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SANTRAUKA
Šio vertinimo tikslas yra padėti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai tinkamai pasirengti 2014–2020
m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiui, atkreipiant dėmesį į 2007–2013 m. laikotarpio pamokas,
atsižvelgiant į naujus reikalavimus, keliamus programuojant 2014–2020 m. laikotarpio intervencijas ir užtikrinant
švietimui ir mokslui skiriamos ES struktūrinės paramos panaudojimo kokybę, veiksmingumą bei nuoseklumą.
Rengiant vertinimo ataskaitą pirmiausia buvo atlikta bendro Lietuvos ir ES švietimo politikos konteksto apžvalga.
Šiame etape nustatyti svarbiausi strateginiai ir programiniai dokumentai bei juose įvardyti nacionaliniu ir ES
lygmeniu aktualūs tikslai, prioritetai bei uždaviniai švietimo ir mokslo srityse. Siekdami pagrįsti jų aktualumą 2014–
2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu vertintojai atliko antrinių informacijos šaltinių (teisės
aktų, statistikos duomenų, anksčiau atliktų vertinimų išvadų) analizę, darbo grupėse ir per interviu diskutavo su
švietimo ir mokslo politikos įgyvendintojais bei naudos gavėjais, parengė atskirų sričių – ikimokyklinio, bendrojo ir
neformaliojo ugdymo, studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, profesinio mokymo ir mokymosi visą
gyvenimą – stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizę. Šią analizę dar labiau išplėtė 2007–2013 m. laikotarpio
intervencijų rezultatyvumo analizė, kurioje daugiausia dėmesio skirta lėšų įsisavinimo ir produkto rodiklių pasiekimo
vertinimui, taip pat Estijos ir Slovėnijos patirčių įgyvendinant intervencijas švietimo ir mokslo srityse analizė.
Esamos situacijos ikimokyklinio, bendrojo ir neformaliojo ugdymo srityje analizė atskleidė, kad Lietuvoje tebėra
aktuali ikimokyklinio ugdymo prieinamumo problema, o bendrojo ugdymo kokybė kenčia nuo nepakankamai
atsinaujinančio pedagoginio personalo, prastos psichologinės aplinkos. Taip pat konstatuota, jog ugdymo procese
trūksta naujausių technologijų taikymo, prastai tenkinami individualūs mokinių poreikiai, netolygus ugdymo įstaigų
tinklas stokoja efektyvumo (vieno mokinio ugdymo kainos skirtumai tarp mokyklų siekia iki 5 kartų) ir reikalauja
daug išteklių, kuriuos būtų galima skirti ugdymo kokybei gerinti. Remiantis statistikos duomenimis, Lietuva stipriai
atsilieka nuo kitų ES šalių pagal dalyvavimą ankstyvojo ugdymo programose, taip pat pastebimas gana didelis
ikimokyklinio ugdymo įstaigų lankymo atotrūkis tarp miesto ir kaimo (mieste ikimokyklinio ugdymo įstaigas lanko
tris kartus didesnė vaikų dalis).
Profesinio mokymo srityje 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpio intervencijomis siekta
spręsti pagrindines profesinio mokymo sektoriaus problemas: buvo gerinama profesinio mokymo infrastruktūra ir
mokymosi aplinka, kuriama kvalifikacijų sistema, rengiamos modulinės profesinio mokymo programos, pertvarkomas
profesinio mokymo turinys, plėtojami kokybės užtikrinimo mechanizmai, tobulinama profesijos mokytojų
kvalifikacija, vystoma profesinio orientavimo sistema, plėtojama suaugusiesiems ypač aktuali savarankiško ir
neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo sistema. Daug investuota į aukšto technologinio lygio
sektorinius praktinio mokymo centrus, kuriuose visų Lietuvos profesinių mokyklų mokiniai turės galimybes atlikti
praktinį mokymą, pabaigę bazinio mokymo modulius arčiau namų esančioje įstaigoje. Vis dėlto nemažos dalies
įgyvendintų intervencijų mastas buvo nepakankamas ir visi pradėti darbai turi būti tęsiami toliau remiant kokybinius
pokyčius profesinio mokymo srityje. Siekiant gerinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo paslaugų kokybę ypač svarbu
sustiprinti profesijos mokytojų ir andragogų technologines ir kūrybines kompetencijas, remti švietimo įstaigų aktyvią
socialinę partnerystę formuojant švietimo turinį ir bendradarbiaujant praktinio mokymo srityje, stiprinant kitas
prielaidas, kad būtų užtikrintas kokybiškas profesinis mokymas ir suaugusiųjų švietimo įstaigų valdymas.
Nepaisant 2007–2013 m. laikotarpio investicijų, suaugusiųjų dalyvavimas mokymosi visą gyvenimą veiklose tebėra
žemas. Atliekant vertinimą nustatyta, kad 2007–2013 m. laikotarpiu daugiausiai investuota į aukštos kvalifikacijos
viešųjų paslaugų darbuotojų, bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo asmenų mokymą. Nekvalifikuotų ir žemesnės
kvalifikacijos dirbančių asmenų, kurie sudaro daugiau negu pusę visos šalies darbo jėgos, mokymuisi iki šiol skirta
nepakankamai dėmesio – jie kur kas rečiau dalyvavo mokymosi visą gyvenimą veiklose negu gausiausiai finansuotos
suaugusiųjų grupės. Pokyčius mokymosi visą gyvenimą srityje riboja ir suaugusiųjų įsitikinimas, jog mokytis jau per
vėlu. Šis įsitikinimas kyla iš menko visuomenės informuotumo apie naujausius ugdymo tikslus, siekiamas išugdyti
kompetencijas ir jų naudą. Didelis struktūrinis nedarbas šalyje rodo, kad didelės dalies asmenų švietimo sistemoje
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įgytos kompetencijos yra nepaklausios darbo rinkoje, todėl būtina skatinti suaugusiuosius įsitraukti į mokymosi visą
gyvenimą veiklas, kad jie įgytų reikiamų įgūdžių ir taip padidintų savo konkurencingumą darbo rinkoje.
Analizuojant situaciją studijų srityje pastebėta, kad Lietuvai tapus ES nare išaugo finansavimas, skiriamas studijų
sistemai modernizuoti. Šalies aukštosios mokyklos iš esmės atnaujino studijų programas, optimizavo aukštųjų
mokyklų vidinę struktūrą, įdiegė kokybės valdymo sistemas, dėstytojai intensyviai tobulino kvalifikaciją, buvo
parengta ir išleista daug mokslinės, akademinės, metodinės literatūros, išsiplėtė tarptautinis bendradarbiavimas
studijų srityje, dėstytojų ir studentų akademinio mobilumo galimybės. Nepaisant teigiamų pokyčių, spręstinų
problemų šioje srityje yra daug. Studijų kokybė (turinys, struktūra, dėstomieji dalykai ir studijų perteikimas)
neatitinka darbo rinkos ir visuomenės poreikių, fragmentiškas socialinių partnerių įtraukimas į studijų turinio
formavimą, praktinių įgūdžių stoka, į procesą, bet ne į rezultatus nukreiptos studijos ir menkai išplėtotos karjeros
paslaugos lemia santykinai prastą studijas baigusiųjų įsidarbinimo lygį bei studijų Lietuvoje patrauklumo mažėjimą.
Analizuojant statistinius duomenis pastebėta, kad vis daugiau potencialių Lietuvos studentų studijuoti išvyksta į
užsienį, o aktualūs įvairių socialinių grupių, nesančių formaliojo švietimo sistemoje, poreikiai netenkinami. Nustatytas
poreikis gerinti studijų kokybę, patrauklumą ir prieinamumą, toliau efektyvinti aukštųjų mokyklų tinklą ir
modernizuoti studijų infrastruktūrą bei aplinką.
Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros srityje konstatuota, kad Lietuva per pastaruosius
kelerius metus padarė tam tikrą pažangą, ir tai atspindi aukštesnė užimama vieta Inovacijų Sąjungos švieslentėje
skelbiamame šalių reitinge. Nepaisant uždelstų 2007–2013 m. laikotarpio intervencijų, kuriomis siekiama stiprinti
tyrėjų gebėjimus, bendras tyrėjų skaičius šalyje didėja, jie vis sėkmingiau konkuruoja teikdami paraiškas įgyvendinti 7
bendrosios programos finansuojamus projektus, sukuriama vis daugiau kokybiškų mokslinės veiklos rezultatų.
Mokslinių tyrimų infrastruktūros plėtra, įrangos laboratorijose atnaujinimas ir panašios intervencijos gerokai
sustiprino mokslo sektoriaus potencialą vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas ir intensyviau bendradarbiauti su verslo
sektoriaus atstovais. Tiesa, būtent mokslo ir verslo bendradarbiavimo srityje Lietuva ir toliau susiduria su didžiausiais
iššūkiais: verslo įmonės santykinai labai mažai investuoja į žinių įgijimą ir MTEP veiklas, žinių perdavimo galimybės
išnaudojamos prastai, bendrai vykdomų MTEP veiklų mastas menkas, todėl kuklūs ir jų rezultatų komercinimo
rodikliai. Taip pat atliekant vertinimą pastebėta, kad mokslinių tyrimų ir eksperimentinės veiklos srityje aktualu
stiprinti tarptautiškumo dimensiją ir sudaryti palankesnes sąlygas Lietuvos tyrėjams tobulinti kvalifikaciją užsienio
mokslo ir studijų institucijose bei žinioms imliose įmonėse, pritraukti ir (ar) susigrąžinti aukšto lygio tyrėjus iš
užsienio, skatinti vietos tyrėjus vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas.
Šios ir kitos vertinimo įžvalgos buvo panaudotos teikiant siūlymus dėl Lietuvai 2014–2020 m. laikotarpiu aktualių
investicinių prioritetų, konkrečių uždavinių ir atskirų juos sudarančių veiklų bei stebėsenai tinkamų rezultato ir
produkto rodiklių. Remiantis įdirbiu ir nuolatinėmis diskusijomis ar konsultacijomis su Švietimo ir mokslo
ministerijos turininių departamentų, ES paramos koordinavimo departamento, ministerijai pavaldžių institucijų, kitų
ministerijų ir Europos Komisijos atstovais suformuluoti siūlymai dėl kiekvieno konkretaus uždavinio aprašymo,
pasiūlant įgyvendinimo schemas išdetalizuotos planuojamos veiklos, parengti stebėsenai numatytų naudoti rodiklių
aprašymai, pateikti siūlymai dėl finansuojamų projektų ir konkursų valdymo ir koordinavimo ministerijoje.
2014–2020 m. laikotarpiu investuojant į ikimokyklinį, bendrąjį ir neformalųjį ugdymą pirmenybė turėtų būti teikiama
intervencijoms, kurios prisidėtų sprendžiant esmines – prastų mokymosi rezultatų ir ankstyvo pasitraukimo iš
švietimo sistemos – problemas. Atitinkamai panaudojant Europos socialinio fondo lėšas pirmiausia bus siekiama
mažinti iš mokyklos anksti pasitraukiančiųjų skaičių ir gerinti mokinių pasiekimus mažinant skirtumus tarp miesto ir
kaimo, berniukų ir mergaičių, taikant individualizuotas ugdymo programas, plėtojant pasiekimų vertinimo ir
stebėsenos sistemą, tobulinant pedagogų kvalifikaciją, pritraukiant gabius specialistus į pedagoginę veiklą, gerinant
bendradarbiavimą tarp ugdymo įstaigų ir tėvų, ankstyvą mokinių karjeros planavimą, neformaliojo ugdymo įvairovę
ir prieinamumą, siekiant, kad daugiau jaunuolių pasirinktų profesinį mokymą. Europos regioninės plėtros fondo lėšos
bus investuotos į švietimo aplinkos tobulinimą ir švietimo institucijų tinklo efektyvumo didinimą.
Atsižvelgiant į nustatytą poreikį tobulinti studijų Lietuvoje patrauklumą, gerinti kokybę ir atitiktį darbo rinkos bei
visuomenės poreikiams, bus investuojama į studijų turinio tobulinimą ir mokymosi aplinkos gerinimą. Bus skatinamas
aktyvesnis socialinių partnerių įtraukimas į procesą, investuojama į dėstytojų profesionalumo didinimą, kuriamos
paskatos tobulinti praktinius įgūdžius, stiprinamas aukštojo mokslo tarptautiškumas. Pritaikant studijas mokymuisi
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visą gyvenimą ir taikant socialines bei finansines paskatas studentams iš mažai atstovaujamų socialinių grupių
numatoma didinti studijų prieinamumą. Šios intervencijos turėtų padidinti studijų atitiktį darbo rinkos ir visuomenės
poreikiams ir padėti pritraukti daugiau asmenų studijuoti.
Moksliniai tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros srityje daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama
paskatinti verslo ir mokslo sektorių bendradarbiavimą, remti bendrai vykdomų veiklų rezultatų komercinimą ir
sustiprinti MTEP sistemos dalyvių (pirmiausia mokslininkų ir kitų tyrėjų, MTEP personalo) gebėjimus, lemiančius
vykdomų MTEP veiklų kokybę. Panaudojant Europos regioninės plėtros fondo lėšas bus aktyviai remiami bendri
mokslo ir verslo projektai, prisidedantys prie sumaniosios specializacijos strategijos prioritetų įgyvendinimo,
skatinamas MTEP veiklų rezultatų komercinimas mokslo ir studijų institucijose, investuojama į bendradarbiavimą
skatinančias MTEPI infrastruktūras (pvz., kompetencijos centrus), skatinama sukurtų infrastruktūrų integracija į
europines mokslinių tyrimų infrastruktūras. Panaudojant Europos socialinio fondo lėšas atskirai bus skiriama
dėmesio intervencijoms, skirtoms skatinti tarptautinį, tarpsektorinį ir tarpinstitucinį tyrėjų mobilumą, remti jaunųjų
tyrėjų rengimą, prisidėti prie mokslo populiarinimo, sudaryti sąlygas stiprinti bendruosius tyrėjų gebėjimus. Gana
didelė investicijų dalis bus skirta remti tyrėjų ir jų grupių vykdomas MTEP veiklas.
Profesinio mokymo srityje 2014–2020 m. intervencijomis būtina investuoti į tas sritis, nuo kurių priklauso profesinio
mokymo kokybė. Tai Lietuvos kvalifikacijų sandaros formavimas, pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas,
mokymosi turinio ir priemonių atnaujinimas, švietimo vadybos ir valdymo stiprinimas. Toliau svarbu stiprinti
profesinio mokymo infrastruktūrą, ypač investuojant į bazinio profesinio mokymo kokybę ir bendrabučių sutvarkymą
profesinėse mokyklose, kuriose yra sektoriniai praktinio mokymo centrai ir kurios turės priimti iš toliau atvykusius
mokinius. Numatoma tęsti didžiąją dalį intervencijų, vykdytų 2007–2013 m. laikotarpiu, jas išplečiant ir papildant
aktualiomis veiklomis. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos gyventojai yra linkę savo kvalifikaciją tobulinti savarankiškai,
itin daug dėmesio bus skiriama neformaliojo ir savarankiško mokymosi pripažinimo procedūroms sukurti. Taip pat,
atsižvelgiant į gerai parengtų, kvalifikuotų specialistų, kurie turi darbo rinkai reikalingų įgūdžių, stoką, bus itin
remiama aktyvesnė socialinė partnerystė švietimo formavimo procesuose tam, kad būtų stiprinamos prielaidos
kokybiškam praktiniam mokymui ir užtikrinta profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktis darbo rinkos poreikiams.
Atsižvelgiant į problemas, nustatytas mokymosi visą gyvenimą srityje, 2014–2020 m. laikotarpio investicijomis bus
siekiama į bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir studijų programas įtraukti mažiau mokymesi dalyvaujančias
asmenų grupes. Taip pat bus investuojama į kokybiškų karjeros paslaugų teikimo užtikrinimą ir mokymosi visą
gyvenimą koncepcijos populiarinimą. Dalis lėšų bus skirta galimybių atlikti kokybišką praktinį mokymą plėtrai
paskatinti ir viešąsias paslaugas teikiančių darbuotojų, švietimo įstaigų vadovų, administracinio personalo, visų
švietimo lyderių kvalifikacijai tobulinti.
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SUMMARY
This evaluation is meant to help the Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania to prepare for the
programming of EU structural assistance funds in the period 2014-2020. To ensure that planned interventions are of
high relevance and available funds are appropriated and used effectively and consistently, the report draws on lessons
of the period 2007-2013 and proposes interventions that are in line with requirements imposed by various
documents governing the whole programming process.
The report begins with an overview of the national and European policy context in the area of education and science.
The purpose of this chapter is to identify the key goals, priorities and objectives for Lithuania and the EU outlined in
various strategic documents. To validate their relevance in the period 2014-2020, the report proceeds with an
analysis of current state of play in fields of preschool education, general education, non-formal education, higher
education, vocational education and lifelong learning as well as R&D. The analysis is based on results of a desk
research, outcomes of discussions in various working groups and findings of interviews with oficials in the Ministry of
Education and Science and potential beneficiaries of interventions planned in the period 2014-2020. A SWOT analysis
in each of the above mentioned fields provide a summary of all these findings. In addition to the analysis of current
state of play the report also elaborates on the effectiveness of interventions in the period 2007-2013 in terms of
funding take-up and achievement of planned outputs and provides an analysis of similar interventions implemented
in the area education and science in Estonia and Slovenia.
The analysis of current state of play in the area of preschool education, general education and non-formal education
revealed that for some children preschool education in Lithuania is still inaccessible. It was found that the quality of
general education suffers from the lack of new competent staff and poor psychological environment. It is also evident
that employment of new technologies in education process is lacking and individual needs of pupils are being poorly
met. The uneven dispersity of a network of educational institutions is inefficient (costs per pupil in different schools
can vary fivefold) and costly. These resources could be used to improve the quality of education instead.
In the area of vocational education and training the EU structural assistance for the period 2007-2013 was used to
address the following issues: improvement of the infrastructure and learning environment, development of the
qualifications framework, development of modular training programmes and improvement of their content,
development of the quality assurance mechanisms, improvement of the teaching skills, development of a guidance
system and development of a system for the recognition of informally acquired competences. However, a majority of
these initiatives were too small in terms of scope and thus could not encourage significant qualitative changes in this
sector. Therefore it is very important to ensure a smoother transition of learners between different training
programmes and educational levels, enhance the creative and technological competences of teachers in the area of
vocational education and training as well as adult education, support involvement of social partners in development
of the educational content, deal with other factors affecting the quality of vocational education and training.
As for adult education, the evaluators found that despite considerable allocations of EU structural funds in this area in
the period 2007-2013, the participation level of adults in lifelong learning activities remains low. It is evident that
allocated funds were mainly used for training of highly qualified workers in the public sector, the unemployed and
those facing redundancy. Meanwhile attention to the poorly qualified or non-qualified workers, who account for more
than a half of the total workforce in Lithuania, was insufficient. They were much less involved in lifelong learning
activities in comparison to the aforementioned groups. The level of adult’s participation in lifelong learning activities
is also influenced by a belief widespread among adults, especially the older ones, that “It is too late to learn; it is too
late to participate in education activities”. This belief is an outcome of a low public awareness of changing educational
objectives and benefits of participation in the lifelong learning. A high structural unemployment in Lithuania is a clear
signal that a significant share of unemployed persons is lacking required competences and, respectively, the
competitiveness in the labour market.
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The analysis of current state of play in the area of Lithuania‘s higher education suggests that since joining the EU, the
financing of a higher education system and its modernisation increased. This resulted in high schools optimising their
internal structures, reviewing and upgrading of study programmes, introducing quality management systems.
Meanwhile investments in human resources led to improved skills, competences and knowledge of lecturers. A lot of
scientific, academic and methodological literature was developed and published, the opportunities for international
mobility increased significantly. However, despite positive developments, a number of problems in the area of studies
remain unsolved. In terms of content, structure, covered subjects and forms, the quality of studies does not meet the
labour market and/or societal needs. The incoherent involvement of social partners in the design of content, the lack
of practical skills, the orientation towards process, rather than results and poorly developed career services result in a
relatively low employment level of graduates and decreasing attractiveness of studying in Lithuania. As a
consequence, more and more students are leaving to study abroad and the relevant needs of those social groups,
which are not encompassed by the formal education system, are not being satisfied. It is essential to improve the
quality, attractiveness and accessibility of studies in Lithuania, to invest in the improvement of a high schools’
network efficiency and further modernisation of relevant infrastructure as well as improvement of a study
environment.
In the area of R&D the progress made by Lithuania during past several years was acknowledged. A clear sign of this
progress is Lithuania’s improved position in the ranking of EU Member States in the Innovation Union Scoreboard.
The evaluators found that despite delays to implement interventions which sought to improve the capacity of
researchers, the overall number of researchers in Lithuania is increasing and their competitiveness at the
international level is improving as well as their capacity to produce scientific outputs of the highest quality.
Investments of a large scale in the development and modernisation of the research and innovation infrastructure in
the period 2007-2013 significantly improved the capacity of researchers in the public sector to pursue high-level R&D
activities and intensify the collaboration with enterprises. However, the scale and scope of industry-academia
collaboration remains a key challenge for Lithuania: the R&D expenditure in the business sector is very low, the
potential of a knowledge transfer is untapped, the number of jointly implemented R&D activities is low and thus the
commercialisation results are poor. It was also found that further internationalisation efforts, in terms of incoming
and outgoing mobility of researchers, reintegration of Lithuanian researchers and jointly implemented R&D activities,
are necessary in Lithuania.
All evaluation findings served as a basis for recommendations regarding interventions in the period 2014-2020. In
addition, a list of proposed specific objectives and output and result indicators as well as reasoning behind actions and
operations under each objective – all proposals presented in the report were discussed in the working groups in the
Ministry of Education and Science, coordinated with the Ministry of Economy and Ministry of Culture, introduced to
the Ministry of Finance and representatives of the European Commission.
In the area of preschool education, general education and non-formal education it is proposed to concentrate
investments of the European Social Fund on reducing the number of early school leavers and on improving pupils'
achievements by addressing disparities between urban and rural areas and reducing disparities between boys and
girls. This can be achieved through the application of individualised educational programmes, development of the
assessment and monitoring system aimed at tracking pupils' achievements, improvement of teaching competences,
employment of talented professionals, improvement of cooperation between educational institutions and parents of
the pupils. Also, the aforementioned challenges could be addressed through the early career training and
improvement of the diversity and accessibility of non-formal education, aiming to boost the number of young people
who choose vocational training. Meanwhile investments of the European Regional Development Fund could be
channelled to the creation of a better educational environment and improvement of the educational institutions
network and its effectiveness.
Interventions in the area of higher education should focus on issues of a higher attractiveness, quality and
accessibility of studies. A higher attractiveness could be ensured by upgrading the content of studies and improving
the study environment. The increase in quality and compliance of studies with the labour market and societal needs
could be achieved if social partners were more actively involved in the process of a study content development; if
professional competences and practical skills of lecturers’ were higher; if internationalisation of a study process was
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promoted even more actively. Meanwhile accessibility issues could be reduced if closer links between studies and
initiatives for life-long learning were established and various social and financial incentives for students from poorly
represented social groups were promoted.
The promotion of academia-industry collaboration, jointly implemented projects and commercialisation of their
results as well as support to strengthening of the research capacity should be at the core of interventions in the area of
R&D. Thus investments of the European Regional Development Fund should be used to support the implementation of
joint projects that are in line with priorities of the national Smart Specialisation Strategy, promote active
commercialisation of R&D results in public research organisations, encourage initiatives leading to the establishment
of centres of competence, promote integration of national and European research infrastructures. Investments of the
European Social Fund should complement these interventions by supporting the interinstitutional, cross-sectoral and
international mobility of experienced researchers and strengthening of their skills and competences, training of young
researchers, promotion/popularisation of science in general.
Interventions in the area of vocational education and training should concentrate on factors affecting the quality of
vocational education and training. There is a need to improve the infrastructure and learning environment; invest in
the development of qualifications of a pedagogical staff; proceed with development of the Lithuanian qualifications
framework; update the content and teaching methods; refine the procedures of quality management and assurance.
Thus it is recommended to build on interventions in the period 2007-2013 by extending their scope. A particular
emphasis, however, should be placed on development of the system for acknowledgement of competences acquired
non-formally and promotion of the active involvement of social partners in the educational process.
Investments in the area of adult education should create more favourable conditions for adults from vulnerable
groups to participate in lifelong learning activities. Interventions should promote the notion of lifelong learning to the
population and ensure the availability of high quality career guidance services. It is also very important to allocate a
share of funds to finance training of public service servants, managers of educational institutions, administrative staff
and educational leaders.
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ĮVADAS
Šis dokumentas yra galutinė ataskaita, parengta atliekant „Švietimo ir mokslo srities prioritetų 2014–2020 m.
ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiui strateginį vertinimą“, paruošta pagal 2012 m. spalio 5 d.
sutartį Nr. S-146 tarp LR švietimo ir mokslo ministerijos ir UAB „PPMI group“, vykdančios jungtinę veiklą su VšĮ
„Viešosios politikos ir vadybos institutas“ ir UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“.
Šio vertinimo tikslas yra padėti tinkamai pasirengti 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo
laikotarpiui, siekiant gerinti švietimui ir mokslui skiriamos ES struktūrinės paramos panaudojimo kokybę,
veiksmingumą ir nuoseklumą. Pagal techninę specifikaciją, paslaugų tiekėjas galutinėje ataskaitoje turi laiku
pateikti visų vertinimo rezultatų apibendrinimą, analize pagrįstas išvadas ir naudingas, naujuoju 2014–2020
metų ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu praktiškai įgyvendinamas rekomendacijos dėl
prioritetinių švietimo ir mokslo finansavimo sričių, valstybinių projektų nustatymo ir ES struktūrinės paramos
administravimo sistemos ir (arba) procedūrų tobulinimo. Tai atsispindi ir pateikiame Švietimo ir mokslo srities
prioritetų 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiui strateginis vertinime.
Įgyvendinant projektą buvo atliktas ŠMM administruojamų sričių finansavimo poreikių vertinimas, išsiaiškinta
švietimo ir mokslo sričių finansavimo bei intervencijų derinimo patirtis ir nustatytas finansavimo poreikis
2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiui siūlant konkrečias investavimo sritis.
Rengiant pasiūlymus 2014–2020 m. veiksmų programai paslaugų teikėjas susitikinėjo ir konsultavosi su
Švietimo ir mokslo ministerijos bei jai pavaldžių įstaigų atstovais, įvairiais socialiniais ir ekonominiais
partneriais, švietimo ir mokslo paslaugų teikėjais, kitais asmenimis, suinteresuotais tinkamu, veiksmingu ir
rezultatyviu ES struktūrinės paramos panaudojimu švietimo ir mokslo sektoriuje. Taip pat buvo surengti du
išvažiuojamieji posėdžiai, per kuriuos keturios darbo grupės aptarė siūlomas finansuoti veiklų grupes ir veiklų
pavyzdžius. Vėliau buvo suorganizuotas renginys, skirtas supažindinti struktūrinę paramą administruojančių
įstaigų darbuotojus, nevyriausybines organizacijas, mokslo institucijų darbuotojus, savivaldybių švietimo
specialistus, socialinius ir ekonominius partnerius, projektų vykdytojus ir kitus suinteresuotus asmenis su
rengiamais investiciniais prioritetais, konkrečiais uždaviniais ir finansuojamomis veiklomis. Į pastabas, gautas
per posėdžius, susitikimus ir renginius, buvo atsižvelgta rengiant šią galutinę ataskaitą.
Ataskaitą sudaro penkios pagrindinės dalys. Pirmajame skyriuje pateikta bendro Lietuvos ir ES švietimo
politikos konteksto apžvalga. Vėliau pristatomos pagrindinės 2007–2013 m. programavimo laikotarpio
intervencijos. Trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse pateikiama esamos situacijos ir ateities tendencijų atskiruose
švietimo sektoriuose bei užsienio šalių patirties analizė. Paskutinėje dalyje pateikiami pasiūlymai dėl 2014–
2020 m. veiksmų programos: investiciniai prioritetai, konkretūs uždaviniai, jų įvykdymo matavimo rodikliai ir
juos įgyvendinančios veiklų grupės.

