklų
tobulinimo centras“ įgyvendina projektą ‚Lyderių laikas“, kuriuo siekiama skleisti lyderystės idėjas švietimo
Visionary Analytics (2015). Mokomės visą gyvenimą. Teminio tyrimo ataskaita. Ataskaitoje pateikta ir daugiau geros praktikos
pavyzdžių.
137 Nuoroda: http://3erdve.lt/biblioteku-projektai/vykstantys-projektai/bibliotekos-pazangai-2/apie-projekta ;
http://www.bibliotekospazangai.lt/lt/ [2015 02 27]
138 Internetinis puslapis „Saviugdos mokykla“. Prieiga per internetą: http://www.saviugdosmokykla.lt/apie#.VOW0zPmsXT9 [2015 02
22]
139 Ten pat.
136
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bendruomenei; pristatyti „Lyderių laiko“ projekto rezultatus, telkti aktyvius švietimo bendruomenės narius
bei suteikti jiems mokymosi, konsultavimosi, bendradarbiavimo bei naujų idėjų generavimo priemonių.
„Lyderių laiko“ virtuali aplinka – tai vieta, kurioje pateikiama švietimo lyderystės bendruomenei aktuali
informacija bei pristatomi konsultavimo, formaliųjų bei neformaliųjų studijų, mokyklų modelių
komponentų darbo rezultatai. Tarp švietimo bendruomenės narių taip pat išskiriami ir konsultantai,
andragogai bei bibliotekininkai140.
 „Swedbank“ Asmeninių finansų instituto tikslas – prisidėti prie gyventojų gerovės susikūrimo, ugdant jų
finansinį raštingumą. Asmeninių finansų institutas skirtas naudotis visiems Lietuvos žmonėms. Lietuvoje ši
iniciatyva pradėta 2009 m., o Švedijoje tokio pobūdžio visuomenės švietimas vyksta nuo 1960 m.141

3.4. KAS TOLIAU: IŠVADOS IR SIŪLYMAI
Kuo galime džiaugtis: pažangos pasiekimai besimokančios visuomenės kryptyje
Lietuva išlieka viena
labiausiai išsilavinusių
šalių pagal aukštojo
mokslo absolventų
skaičių

Stiprėja prielaidos
aukštojo mokslo
kokybei

Pagal 30–34 m. asmenų, baigusių aukštąjį ar jam prilygintiną mokslą, skaičių, Lietuva ženkliai
viršija ES vidurkį, užima 3 vietą ES, ir jau pasiekė Pažangos strategijos 2020 m. ir 2030 m. tikslus.
Nuo 2009 m. Lietuva pagal šį rodiklį ES pakilo per 5 pozicijas. Išaugus vidutinei išsilavinimo trukmei
bei šalies BVP, Jungtinių Tautų Organizacijos skaičiuojamame 2014 m. žmogaus socialinės raidos
indekse Lietuva pakilo į 35 vietą iš 187 valstybių.
Pirma, remiantis Eurostatu, pastaraisiais metais ne tik didėja į užsienį išvykstančių studijuoti pagal
„Erasmus“ programą Lietuvos studentų skaičius, bet auga ir atvykstančiųjų studijuoti į Lietuvą
skaičius. Antra, stebima Lietuvoje studijuojančių užsieniečių skaičiaus augimo tendencija.
Trečia, Lietuvos doktorantai taip pat judūs: Lietuvoje doktorantūros studijų metu apie 24 proc.
jaunųjų tyrėjų išvyksta trumpalaikėms stažuotėms į užsienį, kai ES vidurkis siekia 18 proc. Ketvirta,
2013 m. išaugo universitetų dėstytojų, turinčių daktaro laipsnį, skaičius (17 proc.). Penkta, 20082012 m. pastebima aukštųjų mokyklų infrastruktūros, užtikrinančios palankias studijų sąlygas,
gerėjimo tendencija.