Atsakymai į vertinimo klausimus / užduotis ataskaitoje
Vertinimo
Vertinimo klausimai / užduotys
uždaviniai
5.1. Įvertinti švietimo ir mokslo sektoriaus lygį nustatant esamą sektoriaus padėtį pagal sritis ir
numatant, kas dar bus pasiekta panaudojant 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą, palyginti su ES
švietimo ir mokslo sektoriaus lygiu, numatyti bendrąsias tendencijas, kurias švietimo ir mokslo
sektoriaus sritis reikėtų gerinti 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos laikotarpiu.
Atskirai išskirti tokias švietimo ir mokslo sektoriaus sritis:
a) ikimokyklinio ir bendrojo lavinimo srities esamą padėtį, buvusias ir esamas investicijas;
b) profesinio mokymo srities esamą padėtį, buvusias ir esamas investicijas;
c) studijų srities esamą padėtį, buvusias ir esamas investicijas;
Įvertinti švietimo d) mokslo tyrimų srities esamą padėtį, buvusias ir esamas investicijas.
ir
mokslo
sektoriaus lygį ir 5.2. Įvertinti pasirinktinai ne mažiau kaip dviejų kitų pagal finansavimo iš ES struktūrinių fondų
esamą padėtį, taip švietimo ir mokslo sektoriui lygį Lietuvai artimų šalių intervencijų į konkrečias švietimo ir mokslo
pat finansavimo sektoriaus sritis poveikio mastą 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu.
poreikius
ir Atlikti lyginamąją analizę su intervencijų poveikiu Lietuvos švietimo ir mokslo sektoriaus sritims.
nustatyti galimas
investavimo sritis 5.3. Pagal 5.1 punkte išvardytas sritis ir atsižvelgiant į 5.1 ir 5.2 atliktos esamos būklės bei
švietimo ir mokslo palyginamosios analizės rezultatus įvertinti švietimo ir mokslo sektoriaus finansavimo poreikius
srityje.
2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiui ir nustatyti konkrečias
investavimo sritis, kurių plėtra būtų naudingiausia įgyvendinant strateginius dokumentus (ES 2020
ir LT 2030) ir juose įtvirtintus prioritetus švietimo ir mokslo srityje:

Atsakymai į klausimus / užduotis
(skyrius, puslapis)
5.1.
Skyriai
„2007–2013
m.
programavimo
laikotarpio
intervencijos“ ir „Esamos situacijos
ir ateities tendencijų analizė“, 30–48
ir 49–128 p.

5.2. Skyrius „Užsienio šalių patirties
analizė“ 129–149 p.

5.3. Skyrius „Pasiūlymai 2014–2020
m. veiksmų programai“, 150-202 p.

a) nustatyti atskirų sričių prioritetines kryptis ir jų uždavinius;
b) nustatyti atskirų sričių prioritetines programas ir priemones;
c) numatyti atskirų sričių stebėsenos rodiklius, numatant šių rodiklių apskaičiavimo metodus (kad
atitiktų EK reikalavimus).
Išanalizuoti
finansinių
intervencijų vidinę
struktūrą, ESF ir
ERPF intervencijų

5.4. Įvertinti švietimo ir mokslo sektoriuje skirtingais ES struktūrinės paramos programavimo
laikotarpiais įgytą Europos socialinio fondo (toliau – ESF) ir Europos regioninės plėtros fondo
(toliau – ERPF) intervencijų derinimo patirtį, siekiant nustatyti tinkamiausius minėtų intervencijų
derinimo būdus (pagal temas ar kitus kriterijus) ir mastą (kokiuose švietimo ir mokslo sektoriuose).
Įvertinti kryžminio finansavimo vaidmenį.

5.4. Informacija pateikiama skyriuje
„Pasiūlymai 2014–2020 m. veiksmų
programai“ pateiktose lentelėse
5.1.2, 5.2.1, 5.3.2, 5.4.1, 5.5.2, 5.6.2.
5.5. Informacija pateikiama skyriuje
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derinimo patirtį ir
projektų atrankos
būdus
2014–
2020 m.
laikotarpiui.

Pateikti išvadas ir
rekomendacijas
dėl
prioritetinių
sektoriaus
finansavimo
sričių.

5.5. Atlikti švietimo ir mokslo sektoriuje skirtingais ES struktūrinės paramos programavimo
laikotarpiais taikytos finansinių intervencijų vidinės struktūros (priemonių skaičiaus ir finansinio
dydžio, kvietimų smulkumo / stambumo, veiklų kompleksiškumo turinio požiūriu) analizę ir pateikti
rekomendacijas dėl 2014–2020 m. programavimo laikotarpio intervencijų struktūros (pasiūlyti
konkrečias priemones, nurodyti jų skaičių, turinį ir apimtis).
5.6. Atlikti švietimo ir mokslo srities skirtingais ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiais
taikytų projektų atrankos būdų analizę ir pateikti rekomendacijas dėl skirtingų projektų atrankos
būdų poreikio ir tinkamumo skirtingose švietimo ir mokslo srityse 2014–2020 m. programavimo
laikotarpiu.
5.7. Pateikti analize pagrįstas išvadas ir naudingas, atitinkančias laiką, naujuoju 2014–2020 metų ES
struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu praktiškai įgyvendinamas rekomendacijas dėl
prioritetinių švietimo ir mokslo finansavimo sričių nustatymo iki programų lygmens. Išvadose ir
rekomendacijose turi būti:
1) nustatyta atskirų sričių prioritetinės kryptys ir jų uždaviniai;
2) nustatyta atskirų sričių prioritetinės programos ir priemonės;
3) numatyti atskirų sričių kiekybiniai stebėsenos rodikliai, numatant šių rodiklių apskaičiavimo
metodus (kad atitiktų EK reikalavimus);
4) numatytas išlaidų pasiskirstymas pagal kategorijas, finansavimo planas;
5) nustatyta veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo ir administravimo struktūra (ŠMM
kompetencijai priskirtose srityse), įvertinant žmogiškųjų ir administracinių pajėgumų
pakankamumą;
6) pasiūlytos paprastos projektų įgyvendinimo schemos (nesudėtingas vertinimas, aiškus išlaidų
pripažinimas ir kt.);
7) suderinamumas su kitomis ES remiamomis priemonėmis.
Paslaugų teikėjas turi parengti pasiūlytų rekomendacijų įgyvendinimo planą, kuriame būtų pateiktas
rekomendacijų pagrindimas, numatytos rekomendacijų įgyvendinimo priemonės ir terminai.

„Pasiūlymai 2014–2020 m. veiksmų
programai“ pateiktose lentelėse
5.1.2, 5.2.1, 5.3.2, 5.4.1, 5.5.2, 5.6.2.
5.6. Informacija pateikiama skyriuje
„Pasiūlymai 2014–2020 m. veiksmų
programai“ pateiktose lentelėse
5.1.2, 5.2.1, 5.3.2, 5.4.1, 5.5.2, 5.6.2.

5.7. Skyrius „Pasiūlymai 2014–
2020 m. veiksmų programai“, 150202 p.
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1. BENDRAS LIETUVOS IR ES ŠVIETIMO POLITIKOS
KONTEKSTAS
1.1.

ES švietimo politikos kontekstas
Švietimas ir mokymas – ES politikos sritis, glaudžiai susijusi su kitomis prioritetinėmis ES politikos sritimis,
tokiomis kaip moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra, žinių ekonomika, informacinės
visuomenės plėtra. Jos ilgalaikiai tikslai apima mokymosi visą gyvenimą ir mobilumo skatinimą, mokymosi
kokybės ir efektyvumo gerinimą, lygybės, socialinės įtraukties ir pilietiškumo skatinimą bei kūrybiškumo ir
inovacijų visuose mokymo lygiuose plėtrą. Ši politika taip pat yra laikoma vienu iš svarbiausių veiksnių,
siekiant stiprinti ES konkurencingumą ir didinti užimtumą.
Politinis bendradarbiavimas švietimo ir mokymo srityje Europiniu lygmeniu itin suaktyvėjo nuo 2000 m., kai
buvo pasirašyta Lisabonos strategija1. Joje švietimui ir mokymui buvo skirta daug dėmesio. 2002 m. Europos
šalių vadovai nustatė tikslą iki 2010 m. reformuoti Europos švietimo ir mokymo sistemas taip, kad jos taptų
pasauliniais kokybės orientyrais. Siekdami prisidėti prie Lisabonos strategijos įgyvendinimo, švietimo
ministrai nustatė bendrus tikslus švietimo ir mokymo sistemoms gerinti ir parengė šių tikslų siekti padedančią
darbų programą – „Švietimas ir mokymas 2010“2. Švietimo ir mokymo sričiai neprarandant aktualumo ir
toliau, minėtą programą pakeitė Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginė programa
(„ET 2020“)3. Joje šiuo metu yra pateikti bendri ES lygmens strateginiai tikslai, užduotys ir reikalavimai, ko turi
būti imamasi švietimo ir mokymo srityje. Programoje pažymėta, jog visuose švietimo lygiuose turi būti
siekiama prisidėti prie mokymosi visą gyvenimą ir judumo principo įtvirtinimo; švietimo kokybės ir
veiksmingumo gerinimo; vienodų mokymosi galimybių, socialinės sanglaudos ir aktyvaus pilietiškumo
skatinimo, novatoriškumo ir kūrybingumo, verslumo stiprinimo. Taip pat yra nurodomi ir konkretūs
reikalavimai visoms švietimo sritims: daugiau dėmesio skirti pagrindinėms kompetencijoms (t. y. raštingumo,
mokėjimo skaičiuoti, matematikos, gamtos mokslų ir technologijų, kalbų mokėjimo) tobulinti; didinti asmenų
įtrauktį į švietimo sistemą iš socialiai, ekonomiškai ar dėl kitų priežasčių silpnesnių grupių.
Dabartiniame svarbiausiame Europos Sąjungos ekonomikos augimo dokumente – Strategijoje „Europa 2020“4,
nustatančioje pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo tikslus, švietimui taip pat tenka svarbus vaidmuo. Jis
ypač matomas integruotose gairėse, valstybių narių nacionalinėse reformų programose ir konkrečioms šalims
pateiktose rekomendacijose, į kurias valstybės narės privalo atsižvelgti vykdydamos švietimo reformas.
„Europa 2020“ pabrėžiamas bendrųjų kompetencijų ugdymas ir mokyklų nebaigusių asmenų skaičiaus
mažinimas. Keliami du pagrindiniai tikslai švietimo ir mokymo srityje: 1) mokyklos nebaigusių asmenų dalį
sumažinti nuo 15 proc. iki 10 proc.; 2) didinti 30–34 metų gyventojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, dalį nuo
31 proc. iki bent 40 proc.5 Taip pat pabrėžiama, jog švietimas ir mokymas turi ne tik suteikti piliečiams
gebėjimų ir kompetencijų, kurių reikia Europos ekonomikai ir Europos visuomenei, tam kad jos išliktų
konkurencingos ir inovacinės, bet ir padėti skatinti socialinę sanglaudą bei įtrauktį. Švietimo ir mokymo srityje
iš siūlomų strategijos „Europa 2020“ pavyzdinių iniciatyvų yra itin svarbios dvi: „Judus jaunimas“, kuria
siekiama padėti jaunimui pasinaudoti visomis mokymo ir švietimo teikiamomis galimybėmis ir taip pagerinti
savo galimybes įsidarbinti; ir „Naujų gebėjimų ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“, kurioje pabrėžiama, jog

Lisabonos strategija (2000/03/24 Nr. 100/1/00).
Tarybos ir Komisijos bendroji tarpinė ataskaita „Švietimas ir mokymas 2010: Lisabonos strategijos sėkmė priklauso nuo
skubių reformų“ (2004 m.).
3 Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginė programa („ET 2020“).
4 Europos Komisijos komunikatas „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“. KOM(2010) 2020
galutinis.
5 Ten pat.
1
2

ŠVIETIMO IR MOKSLO SRITIES SEKTORIŲ STRATEGINĖ ANALIZĖ

reikia daryti pažangą siekiant geriau nustatyti mokymo poreikius, didinti švietimo ir mokymo tinkamumą
darbo rinkai, sudaryti palankesnes sąlygas asmenims pasinaudoti mokymosi visą gyvenimą galimybėmis ir
profesiniu orientavimu; užtikrinti sklandų perėjimą iš švietimo ir mokymo sektoriaus į darbo rinką; pereiti
prie mokymosi rezultatais grindžiamų kvalifikacijų sistemų; geriau įteisinti per neformalųjį mokymąsi ir
savišvietą įgytų gebėjimų ir kompetencijų pripažinimą.
2013 m. metinėje augimo apžvalgoje6 nurodoma, kad pagal strategiją „Europa 2020“ daug dėmesio turi būti
skiriama ir trumpalaikio augimo poveikio reformų priemonėms, ir vidutinės trukmės laikotarpio augimo
modeliui. Siekiant veiksmingesnių ir kokybiškesnių švietimo ir mokymo sistemų, jas reikia modernizuoti, o
žmonėms suteikti darbo rinkoje reikalingų įgūdžių ir gebėjimų. Taip sustiprėtų žmonių tikėjimas galimybe
išspręsti dabartinius ir ateityje kilsiančius iššūkius. Dėl to išaugtų Europos konkurencingumas, suaktyvėtų
ekonomikos augimas ir būtų sukurta naujų darbo vietų, o tai ypač aktualu kovojant su dideliu jaunimo nedarbu.
Naujausiame 2012 m. lapkritį Europos Komisijos išleistame komunikate „Švietimo persvarstymas“7 Europos
Komisija ragina valstybes nares spartinti švietimo reformas ir nurodo, kokių veiksmų turėtų būti imamasi.
•