Atotrūkis: kertinės problemos, kurias sprendžiant reikia sutelkti dėmesį
Problema

Siūlomi sprendimai ir atsakingos institucijos

Darbo rinkos ir visuomenės poreikių
neatitinkanti
aukštojo
mokslo
kokybė. Praktinių įgūdžių stoka, į
procesą, bet ne į rezultatus
orientuotos studijos bei menkai
išvystytos
karjeros
paslaugos
suformuoja absolventų įsidarbinimo
problemas. Nė vienas Lietuvos
universitetas vis dar nepatenka į
Akademinio pasaulio universitetų
reitingo 500-uką. Eurobarometro
duomenimis, net 32 proc. Lietuvos
darbdavių teigė, kad aukštojo
mokslo absolventai neturi reikiamų
įgūdžių.

 Įdiegti paskatas universitetams jungtis, peržiūrėti finansavimo modelį;
 Kompetencijų pasiūlos ir paklausos atotrūkį padėtų spręsti aukštojo mokslo
finansavimo modernizavimas, kuris dabartines paskatas priimti kuo daugiau
studentų nukreiptų į mokslo rezultatus, t.y. sudarytų sąlygas pereiti nuo kiekybės link
kokybės. Dabartinėmis sąlygomis svarbus ir minimalaus stojamojo balo įvedimas.
 Didinti dėstytojo karjeros patrauklumą, investuoti į dėstytojus, jų kvalifikacijos kėlimą,
darbo sąlygų gerinimą. Įdiegti paskatas tarptautiškumui ir talentų pritraukimui,
siekiant atverti mokslo ir studijų sistemas užsienio dėstytojams ir tyrėjams.
 Gerinti studentų pasirengimą ir motyvaciją studijoms;
 Studijų programas orientuoti į pasirengimą praktinei veiklai pasitelkiant
bendradarbiavimo su verslo sektoriumi patirtį.

Atsakinga – ŠMM
Blogiausiai
įsidarbina
kolegijų
studentai, o tai rodo išliekančias
profesinio
rengimo
sistemos
problemas. Profesinio ir suaugusiųjų
mokymo pasiūla stokoja lankstumo,
patrauklumo ir atitikties darbo rinkos
ir
gyventojų
poreikiams.
Besimokantiems
profesiniame
mokyme ypač trūksta kokybiško
praktinių
įgūdžių
lavinimo
galimybių.
Atsakinga – ŠMM
Lietuvos
atsilikimas
pagal
mokymosi visą gyvenimą rodiklius
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 Pasirengimą darbo rinkai plėtoti įdiegiant efektyvią pameistrystės (profesinėse
mokyklose) sistemą.
 Profesinio mokymo sistemoje plėtoti sektorinių praktinio mokymo centrų
panaudojimo galimybes ir užtikrinti sąlygas jų nuolatiniam įrangos bei infrastruktūros
atnaujinimui.
 Įtraukti socialinius partnerius – darbdavių asociacijas ir profesines sąjungas – į mokyklų
valdymą, profesinio mokymo populiarinimą ir įgyvendinimo priežiūrą.
 Reformuoti esamą valstybinių profesinių mokyklų finansavimo sistemą. Visas mokymo
įstaigas skatinti pereiti prie universalaus mokymo, apimančio formalų ir neformalų,
pirminį ir tęstinį mokymą.
 Plėtoti mokinių profesinio orientavimo ir konsultavimo sistemą nuo pat ikimokyklinio
ugdymo, numatant privalomas pamokas šioje srityje ir skiriant adekvatų finansavimą
aukštos kokybės paslaugoms gauti.
 Skatinti
mokymosi
visą
gyvenimą
įgyvendinimu
suinteresuotų
veikėjų
bendradarbiavimą savivaldybių lygiu.

Prieiga: http://www.lyderiulaikas.smm.lt/ [2015 02 27]
Nuoroda: https://www.manofinansai.lt/ [2015 02 27]
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Problema

Siūlomi sprendimai ir atsakingos institucijos

nemažėja. Svarbiausia problema
yra žema suaugusiųjų mokymosi
motyvacija ir įsitikinimas, jog mokytis
jau per vėlu. Nekvalifikuotų ir
žemesnės kvalifikacijos dirbančių
asmenų, kurie sudaro daugiau nei
pusę visos šalies darbo jėgos,
mokymuisi
iki
šiol
skirtas
nepakankamas
dėmesys.
Mokymosi visą gyvenimą paslaugų
teikėjai yra pasiskirstę netolygiai,
kaimiškose
vietovėse
bei
mažesnėse
savivaldybėse
mokymosi visą gyvenimą paslaugų
prieinamumas bei kokybė yra itin
žemi, o didžiuosiuose Lietuvos
miestuose stebima jų koncentracija
. Galiausiai, neformaliai įgytos
kompetencijos
dažnai
pripažįstamos
nei
švietimo
sistemoje, nei darbovietėje.