•

•

•

•

•

Remti meistriškumą profesinio mokymo sistemoje (plėtoti kokybiškas dualiojo profesinio
mokymo sistemas, derinti profesinio mokymo politiką prie regioninių ar vietos ekonomikos
plėtotės strategijų, skatinti sąsajas su kitomis švietimo sektoriaus priemonėmis, parengti trumpas
(dvejų metų trukmės) aukštojo mokslo programas, stiprinti vietos, nacionalinę ir tarptautinę
įmonių (pirmiausia MVĮ) ir profesinio mokymo paslaugų teikėjų partnerystę ir tinklus).
Didinti besimokančių asmenų, kuriems gresia nebaigti mokyklos ir įgyti menką kvalifikaciją,
pažangumą. Svarbiausi veiksmai – įgyvendinti kokybiškas ir prieinamas ankstyvojo ugdymo ir
priežiūros sistemas, stiprinti pagrindinių gebėjimų – raštingumo, mokėjimo skaičiuoti,
matematikos ir gamtos mokslų pagrindų – plėtotę, visuose švietimo lygmenyse kuo anksčiau
nustatyti potencialius nepažangiuosius ir teikti konkrečiam asmeniui pritaikytą pagalbą bei
įgyvendinti faktais grindžiamas strategijas, kuriomis būtų mažinamas mokyklos nebaigiančių
asmenų skaičius.
Stiprinti
įsidarbinimo galimybes didinančių bendrųjų gebėjimų, pavyzdžiui, verslumo,
iniciatyvumo, gebėjimo naudotis skaitmeninėmis technologijomis ir bendrauti užsienio kalbomis,
ugdymą (užtikrinti, kad būtų imtasi priemonių integruoti universaliųjų gebėjimų ugdymą į visų
mokymosi lygių programas, parengti vertinimo priemonių, kurios padėtų veiksmingai nustatyti
kompetencijos lygį).
Mažinti nekvalifikuotų suaugusiųjų skaičių (nustatyti nacionalinius tikslus ir strategijas, įmonių
darbuotojams teikti daugiau paskatų mokytis, patvirtinti už formaliojo švietimo sistemos ribų
įgytus gebėjimus ir kompetenciją, įsteigti pagal vieno langelio principą veikiančius specialius
centrus, kuriuose būtų teikiamos įvairios su mokymusi visą gyvenimą susijusios paslaugos,
pavyzdžiui, mokymosi rezultatų patvirtinimas ir profesinis orientavimas bei siūlomos prie
konkretaus asmens poreikių pritaikyto mokymo galimybės).
Paskatinti mokymąsi naudojantis informacijos ir ryšių technologijomis (toliau – IRT) ir prieigą prie
kokybiškų atvirųjų švietimo išteklių (modernizuoti mokyklų IRT infrastruktūrą, remti IRT
grindžiamą mokymą ir vertinimą, užtikrinti skaitmeninio ugdymo turinio naudotojų teisių ir
pareigų skaidrumą, parengti gebėjimų ir kompetencijos, įgytų naudojantis atviraisiais švietimo
ištekliais, patvirtinimo ir pripažinimo mechanizmus, padėti švietimo ir mokymo institucijoms
prisitaikyti prie vis labiau plintančių atvirųjų švietimo išteklių).
Peržiūrėti ir sustiprinti visų pedagoginių profesijų atstovų (visų lygmenų mokytojų, mokyklų
vadovų, mokytojų rengėjų) profesijos aprašus (įvertinti pirminio mokytojų rengimo sistemos

Komisijos komunikatas 2013 m. metinė augimo apžvalga. COM(2012) 750.
Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų
komitetui „Švietimo persvarstymas. Investavimas į gebėjimus siekiant geresnių socialinių ir ekonominių rezultatų“.
COM(2012) 669.
6
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veiksmingumą ir akademinę bei pedagoginę kokybę, nustatyti nuoseklias ir tinkamai
finansuojamas mokyklų darbuotojų įdarbinimo, atrankos, integracijos ir profesinio tobulėjimo
sistemas, grindžiamas aiškiais mokytojo karjeros etapų reikalavimais, ir didinti mokytojų
gebėjimus naudotis skaitmeninėmis technologijomis).

1.2.

Nacionalinis švietimo politikos kontekstas
Nacionaliniu lygmeniu švietimo prioritetus ir kryptis apibrėžia šie pagrindiniai strateginiai dokumentai:
strategija „Lietuva 2030“8, Nacionalinė pažangos programa9 ir Valstybinė švietimo 2013–2022 m. strategija (
toliau – VŠS). Nacionalinėje pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ yra pateikta sumanios Lietuvos vizija, prie
kurios įgyvendinimo pabrėžiamas ir švietimo indėlis. Jam skiriamas vaidmuo telkti švietimo bendruomenę ir
visus Lietuvos žmones nuolat kryptingai lavintis ir mokytis, siekiant asmeninės ir šalies sėkmės. Kartu
pristatoma ir Lietuvos švietimo vizija, kurioje pabrėžiama, jog turi būti siekiama užtikrinti ir didinti kiekvienos
švietimo pakopos teikiamų paslaugų įvairovę ir kokybę, patrauklumą, prieinamumą, visų amžiaus grupių
asmenims. Valstybinėje švietimo 2013–2022 m. strategijoje atspindimi kertiniai ES ir Lietuvos nacionaliniai
siekiai švietimo srityje iki 2020 m. VŠS keliamas pagrindinis strateginis tikslas iš esmės susijęs su trimis
pagrindinėmis sritimis: tai kūrybingumo skatinimu visose švietimo srityse, prieinamumu ir švietimo kokybe.
Kitos strategijoje pabrėžiamos sritys yra pedagogų kvalifikacijos didinimas, lyderystės skatinimas, įsivertinimu
ir duomenimis grįstas švietimo valdymas, mokymosi visą gyvenimą sistemos kūrimas ir profesinės orientacijos
teikimas.
Siekdama prisidėti ir prie europinės strategijos „Europa 2020“ užsibrėžtų švietimo tikslų įgyvendinimo, Lietuva
yra užsibrėžusi du nacionalinius tikslus švietimo srityje: 1) pasiekti, kad nebaigusiųjų vidurinės mokyklos
mokinių dalis neviršytų 9 proc.; 2) pasiekti, kad jaunuolių, baigusiųjų trečiosios pakopos studijas, skaičius būtų
ne mažesnis kaip 40 proc. Tam Nacionalinėje pažangos programoje (toliau – NPP), jungiančioje pagrindines
Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ ir Europos Sąjungos strategijos „Europa 2020“ nuostatas ir
skirtoje minėtiems strategijų tikslams įgyvendinti, yra pristatomos ilgalaikių valstybės prioritetų įgyvendinimo
kryptys, numatomas ES finansinės paramos, įskaitant 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos, panaudojimas
ilgalaikiams valstybės prioritetams įgyvendinti. Su švietimo ir mokymo sritimi NPP labiausiai susijęs yra I
prioriteto „Visuomenės ugdymas, mokslas kultūra“ I tikslas „Skatinti mokytis visą gyvenimą“. Pabrėžiama, jog jį
įgyvendinant yra būtina daugiausia dėmesio skirti trims pagrindinėms švietimo srities silpnosioms grandims:
kokybei ir prieinamumui, žemam suaugusiųjų mokymosi lygiui ir nepakankamai atitikčiai tarp gyventojų
įgyjamų kompetencijų ir darbo rinkos paklausos.
Nacionalinės pažangos programos tikslo „Skatinti mokytis visą gyvenimą“ pasiekimui iškelti keturi uždaviniai ir
išskirtos jų įgyvendinimo kryptys.
Pirmasis uždavinys susijęs su švietimo kokybės gerinimu. Jo įgyvendinimo kryptys numato: švietimo įstaigų ir
aukštųjų mokyklų infrastruktūros, mokymosi ir ugdymo aplinkos modernizavimą, pažangių (IT ir kitų)
technologijų diegimą; pedagoginio personalo švietimo įstaigose bei aukštosiose mokyklose kvalifikacijos
tobulinimą; ugdymo, mokymo ir studijų programų tobulinimą ir mokymosi priemonių pritaikymą joms
įgyvendinti; bendrųjų gebėjimų mokytis visą gyvenimą ugdymo visuose švietimo lygmenyse stiprinimą; švietimo
procesų valdymo ir vadybos modernizavimą, lyderystės stiprinimą; mokymosi pasiekimų, kompetencijų,
pažangos ir mokymosi rezultatų vertinimo ir įsivertinimo sistemų pertvarkymą ir plėtojimą, švietimo rezultatų
vertinimo ir stebėsenos sistemų pertvarkymą ir plėtojimą; skaitmeninių mokymosi priemonių ir sprendimų,
skirtų mokymuisi elektroninėje erdvėje, kūrimą.
Pagal antrąjį uždavinį „Didinti švietimo prieinamumą ir paslaugų įvairovę“ bus siekiama stiprinti neįgaliųjų ir
kitų socialiai pažeidžiamų grupių įtrauktį į švietimo procesą; stiprinti profesinio mokymo ir studijų patrauklumą
Lietuvos Respublikos Seimas, nutarimas dėl valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“
patvirtinimo. Žin. 2012, Nr. 61-3050.
9 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo. Žin.
2012, Nr. 144-7430.
8
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biomedicinos, fizinių ir technologijų mokslų srityse; skatinti aukštojo mokslo tarptautiškumą (įskaitant studentų
mainų rėmimą, ypač skatinant mainus su Šiaurės ir Baltijos jūros regionų valstybėmis); plėtoti švietimo paslaugų
įvairovę (įskaitant mokymosi turinio ir proceso individualizavimą, nevyriausybinių organizacijų įtraukimą,
technologijų ir menų mokymosi galimybių plėtrą); stiprinti mokymosi paslaugų tiekėjų kokybės savireguliacijos
sistemą; plėtoti vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymosi galimybes (ypač kaimo vietovėse); stiprinti kultūros ir
švietimo įstaigų (muziejų, bibliotekų, meno veiklas vykdančių centrų ir kt.) galimybes teikti formalaus ir
neformaliojo ugdymo paslaugas; stiprinti lygias galimybes dalyvauti švietime.
Trečiasis uždavinys, kurį vykdant bus siekiama įgyvendinti tikslą „Skatinti mokytis visą gyvenimą“ yra „Sukurti
sąlygas ir paskatas suaugusiųjų mokymuisi“. Jo įgyvendinimo kryptys apima: suaugusiųjų bendrųjų ir profesinių
(įskaitant darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą) kompetencijų ugdymą, taikant lanksčius į rinkos poreikį
orientuotus suaugusiųjų mokymo(si) finansavimo modelius (krepšeliai ir kt.), gerinant žmogiškųjų išteklių
kokybę; bedarbių mokymą; suaugusiųjų socialinės ir skaitmeninės atskirties mažinimą, didinant ir panaudojant
neformaliojo švietimo galimybes (teikiant pirmenybę socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, vyresnio
amžiaus žmonėms, kaimo vietovių gyventojams); profesinio mokymo paslaugų suaugusiesiems teikėjų tinklo ir
galimybių stiprinimą; suaugusiųjų neformaliojo ugdymosi galimybių bei patrauklumo stiprinimą (ypač kaimo
vietovėse); lanksčių ir kokybiškų formalaus bei neformaliojo mokymosi galimybių, skirtų dirbantiems
suaugusiems asmenims, įvairovės skatinimą; senjorų mokymosi galimybių plėtrą; suaugusiųjų švietimo sistemos
kokybės tobulinimą, diegiant suaugusiųjų mokymo(si) teikėjų paslaugų kokybės užtikrinimo modelius,
tobulinant andragogų (dėstytojų) kvalifikaciją, skatinant su suaugusiųjų švietimu susijusių suinteresuotų
subjektų bendradarbiavimą ir partnerystę; suaugusiųjų mokymo, nukreipto į kūrybiškumo ugdymą ir asmenybės
tobulinimą, plėtrą; suaugusiųjų pameistrystės ir profesinio mokymo darbo vietose galimybių plėtojimą.
Pagal ketvirtąjį Nacionalinės pažangos programos 1 tikslo įgyvendinimo uždavinį „Užtikrinti veiksmingą pagalbą
vertinant savo galimybes ir norus, renkantis ir valdant karjerą (mokymosi ir profesinį kelią) bei tobulinantis“ bus
įgyvendinamos šios veiklos: įvairių formų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje
(konsultavimas; informavimas; profesinis veiklinimas – aktyvus, praktinis įvairių užimtumo sričių pažinimas);
karjeros planavimui ir valdymui skirtų priemonių ir informacijos (apimančios žinių apie kompetencijų pasiūlą
bei paklausą kaupimą bei sklaidą) prieinamumo užtikrinimas; karjeros paslaugoms ir prognozavimui skirtos
infrastruktūros užtikrinimas; vieningos kompetencijų vertinimo ir kvalifikacijų pripažinimo sistemos (įskaitant
meistriškumo kvalifikacijas) kūrimas.
Šaltinis: 2014–2020 metų Nacionalinės pažangos programa, patvirtinta 2012 m. lapkričio 28 d. LR Vyriausybės nutarimu
Nr. 1482.

Greta bendrojo pobūdžio dokumentų, skirtų švietimo politikai tiek europiniu, tiek nacionaliniu lygmeniu dar
yra svarbių dokumentų atskiroms švietimo pakopoms. Juose labiau atsispindi tų pakopų problematika,
nurodomos konkretesnės priemonės, ko turi būti imamasi norint įgyvendinti anksčiau pristatytus bendruosius
švietimo ir mokymo sričiai keliamus tikslus. Kiekvienos mokymosi pakopos svarbiausi europiniai ir
nacionaliniai dokumentai detaliau aptariami tolesniuose poskyriuose.

1.3.

Ikimokyklinis ir bendrasis ugdymas
Europos Sąjunga ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo sričiai teikia didelę reikšmę pagrindiniame pastarųjų metų
ES strateginiame dokumente – pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijoje „Europa 2020“. Šis
dokumentas pagal pavyzdinę iniciatyvą „Judus jaunimas“ įpareigoja valstybes nares puoselėti visas švietimo ir
mokymo sistemos sritis, įskaitant ikimokyklinį ir bendrąjį ugdymą: skirti reikiamą finansavimą, gerinti
švietimo rezultatus, derinti ugdymo turinį su tolesnio mokymosi ir darbo rinkos poreikiais.
Ikimokyklinio ugdymo sektoriuje valstybės narės, įgyvendindamos „ET 2020“ susitarė didinti ugdymo procese
dalyvaujančių vaikų dalį, ugdymo paslaugų pasiūlą, kokybę, išteklius ir tobulinti valdymą. ES įsipareigojo padėti
dalytis gerosios praktikos pavyzdžiais, remti mokslinius tyrimus ugdymo kokybei ir poveikiui įvertinti ir
finansuoti infrastruktūros bei pajėgumų plėtrą. Daugelis bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo tobulinimo krypčių
ES lygmeniu pateiktos 2009 m. Europos Komisijos komunikate „Gebėjimų ugdymas XXI amžiuje: Europos
bendradarbiavimo mokyklų klausimais darbotvarkė“. Šiame dokumente numatyti šie prioritetai:
1) bendrųjų gebėjimų plėtotė;
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

raštingumas ir mokėjimas skaičiuoti;
suasmenintas požiūris į mokymąsi;
mokymosi rezultatų vertinimas;
geresnės ankstyvojo ugdymo galimybės;
sistemų teisingumo didinimas;
anksti paliekantys mokyklą asmenys;
specialiųjų poreikių turintys mokiniai;
mokyklų plėtotė;
mokytojų kompetencija ir kvalifikacija;
vadovavimas mokyklai10.

Taip pat ikimokyklinio ugdymo prieinamumo ir kokybės gerinimo veiksmai numatyti ir vėlesniame, 2011 m.
Europos Komisijos komunikate „Ankstyvasis ugdymas ir priežiūra. Kaip padėti mūsų vaikams kuo geriau
pasirengti ateičiai“11.
Švietimo prioritetus nustatantys Lietuvos strateginiai dokumentai yra harmonizuoti su naująja ES strategija
„Europa 2020“. Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ numatoma bendrojo ugdymo sistemą orientuoti į
kūrybiškumo, pilietiškumo ir lyderystės ugdymą ir pagal šiuos kriterijus pritaikyti mokymosi, kompetencijos
vertinimo sistemas, egzaminų sistemą, nukreiptą į mokymosi rezultatus, be to, siekiama kurti palankesnę
aplinką mokymuisi (laboratorijų, menų edukacijos priemonių atnaujinimas, sveikatingumo erdvių steigimas)12.
Minėtoje strategijoje skiriama dėmesio ir ikimokykliniam ugdymui – „užtikrinti vaikų priežiūros ikimokyklinių
įstaigų prieinamumą“. Šis siekis yra šeimos instituto stiprinimo iniciatyvos komponentas, sudarantis sąlygas
derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.
Patvirtintoje Nacionalinėje reformų darbotvarkėje taip pat skiriama dėmesio šiai švietimo sričiai. Vienai
svarbiausių problemų – ankstyvo jaunų žmonių pasitraukimo iš švietimo sistemos – spręsti nutarta plėsti
ikimokyklinio ugdymo infrastruktūrą ir paslaugų įvairovę, mažinti priešmokyklinio, bendrojo ugdymo kokybės
skirtumus tarp regionų, lyčių ir skirtingus poreikius turinčių asmenų, didinti mokymo programų lankstumą,
ugdyti mokinių karjeros valdymo kompetencijas, į švietimo sistemą įtraukti jautrių ar ribotų galimybių
grupes13. Galiausiai šiuo metu rengiamoje Valstybinėje švietimo 2013–2022 m. strategijoje (VŠS)
ikimokykliniam ir bendrajam ugdymui daug dėmesio skiriama kalbant apie prieinamumo, švietimo kokybės
aspektus.

1.4.

Profesinis mokymas
Profesinio mokymo sričiai yra svarbūs ir bendrojo pobūdžio, t. y. skirti visai švietimo sričiai ir jau anksčiau
pristatytieji, ir specifiniai (t. y. skirti profesinio mokymo pakopai) europinio ir nacionalinio lygmens
dokumentai.
Strategijoje „Europa 2020“ raginama stiprinti profesinio mokymo patrauklumą. Jis turi būti priemone,
padedančia tenkinti artimiausius ir būsimus Europos darbo rinkai reikalingų įgūdžių poreikius, taip pat
suteikiančia patrauklias mokymosi galimybes įvairių poreikių asmenims.

Europos Komisijos komunikatas „Gebėjimų ugdymas XXI amžiuje: Europos bendradarbiavimo mokyklų klausimais
darbotvarkė“. KOM(2008) 425 galutinis, 2008-07-03.
11 Europos Komisijos komunikatas „Ankstyvasis ugdymas ir priežiūra. Kaip padėti mūsų vaikams kuo geriau pasirengti
ateičiai“. KOM(2011) 66 galutinis, 2011-02-17.
12 Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimas „Dėl valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos
strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo. Valstybės žinios, 2012, Nr. 61-3050.
13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos konvergencijos 2011 metų programos ir nacionalinės reformų
darbotvarkės“. Valstybės žinios, 2011, Nr. 54-2596.
10
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Komunikate „Naujasis postūmis Europos bendradarbiavimui profesinio mokymo srityje, siekiant paremti
strategiją „Europa 2020“14 yra pateikta būsimo profesinio mokymo vizija, išskirtos veiksmų profesinio mokymo
srityje kryptys, kurias plėtojant būtų prisidedama prie strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo. Raginama
pirminį profesinį mokymą labiau pritaikyti prie darbo rinkos poreikių; stiprinti sąsajas tarp skirtingų
mokymosi pakopų; užtikrinti žmonėms lengvai prieinamą tęstinį profesinį mokymą įvairiose gyvenimo
situacijose, remti sunkumus patiriančius asmenis; diegti lanksčias, mokymosi rezultatų vertinimu ir
pripažinimu grindžiamas sistemas, kuriomis būtų remiami individualaus mokymosi būdai; skatinti
tarpvalstybinį judumą.
2012 m. lapkritį Europos Komisijos išleistame komunikate „Švietimo persvarstymas“15 pabrėžiama profesinio
mokymo ir darbo rinkos poreikio atitikimo užtikrinimo svarba, pateikiamos naujausios, patikslintos ir
pagrįstos 2012 m. Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenio išvadomis rekomendacijos valstybėms narėms
dėl tolesnio švietimo politikos plėtojimo. Profesiniam mokymui yra aktualios visos ankstesniame skyriuje
išvardytos rekomendacijos (žr. ES švietimo politikos kontekstas skyrių).
Kiti svarbūs profesinio mokymo sričiai skirti europinės politikos dokumentai yra Kopenhagos deklaracija dėl
glaudesnio europinio bendradarbiavimo profesinio mokymo srityje16 ir su šiuo procesu susiję komunikatai:
Mastrichto17, Helsinkio18, Bordo19ir Briugės20. Kopenhagos deklaracijoje dėl glaudesnio europinio
bendradarbiavimo profesinio mokymo srityje buvo išskirti keturi bendradarbiavimo profesinio mokymo srityje
prioritetai: 1) europinės dimensijos stiprinimas; 2) skaidrumo, informavimo ir konsultavimo tobulinimas; 3)
kompetencijų ir kvalifikacijų pripažinimas; 4) kokybės užtikrinimo skatinimas. Šių prioritetų peržiūrėjimas
vyksta kas dvejus metus, o pokyčiai pateikiami išvardytuose komunikatuose.
Mastrichto komunikate (2004 m.) Kopenhagos deklaracijos prioritetai išlieka, tačiau greta jų taip pat yra
sutarta bendradarbiauti ir siekti:
1)

modernizuoti profesinio mokymo sistemas;

2)

pasiūlyti visiems europiečiams, – jaunimui, vyresnio amžiaus darbuotojams, bedarbiams arba
patyrusiems kitokią nesėkmę, įgyti kvalifikacijas ir kompetencijas, kurios reikalingos jų integracijai
į besivystančią, žiniomis grindžiamą visuomenę bei darbo vietoms kurti ir plėtoti.

Helsinkio komunikate (2006 m.) Kopenhagos ir Mastrichto prioritetai išlieka tie patys. Taip pat pabrėžiama,
jog patį procesą reikėtų sustiprinti ir sutelkti dėmesį į šias prioritetines sritis:
1)

profesinio mokymo įvaizdžio, statuso ir patrauklumo gerinimas; daugiau dėmesio skirti geram

14 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų
komitetui „Naujasis postūmis Europos bendradarbiavimui profesinio mokymo srityje, siekiant paremti strategiją „Europa
2020“ COM(2010) 296.
15 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų
komitetui „Švietimo persvarstymas. Investavimas į gebėjimus siekiant geresnių socialinių ir ekonominių rezultatų“.
COM(2012) 669.
16 Už profesinį rengimą ir mokymą atsakingų Europos šalių ministrų ir Europos Komisijos, susitikusių 2002 m. lapkričio 29–
30 d. Kopenhagoje, deklaracija dėl sustiprinto Europos bendradarbiavimo profesinio mokymo srityje,
<http://ec.europa.eu/education/pdf/doc125_en.pdf>.
17 Mastrichto komunikatas dėl būsimų prioritetų stiprinant Europos bendradarbiavimą profesinio mokymo srityje, 2004 m.
gruodžio 14 d., <http://ec.europa.eu/education/news/ip/docs/maastricht_com_en.pdf>, [žiūrėta 2012 m. lapkričio 15 d.].
18 Helsinkio komunikatas dėl glaudesnio Europos bendradarbiavimo profesinio mokymo srityje, 2006 m. gruodžio 5 d.,
<http://ec.europa.eu/education/policies /2010/doc/helsinkicom_en.pdf>.
19Bordo komunikatas dėl glaudesnio Europos bendradarbiavimo profesinio mokymo srityje, 2008 m. lapkričio 26 d.,
<http://www.kpmpc.lt/Skelbimai/Bordo_komunikatas-LT.pdf>.
20 Briugės komunikatas dėl glaudesnio Europos bendradarbiavimo profesinio rengimo ir mokymo srityje 2011–2020 m.,
2010 m. gruodžio 7d., <http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/vocational/bruges_lt.pdf>.
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profesinio mokymo sistemų, institucijų ir / arba teikėjų valdymui;
2)

tolesnis bendrų Europos priemonių kūrimas, išbandymas ir įgyvendinimas;

3)

sistemingesnis požiūris į abipusio mokymosi stiprinimą; pagerinti profesinio mokymo srities
statistinių duomenų apimtį, palyginamumą bei patikimumą;

4)

aktyvus visų suinteresuotųjų šalių dalyvavimas bendrame darbe, prasidėjus Kopenhagos proceso
įgyvendinimo etapui.

Bordo komunikate dėl glaudesnio europinio bendradarbiavimo profesinio mokymo srityje (2008 m.)
buvo identifikuoti šie pagrindiniai iššūkiai, kuriuos reikia išspręsti. Tai jaunimo nedarbas, jaunimo išsilavinimo
lygis, žema suaugusiųjų kvalifikacija. Atsižvelgiant į naujus iššūkius, su kuriais susiduria Europa pasiūlytos
keturios prioritetinės sritys būsimiems veiksmams profesiniame mokyme:
1)

nacionaliniu ir Europos lygmeniu įgyvendinti bendradarbiavimo profesinio mokymo srityje
priemones ir nuostatas;

2)

kelti profesinio mokymo sistemų kokybę ir didinti jų patrauklumą;

3)

plėtoti profesinio mokymo sąsajas su darbo rinka;

4) derinti Europos bendradarbiavimo sąlygas.
Briugės komunikate dėl glaudesnio europinio bendradarbiavimo profesinio mokymo srityje (2010 m.)
nustatyti šie strateginiai tikslai 2011–2020 m:
1)

didinti profesinio mokymo patrauklumą ir atitikimą ūkio poreikiams, gerinant profesinio mokymo
kokybę ir veiksmingumą;

2)

užtikrinti, kad mokymasis visą gyvenimą ir mobilumas taptų realybe;

3)

skatinti, kūrybiškumą, inovatyvumą ir verslumą;

4)

plėtoti socialinę sanglaudą, teisingumą ir aktyvų pilietiškumą.

Taip pat pagal strateginius tikslus nustatyti trumpalaikiai, 2011–2014 m. laikotarpiui skirti, siektini rezultatai
išskiriant, kokių veiksmų reikėtų imtis nacionaliniu lygmeniu ir kam turėtų būti skiriama parama ES lygmeniu. Iš
viso yra numatyti 22 veiksmai nacionaliniu lygmeniu ir 37 ES paramos kryptys.
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis lentelėje išvardytų komunikatų oficialiais dokumentais.

Profesiniam mokymui kaip sudėtinei švietimo sistemos daliai tenka vaidmuo prisidedant prie pagrindinių
skyriuje apie nacionalinės švietimo politikos kontekstą įvardytų dokumentų strateginių tikslų įgyvendinimo.
Turi būti siekiama, kad didėtų ir būtų užtikrinta profesinio mokymo teikiamų paslaugų įvairovė ir kokybė,
patrauklumas ir prieinamumas visų amžiaus grupių asmenims.
Dėmesio profesiniam mokymui skiriama ir kituose nacionaliniuose teisės aktuose. Lietuvos Respublikos
švietimo įstatymas21 nurodo profesinio mokymo paskirtį (t. y. padėti asmeniui įgyti, keisti ar tobulinti
kvalifikaciją ir pasirengti dalyvauti kintančioje darbo rinkoje); Profesinio mokymo įstatymas22 nustato
profesinio mokymo sistemos sandarą, kvalifikacijų sudarymą, jų tvarkymą ir suteikimą, profesinio mokymo

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas, Nr. XI-1281, 2011 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos
švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas, Nr. XI-1281.
22 Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo pakeitimo įstatymas, Nr. X-1065, 2007 m. balandžio 3 d.
21
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organizavimo valdymą ir finansavimą. Įstatymas taip pat nustatyto ir lygių galimybių – vieno svarbiausių siekių
strateginiuose švietimo dokumentuose – principo įgyvendinimą.

1.5.

Studijos
Aukštojo mokslo sritis tiesiogiai susijusi su vienu iš strategijoje „Europa 2020“ keliamų tikslų, t. y. pasiekti, kad
30–34 metų gyventojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą 2020 m. padaugėtų nuo 31 proc. iki bent 40 proc. Šį tikslą
papildė strategijos „Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva „Judus jaunimas“, kurios tikslas siekti geresnių Europos
aukštojo mokslo įstaigų rezultatų ir stiprinti jų tarptautinį patrauklumą, gerinti visų lygmenų mokymo ir
švietimo kokybę ES, derinant kompetenciją ir lygias galimybes, skatinant studentų ir stažuotojų judumą, taip
pat gerinti jaunimo užimtumo padėtį.
Kitos strategiją „Europa 2020“ papildančios pavyzdinės iniciatyvos taip pat sietinos su studijų sritimi. Minėtina
pavyzdinė iniciatyva „Inovacijų sąjunga“, kurioje įtvirtinamas siekis stiprinti švietimo, verslo, mokslinių tyrimų
ir inovacijų ryšius23. Panašios nuostatos išdėstomos ir pavyzdinėje iniciatyvoje „Naujų įgūdžių ir darbo vietų
kūrimo darbotvarkė“, dar labiau pabrėžiant mokymosi visą gyvenimą perspektyvą.
2011 m. siekiant apibrėžti reformų, kuriomis siekiama įgyvendinti strategiją „Europa 2020“, kryptis Europos
Komisija pristatė Europos aukštojo mokslo sistemų modernizavimo darbotvarkę. Šiame dokumente
nurodoma siekti:
1)
2)
3)
4)

padidinti aukštųjų mokyklų visų lygmenų absolventų skaičių;
gerinti žmogiškojo kapitalo plėtotės aukštosiose mokyklose kokybę ir aktualumą;
sukurti veiksmingus valdymo ir finansavimo mechanizmus;
stiprinti vadinamąjį žinių trikampį – švietimą, mokslinius tyrimus ir verslą.

Minėti siekiai susiję su kvalifikacijų sistemos tobulinimu ir plėtojimu, studijų prieinamumo didinimu, mokymo
programų kokybės gerinimu, į studentus nukreiptų mokymo ir mokymosi metodų taikymu, partnerystės ir
bendradarbiavimo stiprinimu bei studijų kokybės gerinimui pasitelkiant judumą ir tarpvalstybinį
bendradarbiavimą24. Visi minėti dokumentai, kurie šiuo metu apibrėžia pagrindines aukštojo mokslo ir studijų
pokyčių kryptis, sietini su 1999 m. pradėtu įgyvendinti Bolonijos procesu.
Prioritetai, nubrėžiantys pagrindines 2010–2020 metų laikotarpio kryptis, išdėstyti Bukarešto komunikate
(2012)25, kuris papildo Liuveno komunikatą (2009)26. Šie prioritetai apima:
1)
2)
3)
4)

aukštojo mokslo kokybės užtikrinimą;
vieningos aukštojo mokslo lygių sistemos diegimą;
judumo skatinimą;
studentų dalyvavimą valdymą bei veiklos tobulinime; Europinės dimensijos aukštajame moksle
skatinimą;
5) mokymąsi visą gyvenimą;
6) bendradarbiavimą su mokslo institucijomis.
Apibendrinant skirtinguose dokumentuose įvardytas aukštojo mokslo vystymosi perspektyvines kryptis ES
galima išskirti pagrindines, kurios nubrėžia gaires Lietuvos studijų ir aukštojo mokslo institucijų plėtros gaires.
Tai:
Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva „Inovacijų sąjunga“, Briuselis, 2010 10 06 COM(2010) 546 galutinis.
Europos aukštojo mokslo sistemų modernizavimo darbotvarkė. Ekonomikos augimo ir užimtumo rėmimas, Briuselis,
2011 09 20 KOM(2011) 567.
25 Bucharest Communiqué, Making the Most of Our Potential: Consolidating the European Higher Education Area, Final
versijon, Bucharest, 2012.
26 Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, Leuven and Louvain-la-Neuve,
28–29 April 2009, The Bologna Process 2020 – The European Higher Education Area in the new decade.
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2.

3.
4.

5.
6.
7.

Judumas ir internacionalizacija. Judumo dimensija apie studentus, dėstytojus, mokslininkus ir kitus
aukštojo mokslo sistemos dalyvius. Siekiama ne tik skatinti pasikeitimą studentais ar laikinas studijos
kitoje šalyje narėje, bet daug platesnį bendradarbiavimą platesniame geografiniame kontekste. Šią
kryptį skatina kelios programos, tokios kaip „Erasmus Mundus“, „Tempus“, „Edulink. Alfa“.
Studijų kokybė. Siekiama svarbesnį vaidmenį suteikti studentams kaip pagrindiniams naudos
gavėjams, orientuotis į geresnį specialistų parengimą darbo rinkai ir naudoti inovatyvius mokymo
metodus bei perteikti naujausias žinias.
Didesnis aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų skaičius. Siekiama pritraukti mažiau aukštojo
išsilavinimo siekiančias socialines grupes, didinti studijų prieinamumą.
Bendradarbiavimo su mokslo bei verslo institucijomis didinimas. Siekiama įvairiomis formomis (nuo
praktikų atlikimo, stažuočių iki bendrų projektų vykdymo), didinti studijų integralumą, vadinamojo
žinių trikampio puoselėjimas.
Specializacija. Didelis skaičius universitetų neužtikrina pakankamos studijų kokybės, todėl ieškoma
būdų, kaip aukštosios mokyklos galėtų labiau specializuotis ir suteikti atitinkamas žinias ir įgūdžius.
Mokymasis visą gyvenimą.
Verslumo ugdymas.

Pagrindinės nacionalinės politinės nuostatos aukštojo mokslo ir studijų srityje pirmiausia išdėstytos
pagrindiniame nacionaliniame ilgos trukmės strateginio planavimo dokumente „Lietuva 2030“. Jame yra
išskirtos nuostatos, skirtos būtent aukštojo mokslo ir studijų sričiai:
1) sukurti pasaulinio lygio studijų ir tyrimų centrą, stiprinant veikiančią infrastruktūrą ir
sutelkiant geriausią šalies mokslo ir studijų institucijų potencialą;
2) Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams sudaryti sąlygas bent vieną semestrą studijuoti kitų
šalių aukštosiose mokyklose, ypač skatinti studentų mainus tarp Šiaurės ir Baltijos regiono
valstybių.
Šios nacionalinės politikos nuostatos taip pat atsispindėtos Nacionalinėje reformų darbotvarkėje (toliau – NRP),
Nacionalinėje pažangos 2014–2020 m. programoje (toliau – NPP), Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų
strategijoje (projektas), Valstybinėje studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros 2013–2020 metų plėtros programoje27, kituose sektoriniuose strateginiuose dokumentuose, tokiuose
kaip Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcijoje28.
Valstybinė studijų ir mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų
plėtros programa, Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo programa, Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo
strategija prisidės prie pagrindiniuose Lietuvos strateginiuose dokumentuose užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo.
Šiuose dokumentuose nubrėžtos gairės Lietuvos studijų ir aukštojo mokslo institucijų plėtrai atitinka ES
strateginiuose dokumentuose išdėstytas nuostatas, tačiau aktualumas šiek tiek skiriasi.
1. Studijų kokybė. Lietuva užsibrėžė, kad iki 2020 m. nemažėtų aukštąjį išsilavinimą įgijusių 30–34 metų
gyventojų dalis – t. y. jie sudarytų ne mažiau kaip 40 proc. atitinkamo amžiaus gyventojų. Siekdama šio
tikslo, Lietuva daugiausia dėmesio skirs studijų kokybei ir kompetencijų, reikalingų būsimoms darbo
vietoms, ugdymui, aukštojo mokslo sistemos pritaikymui lanksčiai reaguoti į pokyčius, mokslo ir
studijų institucijų pajėgumų ir išteklių stiprinimui. Į studijų kokybės didinimo veiklų kryptis patenka į
darbo rinkos ir visuomenės poreikius orientuotos studijos, aukštųjų mokyklų infrastruktūros,
mokymosi ir ugdymo aplinkos modernizavimas, pažangių (IT ir kitų) technologijų diegimas,
pedagoginio personalo aukštosiose mokyklose kvalifikacijos tobulinimas, tolesnis ugdymo, mokymo ir
studijų programų modernizavimas ir socialinių partnerių įtraukimas į turinio formavimą, mokymosi
Valstybinė studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros
programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1494 (Žin., 2012, Nr. 1457455).
28 Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 321 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimo
Nr. 1318 redakcija).
27
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1.6.

priemonių tam pritaikymas, mokymosi pasiekimų, kompetencijų, pažangos ir mokymosi rezultatų
vertinimo ir įsivertinimo sistemų pertvarkymas ir plėtra.
Bendradarbiavimo tarp mokslo ir verslo didinimas. Siekiama įvairiomis formomis (nuo praktikų
atlikimo, stažuočių iki bendrų projektų vykdymo) didinti studijų integralumą. Svarbus vaidmuo tektų
socialinių partnerių paskatinimui įsitraukti į studijų formavimo, vykdymo ir vertinimo procesus bei
sudarant galimybes atlikti praktikas įmonėse ir organizacijose, integruotiems mokslo, studijų ir verslo
centrams (slėniams), o kolegijų atveju – ir praktinio mokymo centrams.
Judumas ir tarptautiškumas. Judumo dimensijoje būtų siekiama ne tik skatinti pasikeitimą studentais
ar laikinas studijos kitoje šalyje narėje, bet daug platesnį bendradarbiavimą bendruose projektuose ar
jungtinių studijų programų rengime bei jų įgyvendinime. Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimas
pirmiausia turėtų apimti mainus su Šiaurės ir Baltijos jūros regionų valstybėmis, taip pat įsitraukimą į
tarptautinius žinių mainų tinklus. Svarbus vaidmuo tektų dėstytojų tarptautiniams mainams, kviestinių
dėstytojų pritraukimui.
Mokymasis visą gyvenimą. Aukštojo mokslo įtrauktis į mokymosi visą gyvenimą sistemą, aukštojo
mokslo persimokymo dalies mažinimas.
Didesnis aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų skaičius. Siekiama užtikrinti studijų atvirumą ir
lankstumą, kurti socialiai teisingas studijų sąlygas, sudaryti sąlygas didesniam aukštojo mokslo
prieinamumui asmenims iš socialinės rizikos, socialinės atskirties ir iš kitų mažiau atstovaujamų
grupių. Taip pat siekiama skatinti asmenis, įgijusius profesinę kvalifikaciją profesinio mokymo
įstaigose, tęsti mokymąsi aukštojo mokslo įstaigose. Naujų inovatyvių IRT priemonių naudojimas,
bendras studijų patrauklumo didinimas, finansinių apribojimų siekti aukštojo mokslo šalinimas.
Aukštųjų mokyklų specializacija. Racionalesnis ir veiksmingesnis išteklių panaudojimas Lietuvos
aukštųjų mokyklų valdyme, nuolatinis kokybės gerinimas, įrodymais grįstas studijų valdymas ir
tarptautinio Lietuvos aukštųjų mokyklų konkurencingumo didinimas turėtų būti derinamas su
aukštųjų mokyklų specializacija ir šių mokyklų tinklo optimizavimu.

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra
Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (toliau – MTEP) skatinimas yra vienas iš
strategijoje „Europa 2020“29 keliamų tikslų – išlaidos MTEP 2020 m. turėtų sudaryti ne mažiau kaip 3 proc. ES
bendrojo vidaus produkto (toliau – BVP). Tikslo turi būti siekiama investuojant į mokslinių tyrimų rezultatų
gerinimą, inovacijų, žinių ir technologijų perdavimą, novatoriškų idėjų pritaikymą ir pavertimą novatoriškomis
prekėmis ir / ar paslaugomis30. Veiksmus, kurių reikia imtis siekiant strategijoje įvardyto tikslo, detalizuoja
strategijos „Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva „Inovacijų Sąjunga“31. Didinant investicijas į MTEP turėtų būti:
-

-

-

siekiama sustiprinti Europos žinių bazę – rengiami nauji mokslo darbuotojai, gerinamos jų darbo
sąlygos, skatinamas įmonių ir universitetų bendradarbiavimas, šalinamos kliūtys Europos mokslinių
tyrimų erdvės veikimui, investuojama į prioritetinės mokslinių tyrimų infrastruktūros kūrimą;
skatinamas idėjų įvedimas į rinką ir mokslinių tyrimų rezultatų komercinimas – dedamos pastangos
pritraukti daugiau privačių investicijų į MTEP ir inovacijas, didinamas finansavimo novatoriškų įmonių
veiklai prieinamumas, šalinamos kliūtys ir reglamentavimo spragos bendros inovacijų rinkos veikimui,
užtikrinama atvira prieiga prie mokslinių tyrimų rezultatų, remiamos atviros inovacijos, teikiama
pagalba intelektinės nuosavybės teisės klausimais;
remiamos socialinės ir viešosios inovacijos, išteklių ir kompetencijos telkimui įgyvendinami
tarpvalstybiniai projektai mokslinių tyrimų infrastruktūroms arba pasaulinio lygio klasteriams kurti;

Europos Komisijos komunikatas „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“. KOM(2010)
2020 galutinis.
30 Ten pat.
31 Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva „Inovacijų sąjunga“, Briuselis, 2010 10 06 COM(2010) 546 galutinis.
29
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-

prisidedama prie bendrų pastangų siekiant pažangos – kuriamos ir įgyvendinamos Europos inovacijų
partnerystės32.