 Įsteigti atskirus suaugusiųjų švietimo/mokymosi visą gyvenimą koordinatoriaus etatus
savivaldybėse.
 Finansiškai ir nefinansiškai skatinti savanorystės programas kaip vieną iš mokymosi
visą gyvenimą būdų: savanoriams turėtų būti atlyginama už jų patirtas kelionės
išlaidas; turėtų būti detaliau apibrėžtos savanorio atsakomybės bei teisės; turėtų būti
daugiau informacijos apie savanorystės galimybes bei poreikį.
 Sudaryti adekvačias galimybes suaugusiesiems pripažinti neformaliu ar savišvietos
būdu įgytas kompetencijas ir informuoti bei konsultuoti, kur ir kaip tai galima
padaryti.
 Sukurti nuoseklią mokymosi visą gyvenimą finansinių paskatų sistemą. Naujų
finansinių paskatų, tokių kaip mokymosi krepšeliai, teikimas galėtų paskatinti
mokymosi visą gyvenimą paslaugų paklausą ir jų kokybės augimą. Tačiau siūlytna
naujas finansines paskatas nacionaliniu mastu diegti tik išbandžius jas pilotiniuose
projektuose ir teigiamai įvertinus jų kaštų-naudos balansą.
 Suderinti skirtingas politines strategijas, teisės aktus, nuostatas ir normas, siekiant
palengvinti mokymosi visą gyvenimą iniciatyvų įgyvendinimą šalyje, pavyzdžiui:
- Regionų plėtros politikoje mokymasis visą gyvenimą turėtų būti akcentuojamas
kaip prioritetinė sritis;
- Nesimokantys jaunuoliai iki 18 m. neturėtų būti automatiškai traktuojami kaip
bedarbiai ir gauti pašalpą;
- Lietuvos darbo biržos nuostatai ir programos turėtų sudaryti galimybes visiems
motyvuotiems žmonėms įgyti, kelti kvalifikaciją ar persikvalifikuoti.
 Sudaryti galimybes regionuose gyvenantiems ir dirbantiems žmonėms nuotoliniu
būdu baigti įvairias profesines ir neprofesines mokymosi programas, teikiamas šalies
mokymo, švietimo ir mokslo įstaigose.

Atsakinga – ŠMM
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SANTRUMPŲ SĄRAŠAS
ARWU

Akademinis pasaulio universitetų reitingas (angl. Academic Ranking of World Universities)

APF

Atviras pažangos forumas

AT

Aukštosios technologijos

BVP

EK

Bendrasis vidaus produktas
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (angl. OECD - Organisation for Economic Cooperation and Development)
Europos Komisija

ES

Europos Sąjunga

ESF

Europos socialinis fondas

FM

IT

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Tarptautinė standartizuota švietimo klasifikacija (angl. International Standard Classification of
Education)
Informacinės technologijos

JTO [UN]

Jungtinių tautų organizacija (angl. UN - United Nations)

KM

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

LR

Lietuvos Respublika

LRV

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

MIPEX

Migracijos integracijos indeksas (angl. Migrant Integration Policy Index)

n. d.

Nėra duomenų

NVO

Nevyriausybinė organizacija

PISA

(angl. Programme for International Student Assessement ) - tarptautinis penkiolikmečių tyrimas

S80/S20

Pajamų kvintilio dalies santykis (pajamų pasiskirstymo koeficientas)

SADM

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

SAM

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

ŠMM

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

URM

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

ŪM

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

VRM

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

VšĮ

Viešoji įstaiga

EBPO [OECD]

ISCED
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