2014–2020 m. laikotarpiu vienas svarbiausių instrumentų įgyvendinant strategijos „Europa 2020“ pavyzdinę
iniciatyvą „Inovacijų Sąjunga“ bus programa „Horizontas 2020“33. „Horizontas 2020“, kaip ir 2007–2013 m.
laikotarpiu įgyvendinama Septintoji bendroji programa (7BP), bus skirta moksliniams tyrimams, inovacijoms ir
konkurencingumui Europoje skatinti. Naujosios programos prioritetai išskirti vadovaujantis strategijos
„Europa 2020“ ir pavyzdinės iniciatyvos „Inovacijų Sąjunga“ prioritetais – tai pažangus mokslas, pramonės
pirmavimas ir visuomenės uždaviniai.
Pagal pirmąją prioritetinę programos „Horizontas 2020“ kryptį bus remiami talentingiausi ir kūrybingiausi
asmenys, vykdantys aukščiausio lygio mokslinius tyrimus mažai tirtose srityse; bus finansuojami bendrai
vykdomi moksliniai tyrimai, siekiant atverti naujas ir perspektyvias mokslinių tyrimų ir inovacijų sritis; mokslo
darbuotojams bus suteiktos galimybės mokytis ir siekti profesinės karjeros pasinaudojant programos „Marie
Skłodowska-Curie veiksmai“ parama; bus užtikrinta, kad pasaulinio lygio mokslinių tyrimų infrastruktūra
(įskaitant el. infrastruktūrą) Europoje būtų prieinama visiems Europos ir kitų šalių mokslo darbuotojams.
Pagal antrąją prioritetinę programos „Horizontas 2020“ kryptį bus siekiama pirmauti didelio poveikio ir
pramonės technologijų srityje, skiriant specialią paramą informacijos ir ryšių technologijų, nanotechnologijų,
pažangių medžiagų kūrimo, biotechnologijų, pažangios gamybos ir perdirbimo srityse; bus sudarytos
palankesnės prieigos prie rizikos kapitalo sąlygos; Europos Sąjungos mastu bus teikiama parama inovacijoms
diegti mažose ir vidutinėse įmonėse.
Pagal trečiąją prioritetinę programos „Horizontas 2020“ kryptį bus skiriamas finansavimas uždaviniams šiose
srityse įgyvendinti: sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė; maisto tiekimo užtikrinimas, tvarusis žemės ūkis,
jūrų ir jūrininkystės moksliniai tyrimai ir bioekonomika; saugi, švari ir efektyviai naudojama energija;
išmaniosios, netaršios ir integruotos transporto sistemos; kova su klimato kaita, išteklių naudojimo
veiksmingumas ir žaliavų tiekimas; integracinė, inovacijas diegianti ir saugi visuomenė.
Šaltinis: Europos Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui
ir Regionų komitetui, „Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“. KOM(2011) 808 galutinis.
Briuselis, 2011 m. lapkričio 30 d.

Kita svarbi strategijos „Europa 2020“ ir jos pavyzdinės iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“ dalis – Europos
mokslinių tyrimų erdvės (toliau – EMTE) kūrimas. Europos Komisijos komunikate „Glaudesnė Europos
mokslinių tyrimų erdvės partnerystė siekiant pažangos ir augimo“34 išskiriami tokie EMTE plėtros prioritetai:
-

veiksmingesnės nacionalinės mokslinių tyrimų sistemos;
optimalus tarpvalstybinis bendradarbiavimas ir konkurencija;
darbo rinkos tyrėjams atvėrimas;
lyčių lygybės užtikrinimas ir lyčių aspekto mokslinių tyrimų sektoriuje integravimas;
sąlygų optimaliam judėjimui sudarymas, prieiga prie mokslo žinių ir jų perdavimas.

Strategijoje „Europa 2020“ nustatyta prioritetinė pažangiojo augimo kryptis atspindėta ir pagrindiniame
Lietuvos ilgos trukmės strateginio planavimo dokumente – Valstybės pažangos strategijoje „Lietuva 2030“35.

Ten pat.
Europos Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų kominetui ir
Regionų komitetui, „Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“. KOM(2011) 808 galutinis.
Briuselis, 2011 m. lapkričio 30 d.
34 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų
komitetui, „Glaudesnė Europos mokslinių tyrimų erdvės partnerystė siekiant pažangos ir augimo“, Briuselis, 2012 m. liepos
17 d., COM(2012) 392 final.
35 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“
patvirtinimo“. Žin. 2012, Nr. 61-3050.
32
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Šiame dokumente numatoma skatinti pokyčius, kurie prisidėtų prie sumanios visuomenės kūrimosi ir
sumanios ekonomikos vystymosi: kurti palankią mokslo ir tyrimų aplinką, skatinti tyrėjų judumą, remti
mokslinių tyrimų organizacijų integraciją į tarptautinius tinklus, orientuoti mokslo ir studijų institucijų
finansavimą į rinkai aktualių inovacijų kūrimą, kurti sąlygas verslo, švietimo, mokslo ir kultūros integracijai ir
pan.
Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2030“ nuostatoms įgyvendinti parengta „2014–2020 metų nacionalinė
pažangos programa“36. Su MTEP ir inovacijų politika glaudžiausiai susiję du šios programos prioritetai:
„Visuomenės ugdymas, mokslas ir kultūra“ ir „Į aukštą pridėtinę vertę orientuota, integrali ekonomika“.
Prioritetų veiklos dengia šias strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės iniciatyvos „Inovacijų Sąjunga“
įgyvendinimo kryptis:
-

-

-

Europos žinių bazės stiprinimas – numatoma skatinti ankstyvą vaikų ir jaunimo įsitraukimą į MTEP
veiklas, stiprinti MTEP infrastruktūrą ir žmogiškąjį kapitalą, skatinti bendradarbiavimą plėtojant
MTEP, remti vykdomus aukščiausiojo lygio mokslinius tyrimus ir pan.;
idėjų įvedimas į rinką ir mokslinių tyrimų rezultatų komercinimas – numatoma skatinti vertės kūrimo
tinklų kūrimą, plėtrą ir integraciją į tarptautinius tinklus, kurti mokslo, studijų ir verslo
bendradarbiavimo paskatas, verslo procesų ir technologinių pajėgumų tobulinimą, formuoti inovacijų
paklausą, skatinti naujų inovatyvių produktų ir paslaugų kūrimą ir komercinimą ir pan.;
socialinės ir viešosios inovacijos, tarpvalstybiniai projektai mokslinių tyrimų infrastruktūroms kurti –
numatoma skatinti atliekant mokslinius tyrimus įgytų žinių nekomercinį naudojimą, remti inovacijas,
skirtas sveikai gyvensenai formuoti ir sveikatai stiprinti, gerinti viešąjį valdymą savivaldybėse ir pan.

Svarbiausios strategijų „Europa 2020“ ir „Lietuva 2030“ nuostatos atsispindi ir Valstybinėje studijų, mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 m. plėtros programoje37, šios programos
2013–2015 m. veiksmų plane38, Lietuvos inovacijų 2010–2020 m. strategijoje39. Tiek viename, tiek kitame
dokumente daugiausia dėmesio skiriama uždaviniams, kurie yra susiję su Lietuvos MTEP sistemos žinių bazės
stiprinimu (žmogiškojo MTEP potencialo sumaniosios specializacijos srityse vystymas, kūrybingos ir
inovatyvios visuomenės ugdymas, tarpinstitucinio, tarpsektorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo
skatinimas, nekomercinis MTEP rezultatų panaudojimas, MTEP infrastruktūros kūrimas, atnaujinimas ir
sutelkimas), taip pat pabrėžiamas idėjų įvedimas į rinką, MTEP rezultatų komercinimas (įvairių inovacijų
plėtojimas, komercinio MTEP rezultatų panaudojimo skatinimas, Lietuvos integracija į globalias rinkas ir pan.).
Socialinėms ir viešojo sektoriaus inovacijoms skiriama mažiausiai dėmesio, tačiau uždavinių lygmeniu tokios
veiklos 2014–2020 m. laikotarpiu taip pat planuojamos.
2012 m. spalį patvirtinta atnaujinta integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros
koncepcija40. Pirmoji dokumento versija buvo patvirtinta 2007 m. Ja remiantis Lietuvoje pradėtas slėnių –
tarptautinio lygio mokslo, studijų ir žinių ekonomikos branduolių – kūrimas41. Įgyvendinant atnaujintos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“. Žin.
2012, Nr. 144-7430.
37 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 145-7455.
38 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2013–2015 metų veiksmų plano patvirtinimo“. Nr. V579, 2013 m. birželio 25 d. Žin., 2013, Nr. 68-3445.
39 2010 m. vasario 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 163 „Dėl Lietuvos inovacijų 2010–2020 metų
strategijos“, Vilnius, Žin., 2010, Nr. 23-1075.
40 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 321
„Dėl integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcijos patvirtinimo“ pakeitimo“. Žin., 2012,
Nr. 129-6484.
41 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros
koncepcijos patvirtinimo“. Žin., 2007, Nr. 40-1489.
36
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koncepcijos nuostatas bus siekiama: 1) sudaryti sąlygas kurti aukščiausiojo lygio moksliniais tyrimais pagrįstas
naujas žinias, 2) skatinti mokslui imlių ūkio sektorių plėtrą, naujų inovatyvių produktų kūrimą ir komercinimą,
3) telkti ir atnaujinti MTEP, inovacijų, studijų ir mokslui imlaus verslo infrastruktūrą, sudaryti sąlygas
efektyviai veiksmingai ją naudoti42. Atnaujintoje koncepcijoje pabrėžiama sumaniosios specializacijos krypčių
ir jų konkrečių prioritetų nustatymo svarba, siekiant užtikrinti mokslo kokybę ir ūkio šakų plėtrą, spręsti
visuomenei svarbias problemas ir telkti skirtingų sričių technologijų, verslo, mokslo žinias, išteklius ir patirtį.
Šiuo atžvilgiu koncepcijoje keliami tikslai yra suderinami su išankstinėmis sąlygomis, kurias paramą iš Europos
regioninės plėtros fondo infrastruktūros plėtrai MTEP srityje gaunančioms šalims kelia ES institucijos, t. y.
reikalavimu pasirengti nacionalinę sumaniosios specializacijos strategiją ir daugiametį biudžetą bei investicijų
planą, kuriais bus vadovaujamasi panaudojant Europos regioninės plėtros fondo lėšas.
Siekiant išpildyti šią išankstinę sąlygą jau yra nustatytos ir 2013 m. spalio 14 d. Vyriausybės nutarimu
patvirtintos šešios prioritetinės sumaniosios specializacijos kryptys: energetika ir tvari aplinka; įtrauki ir
kūrybinga visuomenė; agroinovacijos ir maisto technologijos; nauji gamybos procesai, medžiagos ir
technologijos; sveikatos technologijos ir biotechnologijos; transportas, logistika ir informacinės bei ryšių
technologijos43. Iki 2013 m. pabaigos, remiantis ekspertinių diskusijų ir analizės rezultatais, siekiama šiose
kryptyse išgryninti sąrašą „tematiškai koncentruotų novatoriškų technologijų ar procesų, turinčių aukštą
potencialą transformuoti Lietuvos ūkį“44 – sumaniosios specializacijos strategijos prioritetus. Vadovaujantis šia
strategija ir jos prioritetus detalizuojančiais kelrodžiais 2014–2020 m. laikotarpiu bus įgyvendinami
atnaujintoje integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcijoje minimi bendri
mokslo ir verslo projektai.
Ligšioliniai strateginiai uždaviniai MTEP srityje atsispindi šiuo metu įgyvendinamuose programiniuose
dokumentuose bei iniciatyvose. 2007 m. patvirtintoje Tyrėjų karjeros programoje45 apibrėžti MTEP žmogiškųjų
išteklių plėtros uždaviniai: skatinti mokslininkų ir kitų tyrėjų ir studentų sektorinį bei geografinį judumą
plėtojant konkursinį ir subsidijinį finansavimą, tobulinti mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikaciją ir profesines bei
pagrindines kompetencijas, populiarinti mokslą ir technologijas tarp jaunimo ir visuomenės. Šie uždaviniai
išliks aktualūs ir 2014–2020 m. laikotarpiu – truputį pakeisti jie atkartojami 2014–2020 metų nacionalinėje
pažangos programoje ir Valstybinėje studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros 2013–2020 m. programoje.
2008 m. parengta Bendroji nacionalinė mokslinių tyrimų bei mokslo ir verslo bendradarbiavimo programa46.
Joje deklaruota principinė nuostata stiprinti mokslo ir verslo sektorių ryšius išliks aktuali ir 2014–2020 m.
laikotarpiu: Europos Komisijos tarnybų rekomendacijose Lietuvai rengiant naujo ES struktūrinės paramos
programavimo laikotarpio veiksmų ir partnerystės programas pabrėžiama, kad inovacijų ir verslumo kultūros
plėtojimas, ryšių tarp verslo ir mokslo sektorių skatinimas, bendradarbiavimo ir tarptautiškumo rėmimas,
MTEPI infrastruktūros plėtojimas yra svarbiausi Lietuvos prioritetai kuriant inovacijoms palankią aplinką47.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 321
„Dėl integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcijos patvirtinimo“ pakeitimo“. Žin., 2012,
Nr. 129-6484.
43 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl prioritetinių mokslinių tyrimų ir ekspertimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 112-5582.
44 Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, „MTEP ir inovacijų prioritetų identifikavimo metodika“. Vilnius, 2013 m.
45 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl tyrėjų karjeros programos patvirtinimo“. Žin., 2008, 7261.
46 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl Bendrosios nacionalinės mokslinių tyrimų ir mokslo bei
verslo bendradarbiavimo programos patvirtinimo“. Žin., 2008, Nr. 29-1036.
47 Position of the Commission Services on the development of Partnership Agreement and programmes in Lithuania for the
period 2014–2020. Ares(2012)1273776, 26/10/2012.
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2008 m. patvirtinta Bendroji nacionalinė kompleksinė programa48. Joje nustatyti kriterijai, kuriais remiantis
buvo sudaryta 12 nacionalinių (teminių) kompleksinių programų. 2009 m. patvirtintos jungtinės tyrimų
programos, jomis remiantis įgyvendinami integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) projektai: Gamtos
išteklių ir žemės ūkio jungtinė tyrimų programa49, Biomedicinos ir biotechnologijos jungtinė tyrimų
programa50, Medžiagų mokslo, fizikinių ir cheminių technologijų jungtinė tyrimų programa51, Inžinerijos ir
informacinių technologijų jungtinė tyrimų programa52. 2011 m. pratęstas Aukštųjų technologijų plėtros
programos53 ir Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje programos54 įgyvendinimas. 2014–2020 m.
laikotarpiu įgyvendinant sumaniosios specializacijos programą šie išankstiniai bandymai paskatinti Lietuvos
MTEP sistemos specializaciją įgaus dar aiškesnę kryptį.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d.
įsakymo Nr. ISAK-2336 „Dėl Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos patvirtinimo“ pakeitimo“. Žin., 2008,
Nr. 122-4641.
49 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl Gamtos išteklių ir žemės ūkio jungtinės tyrimų
programos patvirtinimo“. Žin., 2009, Nr. 145-6467.
50 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl Biomedicinos ir biotechnologijos jungtinės tyrimų
programos patvirtinimo“. Žin., 2009, Nr. 145-6466.
51 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl Medžiagų mokslo, fizikinių ir cheminių technologijų
jungtinės tyrimų programos patvirtinimo“. Žin., 2009, Nr. 145-6465.
52 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl Inžinerijos ir informacinių technologijų jungtinės tyrimų
programos patvirtinimo“. Žin., 2009, Nr. 145-6464.
53 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas „Dėl Aukštųjų
technologijų plėtros 2011–2013 metų programos patvirtinimo“. Žin., 2011, Nr. 17-821.
54 Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas „Dėl Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje 2011–2013 metais
programos patvirtinimo“. Žin., 2011, Nr. 28-1361.
48
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2. 2007–2013 M. PROGRAMAVIMO LAIKOTARPIO
INTERVENCIJOS
2.1.

Ikimokyklinis ir bendrasis ugdymas
2007–2013 m. laikotarpiu finansavimo planas ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo sritims pateiktas Mokyklų
tobulinimo programoje (MTP+). Ši programa įgyvendinama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų (ŽIPV) ir
Sanglaudos skatinimo veiksmų (SSVP) programų. 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu ikimokyklinio
ugdymo sričiai Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje (ŽIPVP) aktualios dvi priemonės: VP1-2.1ŠMM-03-V („Švietimo personalo (administravimo personalo, švietimo vadybininkų“) kvalifikacijos tobulinimo
sistemų plėtra) ir VP1-2.3-ŠMM-03-V („Visuotinio priešmokyklinio ugdymo diegimas ir kitų mokymosi visą
gyvenimą paslaugų prieinamumo didinimas ypač kaimo vietovėse“). Pirmosiomis trimis priemonėmis siekiama
gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę, o likusiomis priemonėmis – didinti mokymosi visą gyvenimą
prieinamumą.
Bendrajam ugdymui aktualios 15 ŽIPVP priemonių: VP1-2.1-ŠMM-01-V („Švietimo kokybės užtikrinimo ir
stebėsenos sistemų stiprinimas“), VP1-2.1-ŠMM-02-V („Lyderyste paremtas ir lyderiavimą skatinantis švietimo
įstaigų valdymo tobulinimas“), VP1-2.1-ŠMM-03-V („Švietimo personalo (administravimo personalo, švietimo
vadybininkų“) kvalifikacijos tobulinimo sistemų plėtra), VP1-2.2-ŠMM-02-V („Bendrojo lavinimo, profesinio
mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“), VP1-2.2-ŠMM-03V („Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais,
gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“), VP1-2.2ŠMM-04-V („Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“), VP1-2.2-ŠMM-05-K
(„Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“), VP1-2.2-ŠMM-06-V
(„Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje“), VP1-2.2ŠMM-10-V („Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“), VP1-2.3-ŠMM-01-V („Profesinio orientavimo sistemos
veiklos tobulinimas ir plėtra“), VP1-2.3-ŠMM-02-V („Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“), VP1-2.3-ŠMM04-V („Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos
besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą“), VP1-2.3-ŠMM-05-K
(„Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių asmenims (mokiniams ir kt.)“), VP12.3-ŠMM-06-K („Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje“) ir VP1-2.2-ŠMM-04-V
(„Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“). Pažymėtina, kad ne visos
išvardytos priemonės yra skirtos išimtinai ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo sritims – kai kurios iš jų yra
aktualios ir kitoms švietimo sritims. Pavyzdžiui, priemonė VP1-2.2-ŠMM-02-V („Bendrojo lavinimo, profesinio
mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“) yra aktuali ir
profesinio mokymo bei aukštojo mokslo sritims.
Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje (SSVP) ikimokykliniam ugdymui aktualios taip pat dvi priemonės –
VP3-2.2-ŠMM-04-R („Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“) ir VP3-2.2-ŠMM-06-R
(„Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“). Šios priemonės siekia užtikrinti geresnę švietimo sistemos
paslaugų kokybę ir prieinamumą didinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą
sistemoje.
Su bendruoju ugdymu susijusios devynios SSVP priemonės: VP3-2.2-ŠMM-01-V („Technologijų, gamtos mokslų
ir menų mokymo infrastruktūros bendrojo lavinimo mokyklose pritaikymas ir atnaujinimas“), VP3-2.2-ŠMM04-R („Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“), VP3-2.2-ŠMM-07-V („Profesinio
orientavimo sistemos infrastruktūros plėtra“), VP3-2.2-ŠMM-08-V („Viešųjų bibliotekų, kurios yra bendrojo
lavinimo įstaigose, tinklo infrastruktūros plėtra“), VP3-2.2-ŠMM-09-V („Specialiųjų mokyklų pertvarka,
metodinių centrų steigimas“), VP3-2.2-ŠMM-10-V („Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros,
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švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos
modernizavimas“), VP3-2.2-ŠMM-12-V („Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“), VP3-2.2-ŠMM-19-V
(„Pagrindinio ir vidurinio ugdymo ekspertinių institucijų bazės stiprinimas“) ir VP3-2.2-ŠMM-21-K
(„Nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų ir valstybinių bendrojo lavinimo mokyklų, vykdančių meninio
ugdymo programas, infrastruktūros plėtra“). Pažymėtina, kad priemonė VP3-2.2-ŠMM-07-V („Profesinio
orientavimo sistemos infrastruktūros plėtra“) yra aktuali ne tik ikimokykliniam ir bendrajam ugdymui, bet ir
profesinio mokymo bei aukštojo mokslo sritims.
Dalis toliau analizuojamų priemonių remia ne tik ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo, bet ir kitoms švietimo
sritims aktualius projektus. Toliau pateikiamas lėšų įsisavinimo lygis apima bendrą analizuojamoms
priemonėms skirto finansavimo įsisavinimą, t. y. atspindi bendrą ŽIPVP ir SSVP priemonių, kurios didesne ar
mažesne dalimi yra aktualios ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo sričiai, įgyvendinimą.
ŽIPVP priemonių, aktualių bendrajam ir ikimokykliniam ugdymui, įsisavinimo lygis šiuo metu yra vidutiniškai
80,77 proc. Didžiausia dalis lėšų įsisavinta įgyvendinant priemones „Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo
didinimas specialiųjų poreikių asmenims (mokiniams ir kt.)“, „Gabių vaikų ir jaunuolių ugdymo poreikių
tenkinimas švietimo sistemoje“ ir „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir
diegimas“ remiamas veiklas, mažiausiai – „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų
mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“ ir „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“
priemonių finansuojamas veiklas.

1 lentelė. ŽIPVP priemonių, aktualių ikimokykliniam ir bendrajam ugdymui, finansavimas (skirtos ir
įsisavintos lėšos), Lt
Skirtas
Projektų vykdytojams išmokėtos
Deklaruotos lėšos
finansavimas
lėšos / proc. įsisavintų lėšų
VP1-2.1-ŠMM-01-V
59631742,23
47252303,57 / 79,24
39404134,87
VP1-2.1-ŠMM-02-V
16894891,00
14376115,74 / 85,09
11376115,74
VP1-2.1-ŠMM-03-V
5471234,00
4400035,02 / 80,42
4280035,42
VP1-2.2-ŠMM-02-V
82762905,72
52690987,97 / 63,66
39701484,47
VP1-2.2-ŠMM-03-V
6046515,73
4799192,19 / 79,37
3526363,12
VP1-2.2-ŠMM-05-K
43847398,49
41874046,1 / 95,50
40511789,76
VP1-2.2-ŠMM-06-V
30573260,00
21350779,27 / 69,83
19053259,47
VP1-2.2-ŠMM-10-V
45258143,00
36359221,21 /80,34
33333122,04
VP1-2.3-ŠMM-02-V
6878202,00
3951876,68 / 57,46
3251876,68
VP1-2.3-ŠMM-03-V
32033281,89
29133483,03 / 90,95
23231682,66
VP1-2.3-ŠMM-04-V
43076596,99
32124309,81 / 74,57
27808883,5
VP1-2.3-ŠMM-05-K
15951503,56
15449877,42 / 96,86
15435017,79
VP1-2.3-ŠMM-06-K
4890757,00
4729373,4 / 96,70
4604095,08
Šaltinis: SFMIS duomenys, 2013 m. spalio 22 d.
Pastaba: pateiktas bendras priemonėms, kurios iš dalies ar visiškai skirtos ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo sričiai, skirto
finansavimo įsisavinimo vertinimas.
Priemonė

Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje numatytų ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo infrastruktūros
tobulinimo lėšų įsisavinimo lygis (81,94 proc.) beveik atitinka ŽIPVP lėšų įsisavinimą. Priemonėms
„Technologijų, gamtos mokslų ir menų mokymo infrastruktūros bendrojo lavinimo mokyklose pritaikymas ir
atnaujinimas“ ir „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ skirtos lėšos buvo visiškai įsisavintos. Beveik
visos skirtos lėšos panaudotos įgyvendinant priemones „Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros,
švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos
modernizavimas“ ir „Viešųjų bibliotekų, kurios yra bendrojo lavinimo įstaigose, tinklo infrastruktūros plėtra“.
Priemonės „Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas“ lėšų panaudota vos ketvirtadalis, o
priemonės „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“ lėšų įsisavinta šiek tiek daugiau negu
pusė (žr. 2 2).
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2 lentelė. SSVP priemonių, aktualių ikimokykliniam ir bendrajam ugdymui, finansavimas (skirtos ir
įsisavintos lėšos), Lt
Skirtas
Projektų vykdytojams išmokėtos
Deklaruotos lėšos
finansavimas
lėšos / proc. įsisavintų lėšų
VP3-2.2-ŠMM-04-R
80649536,55
47277326 (58,62 proc.)
41155658,65
VP3-2.2-ŠMM-06-R
91725688,00
77763864 (84,78 proc.)
76717139,51
VP3-2.2-ŠMM-01-V
86450000,00
86450000 (100,00 proc.)
82025602,4
VP3-2.2-ŠMM-08-V
22440000,00
22426344 (99,94 proc.)
22426343,68
VP3-2.2-ŠMM-09-V
5000000,00
1285408 (25,71 proc.)
485408,11
VP3-2.2-ŠMM-10-V
35368011,45
34365159 (97,16 proc.)
34303223,19
VP3-2.2-ŠMM-12-V
34200000,00
34199349 (100,00 proc.)
34199349,24
VP3-2.2-ŠMM-19-V
4000000,00
3598957 (89,97 proc.)
3577817,12
VP3-2.2-ŠMM-21-K
30220151,79
24571129 (81,31 proc.)
24518029,38
Šaltinis: SFMIS duomenys, 2013 m. spalio 22 d.
Pastaba: pateiktas bendras priemonėms, kurios iš dalies ar visiškai skirtos ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo sričiai, skirto
finansavimo įsisavinimo vertinimas.
Priemonė

Produkto rodiklių pasiekimas tarp skirtingų ŽIPVP priemonių skiriasi (žr. 1 1). Dalis jų iki šiol nepradėti siekti,
tačiau daugumą jų prognozuojama bent šiek tiek pasiekti ar viršyti 2013–2015 m.
1 paveikslas. ŽIPVP produkto rodiklių, skirtų ikimokykliniam ir bendrajam ugdymui, pasiekimas

Pastaba: tik produkto rodiklių duomenys, tik ne procentiniai rodikliai.
Šaltinis: SFMIS, 2013 m. vasario 14 d.

2.2.

Profesinis mokymas
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu profesinio mokymo sričiai Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programoje (ŽIPVP) yra aktualios keturios priemonės:
•
•
•
•

VP1-2.2-ŠMM-02-V („Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų
pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“);
VP1-2.2-ŠMM-04-V („Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų
teikimas“);
VP1-2.2-ŠMM-06-V („Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir
neformaliojo švietimo sistemoje“);
VP1-2.3-ŠMM-01-V („Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“).
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Pirmosios trys priemonės siekia gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę, o likusi priemonė savo
remiamomis veiklomis siekia didinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą. Pažymėtina, kad ne visos
išvardytos priemonės yra skirtos išimtinai profesinio mokymo sričiai – kai kurios iš išvardytų priemonių yra
aktualios ir kitoms švietimo sritims. Pavyzdžiui, priemonė VP1-2.2-ŠMM-02-V („Bendrojo lavinimo, profesinio
mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“) yra aktuali ir
bendrojo ugdymo bei aukštojo mokslo sritims.
Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje (SSVP) su profesinio mokymo sritimi susijusios šių trijų priemonių
remiamos veiklos:
•
•
•

VP3-2.2-ŠMM-13-V („Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“);
VP3-2.2-ŠMM-05-V („Suaugusiųjų švietimo institucijų modernizavimas“);
VP3-2.2-ŠMM-07-V („Profesinio orientavimo sistemos infrastruktūros plėtra“).

Šios priemonės siekia užtikrinti geresnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę ir prieinamumą didinant
visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje.
Remiantis stebėsenos duomenimis, toliau pateikiama glausta šių intervencijų įgyvendinimo pažangos analizė
pagal šiuos du parametrus:
•
•

struktūrinės paramos lėšų įsisavinimo lygis;
planuotų produkto rodiklių reikšmių pasiekimo laipsnis.

Taip pat įvertintas ŽIPVP ir SSVP priemonių remiamų veiklų atitikimas profesinio mokymo tikslinių grupių
(paslaugų gavėjų55, paslaugų teikėjų56 ir naudos gavėjų57) poreikiams.
Struktūrinės paramos lėšų įsisavinimo lygis. ŽIPVP priemonėms skirtų lėšų įsisavinimo lygis yra gana aukštas.
Šiuo metu vidutiniškai yra įsisavinta apie 62 proc. skirto finansavimo lėšų. Lyginant lėšų įsisavinimą tarp ŽIPVP
priemonių, aktualių profesiniam mokymui, galima pastebėti, jog visų priemonių lėšų įsisavinimo procentas yra
gana panašus. Būtina paminėti, jog dalis toliau aptariamų priemonių remia ne tik profesinio mokymo, bet ir
kitoms švietimo sritims aktualius projektus. Toliau pateikiamas lėšų įsisavinimo lygis apima bendrą
analizuojamoms priemonėms skirto finansavimo įsisavinimą, t. y. atspindi bendrą ŽIPVP ir SSVP priemonių,
kurios didesne ar mažesne dalimi yra aktualios profesinio mokymo sričiai, įgyvendinimą. Daugiausia lėšų
įsisavinta įgyvendinant priemonės „Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir
neformaliojo švietimo sistemoje“ remiamas veiklas (70 proc.), mažiausiai – „Aukščiausios kokybės formaliojo ir
neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ priemonės finansuojamas veiklas (53 proc.). Lėšų įsisavinimo lygis
tarp Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje numatytų priemonių profesiniam mokymui labiau skiriasi.
Nors lėšų įsisavinimo vidurkis yra gana panašus į ŽIPVP priemonės skirtų lėšų įsisavinimo vidurkį (atitinkamai
60 proc. ir 62 proc.), tačiau lėšų įsisavinimas itin skiriasi tarp SSVP priemonių. Priemonės „Suaugusiųjų
švietimo institucijų modernizavimas“ veiklų vykdytojai jau yra įsisavinę visas lėšas, o projektų vykdytojams
pagal priemonės „Profesinio orientavimo sistemos infrastruktūros plėtra“ iki šiol išmokėtas vos trečdalis
finansavimo (žr. 3ę).
3 lentelė. 2007–2013 m. programavimo laikotarpio ŽIPVP ir SSVP priemonių, aktualių profesinio
mokymo sričiai, už kurias atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija, įgyvendinimo pažanga
Veiksmų
programa

Priemonė

Skirtas finansavimas

Projektų vykdytojams išmokėtos
lėšos / proc. įsisavintų lėšų

Deklaruotos lėšos

T. y. mokiniai, suaugę asmenys siekiantys profesinės kvalifikacijos.
T. y. profesinio mokymo įstaigos, profesinio mokymo politiką planuojantys, prižiūrintys ir vertinantys subjektai.
57 T. y. privataus ir viešojo sektoriaus subjektai, įdarbinantys profesinę kvalifikaciją profesinio mokymo sistemoje įgijusius
asmenis.
55
56
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Veiksmų
programa

Priemonė

Skirtas finansavimas

Projektų vykdytojams išmokėtos
Deklaruotos lėšos
lėšos / proc. įsisavintų lėšų
VP1-2.2-ŠMM-02-V
82762905,72
52690987,97 (64 proc.)
39701484,47
VP1-2.2-ŠMM-04-V
108444280,00
57580378,07 (53 proc.)
39071602,92
ŽIPVP
VP1-2.2-ŠMM-06-V
30573260,00
21350779,27 (70 proc.)
19053259,47
VP1-2.3-ŠMM-01-V
53841486,00
32603913,48 (61 proc.)
21382807,97
VP3-2.2-ŠMM-05-V
10071384,28
10068538,22 (100 proc.)
10068538,22
SSVP
VP3-2.2-ŠMM-07-V
23410377,82
6620849,45 (28 proc.)
5558600,45
VP3-2.2-ŠMM-13-V
407411153,60
205772115,4 (51 proc.)
191171610,50
Šaltinis: VPVI skaičiavimai, remiantis SFMIS duomenimis, 2013 m. spalio 22 d.
Pastaba: pateiktas bendras priemonėms, kurios iš dalies ar visiškai skirtos profesinio mokymo sričiai, skirto finansavimo
įsisavinimo vertinimas.

Planuotų produkto rodiklių reikšmių pasiekimo laipsnis. Prie priemonių, kurių pažanga siekiant veiksmų
programų prieduose suplanuotų produkto rodiklių yra itin gera, galima priskirti ŽIPVP priemonę „Bendrojo
lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“,
ir SSVP priemonę „Suaugusiųjų švietimo institucijų modernizavimas“. Šių priemonių produkto rodikliai jau
pasiekti arba pasiekti didžiąja dalimi. (žr. 2ą). Kitų priemonių produkto rodiklių pasiekimas skiriasi. Bent dalis
produkto rodiklių yra visiškai pasiekti visose priemonėse, išskyrus SSVP priemonę „Profesinio orientavimo
sistemos infrastruktūros plėtra“. Pastarosios priemonės produkto rodiklių reikšmės dar yra visiškai
nepasiektos. Ateityje numatyta pasirašyti sutarčių, kurios turėtų pagerinti šių rodiklių pasiekimą,
prognozuojama, kad iki 2015 m. šios priemonės produkto rodikliai bus pasiekti. Kitose priemonėse irgi galima
rasti produkto rodiklių su nulinėmis reikšmėmis. Konkrečiai tai yra šie produktai:
•
•
•
•
•

AIKOS sistemoje esantys aprašai;
mokiniai, dalyvavę ugdymo karjerai veiklose;
pateiktos profesinio mokymo programos (ISCED 2–4 lygis), kurios buvo įvertintos
išoriniu vertinimu;
švietimo posričiai, kuriuose buvo į modulines pertvarkytų profesinio mokymo
programų;
ūkio sektoriai, kuriuose parengti ar atnaujinti profesiniai standartai.

Vis dėlto daugelis projektų, susijusių su šių rodiklių pasiekimu, šiuo metu jau yra įgyvendinami, dauguma
produkto rodiklių reikšmių prognozuojama pasiekti 2014 m., tad tikėtina, jog anksčiau išvardyti produkto
rodikliai bus visiškai pasiekti.
2 paveikslas. 2007–2013 m. programavimo laikotarpio priemonių profesinio mokymo srityje, už kurias
atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija, produkto rodiklių pasiekimas
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Šaltinis: SFMIS duomenys, 2013 m. spalio 22 d.
Pastaba: Analizei naudoti tik ne procentinės išraiškos produkto rodiklių duomenys. Taip pat buvo įtraukti tik su profesiniu
mokymu susiję produkto rodikliai.
Rodikliai, kurių pasiekimas palyginti su veiksmų programose ar veiksmų programų prieduose suplanuota rodiklio reikšme
lygus 0 proc. priskirti kategorijai „Nepradėta siekti“, patenkantys į intervalą (0; 25) – „Žemas pasiekimas“, [25; 75) –
„Vidutinis pasiekimas“, [75; 100) – „Aukštas pasiekimas“, 100 proc. pasiekti ir planą viršijantys rodikliai priskirti kategorijai
„Pasiekta / viršyta“.

ŽIPVP ir SSVP priemonių remiamų veiklų atitiktis profesinio mokymo tikslinių grupių poreikiams. Vertinant ŽIPVP
ir SSVP priemonių remiamų veiklų atitiktį profesinio mokymo tikslinių grupių (paslaugų gavėjų, paslaugų
teikėjų ir naudos gavėjų) poreikiams, galima pastebėti, jog ŽIPVP ir SSVP priemonių remiamos veiklos apima
visus tikslinių grupių poreikius, nustatytus PPMIP, SSVP ir ŽIPVP (žr. 4 lentelė). Tad tikėtina, jog sėkmingas
priemonių įgyvendinimas atneš didelius teigiamus pokyčius profesinio mokymo srityje ir aukštus profesinio
mokymo kokybės rezultatus.
4 lentelė. ŽIPVP ir SSVP priemonių veiklų profesinio mokymo tikslinių grupių poreikių atitikimas
Profesinio
mokymo
tikslinė
grupė

Paslaugų
gavėjai

Profesinio mokymo
tikslinių grupių
poreikiai

Profesinio mokymo
programų ir mokymo
priemonių atitiktis
profesinio mokymo
paslaugų gavėjų
poreikiams
Profesinio mokymo
lankstumas ir
prieinamumas visoms
amžiaus grupėms
(atsižvelgiant į
paslaugų gavėjus,
modulių kūrimas)
Profesinio mokymo
sistemos pritaikymas
mokymuisi visą
gyvenimą

ŽIPVP / SSVP
priemonė,
prisidedanti prie
poreikio
įgyvendinimo
VP1-2.2-ŠMM-04-V

VP1-2.2-ŠMM-06-V
VP1-2.2-ŠMM-04-V

VP1-2.2-ŠMM-04-V

VP3-2.2-ŠMM-05-V

VP1-2.2-ŠMM-04-V
VP1-2.2-ŠMM-06-V

Paslaugų
teikėjai

Profesinio
mokymo(si) programų
kokybė
Profesinio
mokymo(si)
priemonių kokybė

VP1-2.2-ŠMM-04-V
VP3-2.2-ŠMM-13-V

VP1-2.2-ŠMM-04-V

Profesijos mokytojų ir
dėstytojų
kompetencijų
(įskaitant
ir

VP1-2.2-ŠMM-02-V

ŽIPVP / SSVP priemonės remiama veikla,
prisidedanti prie poreikio įgyvendinimo

- Modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo
priemonių rengimas (rengėjų mokymas, priemonių
rengimas, sklaida) ir modulinių mokymo programų
išbandymas (mokymo vykdymas) profesinio
mokymo įstaigose.
- Besimokančių suaugusiųjų bendrųjų gebėjimų
ugdymas.
- Kvalifikacijų formavimas, modulinio profesinio
mokymo sistemos kūrimas (modulinio profesinio
mokymo sistemos modelio sukūrimas, modulinių
mokymo programų rengimas).
- Pameistrystės
mokymo
formų
plėtojimas:
profesinio mokymo organizavimas realiomis darbo
sąlygomis.
- Suaugusiųjų švietimo institucijų modernizavimas:
suaugusiųjų švietimo paslaugas teikiančių įstaigų
infrastruktūros
atnaujinimas
–
remontas
(rekonstravimas), aprūpinimas reikiama įranga ir
baldais.
- Specialistų perkvalifikavimo programų rengimas ir
įgyvendinimas bei kvalifikacijos tobulinimas.
- Besimokančių suaugusiųjų bendrųjų gebėjimų
ugdymas.
- Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo
mechanizmų diegimas profesinio mokymo įstaigose.
- Profesinio mokymo kokybės išorinis vertinimas.
- Profesiniam ir technologiniam mokymui skirtos
infrastruktūros
sukūrimas
–
statybos,
rekonstravimo ir remonto darbai, įrangos, prekių ir
paslaugų pirkimas.
- Modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo
priemonių rengimas (rengėjų mokymas, priemonių
rengimas, sklaida) ir modulinių mokymo programų
išbandymas (mokymo vykdymas) profesinio
mokymo įstaigose.
- Profesijos mokytojų ir su sektoriniais praktinio
mokymo centrais susijusių kolegijų dėstytojų
technologinių kompetencijų tobulinimas.
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Profesinio
mokymo
tikslinė
grupė

Profesinio mokymo
tikslinių grupių
poreikiai

technologines)
tobulinimas
Profesinio
mokymo
įrangos atnaujinimas

Profesinio
mokymo
pedagogų rengimas ir
rengimo
kokybės
užtikrinimas

ŽIPVP / SSVP
priemonė,
prisidedanti prie
poreikio
įgyvendinimo

ŽIPVP / SSVP priemonės remiama veikla,
prisidedanti prie poreikio įgyvendinimo

VP3-2.2-ŠMM-13-V

- Sektorinių
praktinio
mokymo
centrų
infrastruktūros sukūrimas – reikiamų statybos,
rekonstravimo ir remonto darbų atlikimas, įrangos,
prekių ir paslaugų pirkimas.
- Profesiniam ir technologiniam mokymui skirtos
infrastruktūros sukūrimas – reikiami statybos,
rekonstravimo ir remonto darbai, įrangos, prekių ir
paslaugų pirkimas.
- Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo infrastruktūros
plėtra – renovacijos darbai, įrangos ir paslaugų,
kurių reikia mokytojų kvalifikacijos tobulinimo
infrastruktūrai plėtoti, pirkimas.
- Pedagogų
kvalifikacijos
tobulinimo
ir
perkvalifikavimo sąlygų sudarymas suteikiant
galimybę pedagogams įgyti naują arba tobulinti
turimą
kvalifikaciją,
užtikrinant
pagalbos
pedagogams sistemos kokybę.
- Sektorinių
praktinio
mokymo
centrų
infrastruktūros sukūrimas – reikiamų statybos,
rekonstravimo ir remonto darbų atlikimas, įrangos,
prekių ir paslaugų pirkimas.
- Profesiniam ir technologiniam mokymui skirtos
infrastruktūros sukūrimas – reikiami statybos,
rekonstravimo ir remonto darbai, įrangos, prekių ir
paslaugų pirkimas.

VP3-2.2-ŠMM-10-V

VP1-2.2-ŠMM-02-V

Profesinę kvalifikaciją VP3-2.2-ŠMM-13-V
įgyjančių
asmenų
atitiktis
ūkio
poreikiams
dėl
pasikeitusios
ūkio
struktūros,
technologinės kaitos ir
kt. veiksnių
Profesinio
mokymo
- Pameistrystės
mokymo
formų
plėtojimas:
programų ir mokymo VP1-2.2-ŠMM-04-V
profesinio mokymo organizavimas realiomis darbo
priemonių
atitiktis
sąlygomis.
ūkio poreikiams
Šaltinis: VPVI skaičiavimai, remiantis SFMIS duomenimis, 2013 m. spalio 22 d.

2.3.

Studijos
2007-2013 m. programavimo laikotarpiu LR Švietimo ir mokslo ministerija yra atsakinga už 8 Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos priemonių, skirtų studijų ar iš dalies su jomis susijusioms sritims ir 6
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemones, skirtas studijų infrastruktūros plėtrai:
-

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto priemonės:
o VP1-2.1-ŠMM-01-V Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas;
o VP1-2.1-ŠMM-04-K Studijų sistemos efektyvumo didinimas;
o VP1-2.2-ŠMM-01-V Studijas reglamentuojančių aprašų rengimas ar atnaujinimas, atsižvelgiant
į naujus kokybinius reikalavimus;
o VP1-2.2-ŠMM-04-V Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų
teikimas;
o VP1-2.2-ŠMM-07-K Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas;
o VP1-2.2-ŠMM-08-V Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra;
o VP1-2.2-ŠMM-09-V Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose;
o VP1-2.3-ŠMM-07-V Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems
studentams.

Pažymėtina, kad ne visos šios priemonės yra skirtos tik studijų sričiai – kai kuriose iš priemonių studijoms
skirti tik atskiri projektai tiesiogiai ar netiesiogiai prisidedantys prie studijų srities, pvz., tokios priemonės
kaip 2.1-ŠMM-01-V Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas, 2.2-ŠMM-04-V
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Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas ir 2.2-ŠMM-04-V Aukščiausios
kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas.
Tuo tarpu iš ERPF finansuojamos priemonės buvo labiau koncentruotos į studijų sritį.
- Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2.2 prioriteto priemonės:
o VP3-2.2-ŠMM-02-V Universitetų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra;
o VP3-2.2-ŠMM-03-V Universitetų ligoninių infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas
studijoms;
o VP3-2.2-ŠMM-14-V Kolegijų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra;
o VP3-2.2-ŠMM-15-K Kolegijų infrastruktūra, skirta studijoms;
o VP3-2.2-ŠMM-16-V Aukštųjų mokyklų infrastruktūra, skirta studijoms;
o VP3-2.2-ŠMM-18-V Universitetų infrastruktūros plėtra.

Remiantis stebėsenos duomenimis, toliau pateikiama glausta šių intervencijų įgyvendinimo pažangos analizė
pagal šiuos parametrus:
-

Struktūrinės paramos lėšų įsisavinimo lygis;
Planuotų produkto rodiklių reikšmių pasiekimo laipsnis;
Intervencijų įgyvendinimo pradžia.

Struktūrinės paramos lėšų įsisavinimo lygis. Pažanga įsisavinant Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
studijoms ar su studijomis tiesiogiai ar neteiesiogiai susijusioms sritims skirtų priemonių įgyvendinimui
skirtas lėšas yra gana panaši ir sudarė vidutiniškai apie du trečdalius projektams skirtų ES paramos lėšų.
Pažymėtina, kad dalis žemiau aptariamų priemonių buvo skirta ne tik studijų sričiai ir pagal tokias priemones
buvo įgyvendinami tik vienas ar keli studijų sričiai skirti projektai, todėl vertinant priemonės įgyvendinimo lygį
šiuo atveju nagrinėjami ir vertinami tik studijoms skirti projektai, jiems įgyvendinti skirtos ir išmokėtos
paramos dydžiai bei panaudotos paramos dalis:
5 lentelė. 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos priemones (projektus) studijų srityje
Priemonės pavadinimas

VP1-2.1-ŠMM-01-V Švietimo kokybės
užtikrinimo ir stebėsenos sistemų
stiprinimas
VP1-2.1-ŠMM-04-K Studijų sistemos
efektyvumo didinimas
VP1-2.2-ŠMM-01-V Studijas
reglamentuojančių aprašų rengimas ar
atnaujinimas, atsižvelgiant į naujus
kokybinius reikalavimus
VP1-2.2-ŠMM-04-V Aukščiausios kokybės
formaliojo ir neformaliojo mokymo
paslaugų teikimas
VP1-2.2-ŠMM-07-K Studijų kokybės
gerinimas, tarptautiškumo didinimas

58

Priemonėj
e
studijoms
skirtų
projektų
skaičius

Studijų
projektams58 pagal
priemonę skirta
paramos, Lt

Studijų
projektams
pagal priemonę
išmokėta
paramos,
Lt

Panaudotos
paramos
dalis, proc.

6

28.839.596

21.271.786

74%

48

58.094.197

48.771.018

83,9
%

2

3.900.070

2.338.143

59,9
%

3

2.679.392

2.039.086

76%

164

167.700.421

132.496.519

79%

Skaičiuojami ne visi, o tik pagal priemonę studijoms skirti projektai, kur taikoma.
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Priemonės pavadinimas

Priemonėj
e
studijoms
skirtų
projektų
skaičius

Studijų
projektams58 pagal
priemonę skirta
paramos, Lt

VP1-2.2-ŠMM-08-V Aukštojo mokslo
tarptautiškumo plėtra

8

39.475.609

28.596.466

73.5%

VP1-2.2-ŠMM-09-V Studijų programų plėtra
nacionalinėse kompleksinėse programose

14

43.999.714

40.898.606

92,9%

20 000 000

13.605.695

68%

VP1-2.3-ŠMM-07-V Studijų prieinamumo
užtikrinimas specialiųjų poreikių
1
turintiems studentams
Šaltinis: Sudaryta autorių pagal SFMIS 2013-10-22 duomenis.

Studijų
projektams
pagal priemonę
išmokėta
paramos,
Lt

Panaudotos
paramos
dalis, proc.

Didžiausia pažanga panaudojant paramos lėšas pasiekta pagal VP1-2.2-ŠMM-09-V priemonę (92,9 proc.), taip
pat neblogai panaudojamos lėšos pagal VP1-2.1-ŠMM-01-V, VP1-2.1-ŠMM-04-K, VP1-2.2-ŠMM-04-V, VP1-2.2ŠMM-07-K ir VP1-2.2-ŠMM-08-V priemones (paramos lėšų panaudojimas svyruoja nuo 73,5 proc. iki 87,5
proc.), o kitų priemonių – VP1-2.2-ŠMM-01-V ir VP1-2.3-ŠMM-07-V priemonių projektų lėšų panaudojimas irgi
viršija 50 proc., nors yra mažesnis (paramos lėšų panaudojimas svyruoja nuo 56,5 proc. iki 68 proc.). Tai būtų
galima paaiškinti šių projektų tęstiniu pobūdžiu, pvz., pagal priemonę VP1-2.3-ŠMM-07-V Studijų prieinamumo
užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams yra teikiama parama specialiųjų poreikių turintiems
studentams, kurie dar studijuoja (nebaigė studijų).
Baigtų projektų dalis pagal šias priemones vidutiniškai sudaro 50,6 proc. (126 projektai iš 249 pagal šias
priemones finansuojamų (-tų) projektų). Kaip rodo projektų planuotų įgyvendinimo laikotarpių analizės
duomenys, didžioji projektų dalis bus baigta įgyvendinti 2013–2014 m. Tai vertintina kaip normali projektų
įgyvendinimo eiga, nes tai veiklos projektai, kurie paprastai įgyvendinami ilgiau kaip vienerius metus, o
galutiniai planuoti produktai ir rezultatai pasiekiami tik pasibaigus projektui. Be to, daugelio projektų rezultatai
ir poveikis pasireikš dar po 1-2 metų nuo projektų įgyvendinimo pabaigos, o kai kuriais atvejais ir vėliau, pvz.,
naujų ar atnaujintų studijų programų kokybė realiai paaiškės tik baigus studijuoti pagal šias programas.
Tuo tarpu studijų ir su studijomis susijusi infrastruktūra buvo finansuota per Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos priemones (6):
6 lentelė. 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos priemones (projektus) studijų srityje
Priemonės pavadinimas

Projektų
skaičius

VP3-2.2-ŠMM-02-V Universitetų infrastruktūros
2
atnaujinimas ir plėtra
VP3-2.2-ŠMM-03-V Universitetų ligoninių
infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas
1
studijoms
VP3-2.2-ŠMM-14-V Kolegijų infrastruktūros
10
atnaujinimas ir plėtra
VP3-2.2-ŠMM-15-K Kolegijų infrastruktūra,
7
skirta studijoms
VP3-2.2-ŠMM-16-V Aukštųjų mokyklų
3
infrastruktūra, skirta studijoms
VP3-2.2-ŠMM-18-V Universitetų infrastruktūros
12
plėtra
Šaltinis: Sudaryta autorių pagal SFMIS 2013-10-22 duomenis.

Skirta
paramos, Lt

Panaudota
paramos, Lt

Paramos
panaudojim
o dalis,
proc.

20.780.028

20.575.178

99%

5.909.133

5.876.921

99.5%

58.992.066

44.560.210

75,5%

26.039.759

24.108.486

92,6%

17.800.430

11.080.119

62,3%

160.136.058

46.293.430

28,9%
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Šių priemonių įgyvendinimas ir ES paramos panaudojimas iš pradžių vyko sparčiau, palyginus su priemonių
pagal ŽIPVP įgyvendinimu (3). Didžiausia pažanga infrastruktūrinėse priemonėse padaryta įgyvendinant VP32.2-ŠMM-02-V, VP3-2.2-ŠMM-03-V ir VP3-2.2-ŠMM-15-K, kur priemonių projektai beveik baigti (lėšų
įsisavinimo lygis svyruoja nuo 92,6 proc. iki 99,5 proc.), o dar dviejų – VP3-2.2-ŠMM-14-V ir VP3-2.2-ŠMM-16V (lėšų įsisavinimo lygis svyruoja nuo 62,3 proc. iki 75,5 proc.) įgyvendinti beveik 2/3 vertinant pagal
panaudotos paramos lygį. Tik pagal VP3-2.2-ŠMM-18-V priemonę, skirtą universitetų infrastruktūros plėtrai,
lėšų panaudojimo lygis siekia tik 29 proc. nuo projektams skirtos paramos sumos.
Taigi, infrastruktūriniai projektai pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą (SSVP) dėl savo prigimties
įgyvendinami greičiau nei „minkštieji“ veiklos projektai pagal Žmogiškųjų išteklių veiksmų programą (ŽIPVP) ir
atitinkamai skirtos paramos lėšos yra panaudojamos sparčiau pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
priemones, skirtas studijoms ar su studijomis susijusioms sritims.
3 paveikslas. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos ir Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos priemonių studijų srityje, už kurias atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija, paramos lėšų
įsisavinimo lygis, mln. Lt

Šaltinis: Sudaryta autorių pagal SFMIS 2013-10-22 duomenis.

Kadangi infrastruktūra tik sudaro prielaidas studijų kokybei gerinti, tačiau tiesiogiai nedaro poveikio, todėl
tokia projektų įgyvendinimo būkle ir būtų galima paaiškinti, kodėl dar nepasiekta esminių kokybinių pokyčių
studijų srityje siejant šiuos pokyčius su infrastruktūros pagerinimu. Tuo taip pat būtų galima paaiškinti
neatitiktį tarp tikrai nemažų 2007–2013 m. skirtų ES paramos lėšų studijų sričiai ir švietimo sistemai apskritai
ir kol kas mažai šiuo metu matomų pokyčių.
Tačiau 2007–2013 m. ES paramos poveikio negalima vertinti vien tik per lėšų panaudojimo prizmę. Apie
būsimus (galimus) pokyčius taip pat būtų galima spręsti atsižvelgiant į pagal atitinkamą priemonę pasiektų
rodiklių būklę.
Planuotų produkto rodiklių reikšmių pasiekimo laipsnis. Prie priemonių, kurių pažanga siekiant veiksmų
programų prieduose suplanuotų produkto rodiklių yra gera, galima priskirti ŽIPVP VP1-2.1-ŠMM-01-V
„Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas“, VP1-2.2-ŠMM-08-V „Aukštojo mokslo
tarptautiškumo plėtra“ ir VP1-2.2-ŠMM-09-V „Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse
programose“ priemones bei SSVP VP3-2.2-ŠMM-02-V „Universitetų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra“ ir
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VP3-2.2-ŠMM-03-V „Universitetų ligoninių infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas studijoms“ priemones,
kur planuotos rodiklių reikšmės (beveik) pasiektos ar viršytos (4).
4 paveikslas. 2007-2013 m. programavimo laikotarpio priemonių studijų srityje, už kurias atsakinga
Švietimo ir mokslo ministerija, produkto rodiklių pasiekimas

Šaltinis: Sudaryta autorių pagal SFMIS 2013-10-22 duomenis.
Pastaba: Analizei naudoti tik ne procentinės išraiškos produkto rodiklių duomenys. Rodikliai, kurių pasiekimas, lyginant su veiksmų
programose ar veiksmų programų prieduose suplanuota rodiklio reikšme lygus 0% priskirti kategorijai “Nepradėta siekti”, patenkantys į
intervalą (0; 25) – „Žemas pasiekimas”, [25; 75) – „Vidutinis pasiekimas“, [75; 100) – „Aukštas pasiekimas“, 100% pasiekti ir planą
viršijantys rodikliai priskirti kategorijai „Pasiekta/viršyta“.

Tiesa, esama rizikos, kad bent po vieną priemonių VP1-2.1-ŠMM-04-K „Studijų sistemos efektyvumo
didinimas“, VP1-2.2-ŠMM-04-V „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“,
VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“, VP1-2.2-ŠMM-09-V „Studijų
programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose“ ir VP1-2.3-ŠMM-07-V „Studijų prieinamumo
užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ produkto rodiklį taip ir liks nepasiekta, nors jau
panaudota apie 2/3 priemonėms numatytų lėšų, o šie rodikliai taip ir nepradėti siekti.
Dar didesnė rizika pastebėta rezultatų rodiklių atžvilgiu: netgi įvertinus įsipareigojimus pagal sudarytas
sutartis prognozuojama, kad kai kurie rezultatų rodikliai apskritai nebus pasiekti. Didžioji dalis šių
prognozuojamų nepasiekti rezultatų rodiklių yra susiję su neformaliojo švietimo plėtra, todėl tai gali būti
netinkamo planavimo pasekmė ir į tai būtina atsižvelgti planuojant 2014–2020 m. ES struktūrinę paramą šioje
srityje.
Pagal ŽIPVP kai kurias priemones prognozuojama nepasiekti arba pasiekti tik nedidele apimtimi šiuos
rodiklius:
Pagal VP1-2.1-ŠMM-01-V priemonę:
o mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo
programos baigimo pažymėjimus, dalis (prognozė 3,98 proc.);
Pagal VP1-2.1-ŠMM-04-K priemonę:
o aukštųjų mokyklų (ISCED 5-6 lygis), kurios diegia kokybės vadybos sistemas dalis nuo visų aukštųjų
mokyklų (44,96 proc.);
o mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo
programos baigimo pažymėjimus, dalis (3,88 proc.);
Pagal VP1-2.2-ŠMM-01-V priemonę:
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-

-

-

-

-

o dėstytojų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo
pažymėjimus, dalis (1,83 proc.);
Pagal VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonę:
o mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo
programos baigimo pažymėjimus, dalis (0 proc.);
o asmenų, kurie gavo aukštosios mokyklos neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus,
dalis (0 proc.);
o dėstytojų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo
pažymėjimus, dalis (0 proc.);
Pagal VP1-2.2-ŠMM-7-K priemonę:
o studentų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo
pažymėjimus, dalis (0,34 proc.);
o studentų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis (7,78
proc.);
o dėstytojų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo
pažymėjimus, dalis (5,04 proc.);
Pagal VP1-2.2-ŠMM-08-V priemonę:
o studentų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo
pažymėjimus, dalis (6,22 proc.);
o mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo
programos baigimo pažymėjimus, dalis (0 proc.);
o studentų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis (0 proc.);
o dėstytojų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo
pažymėjimus, dalis (6,11 proc.);
Pagal VP1-2.2-ŠMM-09-V priemonę:
o studentų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis (0 proc.);
o dėstytojų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo
pažymėjimus, dalis (0 proc.);
Pagal VP1-2.3-ŠMM-07-V priemonę:
o socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir / arba socialinę atskirtį patiriančių asmenų, kurie gavo
valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis (0 proc.);
o švietimo pagalbos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus,
dalis (0 proc.);
Pagal SSVP kai kurias priemones prognozuojama pasiekti visus rodiklius. Dabartinis rodiklių pasiekimo lygis
žemas tik pagal rezultato rodiklį Tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo infrastruktūrą (per 6
mėnesius po projekto pabaigos)“ priemonėse VP3-2.2-ŠMM-16-V „Aukštųjų mokyklų infrastruktūra, skirta
studijoms“ (faktiškai pasiekta 0 proc. palyginus su veiksmų programoje ar veiksmų programos priede
suplanuotomis reikšmėmis) ir VP3-2.2-ŠMM-18-V „Universitetų infrastruktūros plėtra“ (13,56 proc.). Rodiklio
reikšmių pasiekimas susijęs su tuo, kad rodiklio pasiekimas įvyks tik tuomet, kai bus pilnai užbaigti šiuo metu
dar vykdomi arba baigiami vykdyti infrastruktūriniai projektai arba rodiklio reikšmė bus matuojama tik
praėjus tam tikram laikui (pvz., 6 mėn.) nuo projektų įgyvendinimo pabaigos.
Atlikus ŽIPVP ir SSVP priemonių, skirtų studijoms ar susijusių su studijomis, produkto rodiklių planuotų
reikšmių analizę matoma aiški priklausomybė nuo paramos lėšų panaudojimo lygio (7), išskyrus ŽIPVP
priemonę VP1-2.3-ŠMM-07-V Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams,
kur rodiklio pasiekimas įvyks tik pilnai baigus įgyvendinti projektus. Rodiklių reikšmių pasiekimo
priklausomybė nuo paramos lėšų panaudojimo lygio labai akivaizdi tose priemonėse, kuriose produkto rodiklių
reikšmių pasiekimas apskaičiuojamas jau projekto įgyvendinimo metu. Atitinkamai, pagal gerą planuotų
reikšmių pasiekimą išsiskiria tokie rodikliai kaip parengtos arba teigiamai įvertintos studijų programos,
aukštųjų mokyklų (ISCED 5-6 lygis), kurios diegia kokybės vadybos sistemas, dalis nuo visų aukštųjų mokyklų,
studentų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis
ir t.t.
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Kai kurių kitų produkto rodiklių pasiekimas bus užfiksuotas tik pilnai pradėjus naudoti sukurtus įrankius ar
ėmus funkcionuoti projektų metu sukurtai sistemai. Pvz., rodiklis „aukštosios mokyklos, kuriose įdiegtos
neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos“ bus
pasiektas tik tuomet, kai bus baigtos diegti sukurtos vertinimo ir pripažinimo sistemos. Dėl to tokio rodiklio
nepasiekimą priemonės įgyvendinimo laikotarpiu nereikėtų vertinti kaip neigiamo fakto.
7 lentelė. 2007-2013 m. programavimo laikotarpio priemonių studijų srityje, už kurias atsakinga
Švietimo ir mokslo ministerija, įgyvendinimo pažanga
Priemonė
VP1-2.1-ŠMM-01-V Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos
sistemų stiprinimas
VP1-2.1-ŠMM-04-K Studijų sistemos efektyvumo didinimas
VP1-2.2-ŠMM-01-V Studijas reglamentuojančių aprašų rengimas
ar atnaujinimas, atsižvelgiant į naujus kokybinius reikalavimus
VP1-2.2-ŠMM-04-V Aukščiausios kokybės formaliojo ir
neformaliojo mokymo paslaugų teikimas
VP1-2.2-ŠMM-07-K Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo
didinimas
VP1-2.2-ŠMM-08-V Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra
VP1-2.2-ŠMM-09-V Studijų programų plėtra nacionalinėse
kompleksinėse programose
VP1-2.3-ŠMM-01-V Profesinio orientavimo sistemos veiklos
tobulinimas ir plėtra
VP1-2.3-ŠMM-04-V Kokybiškos mokymosi psichologinės,
specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos
besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą
paslaugų prieinamumą
VP1-2.3-ŠMM-07-V Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų
poreikių turintiems studentams
VP3-2.2-ŠMM-02-V Universitetų infrastruktūros atnaujinimas ir
plėtra
VP3-2.2-ŠMM-03-V Universitetų ligoninių infrastruktūros
atnaujinimas ir pritaikymas studijoms
VP3-2.2-ŠMM-14-V Kolegijų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra
VP3-2.2-ŠMM-15-K Kolegijų infrastruktūra, skirta studijoms
VP3-2.2-ŠMM-16-V Aukštųjų mokyklų infrastruktūra, skirta
studijoms
VP3-2.2-ŠMM-18-V Universitetų infrastruktūros plėtra

Paramos lėšų
įsisavinimas
74%

Produkto rodiklių
pasiekimas*
Labai aukštas

84%
60%

Vidutinis
Vidutinis

76%

Žemas-vidutinis

79%

Vidutinis-aukštas

72%
93%

Labai aukštas
Aukštas

56%

Vidutinis

87%

Vidutinis

68%

Labai žemas

99%

Aukštas

99%

Labai aukštas

76%
93%
62%

Aukštas
Aukštas
Vidutinis

29%

Labai žemas

Šaltinis: Sudaryta autorių pagal SFMIS 2013-10-22 duomenis.
* Kiekvienos priemonės įgyvendinimo stebėsenai vykdyti naudojami 2-3 ir daugiau produkto rodiklių. Lentelėje pateikiamas apibendrintas
šių rodiklių planuotų reikšmių pasiekimo įvertinimas

2.4.

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra
2007-2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu LR Švietimo ir mokslo ministerija yra
atsakinga už 10 žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonių, skirtų tyrėjų gebėjimų stiprinimui,
ir 5 ekonomikos augimo veiksmų programos priemones, kuriomis skatinama mokslinių tyrimų ir
ekspertimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra:
-

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto 1.3 priemonės:
o VP1-3.1-ŠMM-01-V: Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir
studentų mokslinių darbų skatinimas;
o VP1-3.1-ŠMM-02-V: Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas
(mokslo duomenų bazės, e. dokumentai);
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o
o
o
o
o
o
o
o

-

VP1-3.1-ŠMM-03-V: Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas;
VP1-3.1-ŠMM-05-K: MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas;
VP1-3.1-ŠMM-06-V: MTTP kokybė ir ekspertų rengimas;
VP1-3.1-ŠMM-07-K: Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
VP1-3.1-ŠMM-08-K: Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal
nacionalinių kompleksinių programų tematikas;
VP1-3.1-ŠMM-10-V: Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas;
VP1-3.2-ŠMM-01-K: Valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse;
VP1-3.2-ŠMM-02-V: Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir
jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas.

Ekonomikos augimo veiksmų programos 2.1 prioriteto priemonės:
o VP2-1.1-ŠMM-02-V: Aukšto lygio mokslinių tyrimų centrų ir kompetencijos centrų plėtojimas;
o VP2-1.1-ŠMM-03-V: Nacionalinio atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos
centro kūrimas;
o VP2-1.1-ŠMM-04-V: Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas;
o VP2-1.1-ŠMM-05-V: Infrastruktūros, skirtos žinių apie mokslinius tyrimus, technologijas ir
inovacijas gilinimui ir sklaidai, kūrimas;
o VP2-1.1-ŠMM-06-V: Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros projektų vykdymas.

Remiantis šių priemonių įgyvendinimo stebėsenos duomenimis, toliau pateikiama glausta intervencijų
įgyvendinimo pažangos analizė pagal struktūrinės paramos lėšų įsisavinimo lygio ir planuotų produkto rodiklių
reikšmių pasiekimo laipsnio parametrus.
Struktūrinės paramos lėšų įsisavinimo lygis. Pažanga įsisavinant atskirų priemonių įgyvendinimui skirtas lėšas
yra nevienoda (žr. 5 ir 6 žemiau). Kol kas prasčiausiai įsisavintos paramos lėšos, skirtos šių priemonių
įgyvendinimui: „Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros
projektų vykdymas“ (įsisavinta 27% paramos lėšų), „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“
(28%), „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ (44%), „Mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas“ (46%).
Paramos pagal kitas priemones įsisavinimo lygis svyruoja nuo 47% iki 100%. Sprendžiant pagal priemonei
numatyto finansavimo ir apmokėtų priemonės projektų išlaidų santykį, geriausiai paramos lėšos įsisavintos
pagal šias priemones: „Aukšto lygio mokslinių tyrimų centrų ir kompetencijos centrų plėtojimas” (įsisavinta
100% paramos lėšų), “Nacionalinio atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centro kūrimas”
(100%), „Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas“ (88%), „Valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos
darbuotojų įdarbinimui įmonėse“ (87%), „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas
(mokslo duomenų bazės, e.dokumentai)“ (74%), „MTTP kokybė ir ekspertų rengimas“ (74%), „Žinių apie
mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“
(72%).
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5 paveikslas. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonių MTEP srityje, už kurias
atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija, paramos lėšų įsisavinimo lygis, mln. Lt

Šaltinis: SFMIS duomenys, 2013-10-22.

6 paveikslas. Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonių MTEP srityje, už kurias atsakinga
Švietimo ir mokslo ministerija, paramos lėšų įsisavinimo lygis, mln. Lt

Šaltinis: SFMIS duomenys, 2013-10-22.

Analizuojant lėšų įsisavinimo tendencijas galima daryti kelias svarbias įžvalgas. Pirma, priemonės,
pasižyminčios prasčiausiu lėšų įsisavinimu, yra skirtos paskatinti tyrėjus aktyviau vykdyti MTEP veiklas. Tai
indikuoja, jog tokio tipo intervencijos 2007-2013 m. laikotarpiu tik nedidele dalimi pasiekė joms keltus
uždavinius ir sugeneravo planuotus rezultatus. Atitinkamai, jos negalėjo ženkliau įtakoti bendrų tendencijų
MTEP srityje pokyčių, kurie aiškiai atsispindėtų nacionalinėje statistikoje. Kita svarbi įžvalga – priemonės,
pasižyminčios prasčiausiu paramos lėšų įsisavinimu, dažnu atveju yra priemonės, kurių įgyvendinimas
pradėtas palyginti neseniai – kvietimai teikti paraiškas paskelbti tik 2011-2012 m. (išskyrus visuotinės
dotacijos priemonę – kvietimai teikti paraiškas konkursiniam finansavimui gauti paskelbti 2010 m. pradžioje).
Tai rodo, jog parama kol kas įsisavinta prasčiau ne dėl to, kad intervencijos nepasiteisino ar joms nebuvo
poreikio, bet dėl pasirinkimo, kaip išdėstyti intervencijas laike, t.y. sprendimo pirmiau pradėti įgyvendinti
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laikui imlias priemones – atnaujinti/kurti MTEP infrastruktūrą, o ne investuoti į tyrėjų gebėjimų stiprinimą ar
paramos vykdomoms MTEP veikloms teikimą.
Taip pat stebėsenos duomenų analizė rodo, kad tyrėjų gebėjimų stiprinimui skirta parama yra įsisavinama kiek
geriau nei MTEP infrastruktūros plėtrai numatytos lėšos. Nors dar šių metų pradžioje įsisavinta „kietosioms
investicijoms“ skirtų lėšų dalis buvo didesnė už įsisavintų „minkštosioms investicijoms“ skirtų lėšų dalį (44% ir
41%), situacija pasikeitė „minkštųjų investicijų“ naudai (58% ir 52%). Atsižvelgiant į šį pokytį galima pagrįstai
teigti, kad tyrėjų gebėjimų stiprinimui skirtas lėšas įsisavinti yra paprasčiau, nes tai užima mažiau laiko. Tuo
pačiu tai reiškia, kad tam tikra prasme pasiteisino jau minėtas sprendimas pirmiausia skelbti kvietimus teikti
paraiškas vykdyti MTEP infrastruktūros projektus, o kitas priemones pradėti įgyvendinti vėliau. Tiesa,
praktika, kai infrastruktūra kuriama neįvertinus ir/ar neužtikrinus žmogiškųjų išteklių pajėgumų ją išnaudoti
yra ydinga ir ateityje neturėtų būti taikoma.
Planuotų produkto rodiklių reikšmių pasiekimo laipsnis. Prie priemonių, kurių pažanga siekiant veiksmų
programų prieduose suplanuotų produkto rodiklių yra gera, galima priskirti ŽIPVP priemones „Mokslininkų ir
kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“, „Mokslininkų ir kitų
tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų bazės, e. dokumentai)“, „Aukštos
kvalifikacijos specialistų rengimas“, „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“, „Valstybės pagalba
aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse“, „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida
tarp mokinių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“ bei EAVP priemonę „Aukšto lygio mokslinių
tyrimų centrų ir kompetencijos centrų plėtojimas“. Bent dalis šių priemonių produkto rodiklių jau pasiekti arba
pasiekti didžiąja dalimi (žr. 7).
Tiesa, esama rizikos, kad bent po vieną priemonių „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas,
mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“, „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų
tobulinimas (mokslo duomenų bazės, e. dokumentai)“ produkto rodiklį taip ir liks nepasiekta. Taip pat
prognozuojama59, kad bus nepasiekta bent po vieną produkto rodiklį ir šiose ŽIPVP priemonėse: „MTTP kokybė
ir ekspertų rengimas“, „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas” ir „Žinių apie mokslą ir
technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“. Konkrečiai
rizika kyla dėl šių produkto rodiklių pasiekimo60:
-

59
60

mokslininkai ir kiti tyrėjai (išskyrus studentus), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas;
apmokyti mokslo ir studijų, ekspertinių ir koordinavimo institucijų ekspertai ir darbuotojai;
atliktos stažuotės ir praktikos;
išleisti specializuoti mokslo leidiniai.

SFMIS duomenys.
Lyginant su veiksmų programoje ar veiksmų programos priede suplanuota rodiklio reikšme.
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7 paveikslas. 2007-2013 m. programavimo laikotarpio priemonių MTEP srityje, už kurias atsakinga
Švietimo ir mokslo ministerija, produkto rodiklių pasiekimas

Šaltinis: SFMIS duomenys, 2013-10-22.
Pastaba: Analizei naudoti tik ne procentinės išraiškos produkto rodiklių duomenys. Rodikliai, kurių pasiekimas, lyginant su veiksmų
programose ar veiksmų programų prieduose suplanuota rodiklio reikšme lygus 0% priskirti kategorijai “Nepradėta siekti”, patenkantys į
intervalą (0; 25) – „Žemas pasiekimas”, [25; 75) – „Vidutinis pasiekimas“, [75; 100) – „Aukštas pasiekimas“, 100% pasiekti ir planą
viršijantys rodikliai priskirti kategorijai „Pasiekta/viršyta“.

Analizuojant planuotų produkto rodiklių pasiekimą galima daryti kelias svarbias išvadas. Pirma, 2007-2013 m.
programavimo laikotarpio intervencijų MTEP srityje rodiklių siektinos reikšmės daugeliu atvejų buvo
suplanuotos pernelyg atsargiai. Remiantis prognozėmis61, iš 37 ŽIP VP priemonių produkto rodiklių viršytos
bus 27 rodiklių planuotos reikšmės. Iš 5 EAVP priemonių produkto rodiklių viršytos bus 2 rodiklių planuotos
reikšmės. Daugeliu atvejų planuotos rodiklių reikšmės bus viršytos stipriai arba labai stipriai. Faktą, jog
planuojama buvo pernelyg atsargiai, iliustruoja ir 6 ir 7 sulyginimas. Priemonių, kurios kol kas neįsisavino net
50% lėšų, dalis produkto rodiklio reikšmių jau yra pasiektos arba viršytos.
Kita vertus, kaip jau buvo pažymėta, kai kurių rodiklių reikšmės greičiausiai bus nepasiektos. Tai gali indikuoti,
kad planuojant 2014-2020 m. intervencijas, tokių rodiklių kaip „Atliktos stažuotės ir praktikos“ ar
„Mokslininkai ir kiti tyrėjai, (išskyrus studentus), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas“
siektinos reikšmės turėtų būti planuojamos nuosaikiau. Taip pat tai gali indikuoti, kad planuojant rodiklius
2007-2013 m. laikotarpiui buvo ne iki galo apgalvotos planuojamos intervencijos ir tiesiog nepataikyta
pasirenkant adekvačius produkto rodiklius.
Toliau pateikiama lentelė, kurioje apibendrinama Švietimo ir mokslo ministerijos atsakomybėje esančių 20072013 m. programavimo laikotarpio priemonių įgyvendinimo pažanga. Iš pateikiamos informacijos matyti, kad
daugelio ŽIPVP ir EAVP priemonių įgyvendinimo pažanga yra nepakankama (vėlyva įgyvendinimo pradžia ir/
arba santykinai žemas paramos lėšų įsisavinimas „minkštųjų investicijų“ atveju, žemas produkto rodiklių
pasiekimas, liudijantis, jog infrastruktūra dar tik kuriama, „kietųjų investicijų“ atveju), jog jų rezultatai ir
61

SFMIS duomenys.
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poveikis atsispindėtų nacionalinėje statistikoje, atliktuose vertinimuose ir analizėse, t.y. duomenyse, kurie
naudojami kaip pagrindas toliau ataskaitoje pateikiamai esamos situacijos MTEP srityje analizei.
8 lentelė. 2007-2013 m. programavimo laikotarpio priemonių MTEP srityje, už kurias atsakinga
Švietimo ir mokslo ministerija, įgyvendinimo pažanga
Priemonė
VP1-3.1-ŠMM-01-V
VP1-3.1-ŠMM-02-V
VP1-3.1-ŠMM-03-V
VP1-3.1-ŠMM-05-K
VP1-3.1-ŠMM-06-V
VP1-3.1-ŠMM-07-K
VP1-3.1-ŠMM-08-K
VP1-3.1-ŠMM-10-V
VP1-3.2-ŠMM-01-K
VP1-3.2-ŠMM-02-V
VP2-1.1-ŠMM-06-V
VP2-1.1-ŠMM-05-V
VP2-1.1-ŠMM-04-V
VP2-1.1-ŠMM-03-V
VP2-1.1-ŠMM-02-V

Paramos lėšų
įsisavinimas
69%
74%
88%
62%
74%
44%
46%
28%
87%
72%
27%
71%
47%
100%
100%

Produkto rodiklių pasiekimas*
Vidutinis
Aukštas
Labai aukštas
Labai aukštas
Aukštas
Vidutinis
Vidutinis
Žemas
Labai aukštas
Vidutinis-aukštas
Žemas pasiekimas
Labai žemas
Žemas
Labai žemas
Labai aukštas

Kvietimų teikti paraiškas
paskelbimas
2009
2008
2009
2008
2010
2011
2012
2009
2008
2011
2010
2009
2008
2008

Šaltinis: VPVI skaičiavimai, remiantis SFMIS duomenimis (2013-02-14 ir 2013-03-25).
Pastaba: MTEP infrastruktūros plėtros priemonių produkto rodiklių pasiekimas apskaičiuojamas projekto įgyvendinimo pabaigoje, tuo
tarpu kitų priemonių – projekto įgyvendinimo metu. Dėl to infrastruktūros plėtros priemonių produkto rodiklių pasiekimas gali būti labai
žemas net esant aukštam paramos lėšų įsisavinimo lygiui.
* Kiekvienos priemonės įgyvendinimo stebėsenai vykdyti naudojami 1-2 ir daugiau produkto rodiklių. Lentelėje pateikiamas apibendrintas
šių rodiklių planuotų reikšmių pasiekimo įvertinimas.

3. ESAMOS SITUACIJOS IR ATEITIES TENDENCIJŲ ANALIZĖ
3.1.

Ikimokyklinis ir bendrasis ugdymas
Šioje ataskaitos dalyje pateikiama bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo esama situacija ir tendencijos pagal SSGG
analizę. Šis skyrius sudarytas atsižvelgiant į nagrinėjamai sričiai aktualius NPP uždavinius, kurie yra aktualūs
ikimokykliniam ir bendrajam ugdymui.
Ankstesniuoju ir šiuo ES struktūrinės paramos laikotarpiu (2004–2006 m. ir 2007–2013 m.) bendrojo ir
ikimokyklinio ugdymo sričiai skirta mažiausiai investicijų (skaičiuojant bendras abiejų laikotarpių investicijas)
palyginti su kitomis švietimo ir mokslo sritimis (žr. 11 lentelęKlaida! Nerastas nuorodos šaltinis.). 2007–
2013 m. laikotarpiu finansavimo planas ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo sritims pateiktas Mokyklų
tobulinimo programoje (MTP+). Ši programa įgyvendinama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų (ŽIPV) ir
Sanglaudos skatinimo veiksmų (SSVP) programų. Pagrindinės MTP+ nustatytos nagrinėjamojo švietimo
sektoriaus vystymo sritys yra šios:
•

•

•

švietimo valdymo sistemos plėtra (mokyklų įsivertinimo ir išorės vertinimo sistema, švietimo valdymo
informacinė sistema, mokinių pasiekimų tyrimų sistema, egzaminų sistema ir švietimo bendruomenių
savarankiškumo skatinimas);
infrastruktūros tobulinimas (gamtos ir technologijų mokslų bei meninio ugdymo įranga, specialiųjų
poreikių mokiniams reikalinga įranga, bibliotekų įranga ir pan.), darbo vietos mokytojams,
psichologams, socialiniams pedagogams, ikimokyklinio ugdymo įstaigos, universalūs daugiafunkciniai
centrai;
specialiųjų poreikių asmenų ugdymas (kvalifikuotų specialistų, specialiųjų mokymo priemonių,
pritaikytos mokymosi aplinkos, pedagoginių psichologinių tarnybų plėtra, naujų ugdymo formų
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•
•

diegimas, gabių vaikų atpažinimo ir pagalbos jiems metodikų kūrimas, specialiųjų mokymo priemonių
rengimas ir sklaida);
ugdymo turinio atnaujinimas (ugdyti esmines mokinių kompetencijas, plėtoti bendrojo ugdymo įstaigų
bei švietimo konsultantų bendradarbiavimą);
švietimo specialistų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos pertvarka (plėsti personalo rengimo
sistemą, kurti metodinę medžiagą).

9 lentelė. Švietimui ir mokslui skirta struktūrinė parama 2004–2006 m. ir 2007–2013 m.
laikotarpiais, mln. Lt.
Laikotarpis
2004–2006 m.
2007–2013 m.
Mokslas ir žinių visuomenė
158,0
1724,0
Aukštojo mokslo studijos
162,0
645,0
Profesinio mokymo ir kvalifikacijų sistemos
217,0
614,0
Bendrasis ugdymas
54,0
716,9
Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamentas.
Sritis

Nors dar negalima įvertinti visų pasiekimų tendencijų bendrojo ugdymo srityje, remiantis ŠMM
administruojamų 2007–2013 metų veiksmų programų prioritetų ir juos įgyvendinančių ministerijos programų
tarpiniu vertinimu, kai kurių projektų vidinė finansinė struktūra kitu programavimo laikotarpiu turėtų būti
peržiūrėta, atsižvelgiant į tai, kad metodikoms ir ugdymo turinio atnaujinimui ir mokymams, skirtiems
susipažinti su atnaujinamu ugdymo turiniu, duodama daugiau lėšų negu naujoms priemonėms ir jų
pasiekiamumui62.
Šiuo programavimo laikotarpiu ikimokykliniam ugdymui skirtos ŽIPV priemonės apėmė daug švietimo
sistemos administravimo grandžių, kurioms taip pat skiriami mokymai ir kvalifikacijos tobulinimo priemonės.
Vis dėlto daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama artimiausiai ugdomo vaiko aplinkai, t. y. auklėtojų
gebėjimams.
Daug investicijų reikalaujančią ikimokyklinio ugdymo prieinamumo ir kokybės problemą SSVP priemonės
išsprendė tik iš dalies: atnaujinama tik esama infrastruktūra, o sukurtos ugdymo programos turi būti
veiksmingiau taikomos tobulinant pedagogų kompetenciją. Universalių daugiafunkcinių centrų sėkmė
priklausys nuo kitų priemonių (pvz., nuotolinio mokymo kuratorių kompetencijų tobulinimo) įgyvendinimo,
paslaugų pritraukimo į tokius centrus.
Švietimo kokybės gerinimas
Ikimokyklinis ugdymas
Tyrimai rodo, kad ikimokyklinis ugdymas lemia didesnį įsitraukimą į aukštesnius ugdymo lygmenis, ilgesnę
mokymosi trukmę, padeda mažinti socialinę atskirtį, o investicijos į šią švietimo pakopą leidžia veiksmingiau
vykdyti valstybines investicijas visose švietimo srityse63. Per pastaruosius 20 metų ikimokyklinio ugdymo
sritis Lietuvoje sulaukė mažiau dėmesio palyginti su kitomis švietimo sritimis, tik pastaraisiais metais šiam
sektoriui buvo skirta daugiau investicijų, įdiegta finansavimo reforma, sudarytos sąlygos steigti nevalstybines
ikimokyklinio ugdymo įstaigas, decentralizuotas ugdymo turinio formavimas.

Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2007–2013 metų veiksmų programų prioritetų ir juos įgyvendinančių
ministerijos programų tarpinis vertinimas, BGI Consulting, 2011 m.
63 European Commission's DG Education and Culture, Early childhood education and care: key lessons from research for
policy makers. Nesse: 2009.
62
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Ikimokyklinio ugdymo kokybės gerinimas apima keletą sričių: stebėsenos sistemos plėtrą, įrodymais grįsto
ugdymo kokybės užtikrinimą, administracijos vadybines kompetencijas formuojant ugdymo turinį, pedagogų
pasitenkinimą darbu ir jų kvalifikacija.
Švietimo informacinių technologijų centras sukūrė Švietimo valdymo informacinę sistemą (ŠVIS), kuri renka ir
sistemina visų švietimo sričių kiekybinius duomenis, atnaujina nacionalinius rodiklius. Šioje sistemoje
ikimokyklinio ugdymo stebėsena kol kas neapima savivaldybių lygmens, todėl savivaldybėms buvo sukurtas
regioninis ŠVIS įrankis įgyvendinant projektą „Regioninių švietimo valdymo informacinių sistemų plėtra ir
švietimo politikos analizės specialistų kompetencijos tobulinimas“. Šio projekto antrasis etapas dar tik įpusėjęs
(panaudota 56,25 proc. skirtų lėšų). Silpnoji ikimokyklinio ugdymo kokybės stebėsenos ir analizės sritis yra
tęstiniai pedagoginiai tyrimai ir duomenų bazės kaupimas. Šie darbai reikalauja daug investicijų ir turi būti
ilgalaikiai64. Kadangi minėtos veiklos nebuvo finansuojamos šiuo programavimo laikotarpiu, rekomenduojama
jas įtraukti tarp 2014–2020 m. remiamų veiklų.
Ikimokyklinio ugdymo turinio kokybės problematiką atskleidžia tyrimo „Ikimokyklinio, priešmokyklinio
ugdymo turinio ir jo įgyvendinimo kokybės analizė“ rezultatai. Decentralizavus ikimokyklinio ugdymo turinį,
ikimokyklinio ugdymo įstaigoms ir pedagogams kilo problemų taikant ugdymo metodikas, nustatant
ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų lygmenis, sukuriant pasiekimų vertinimo sistemą, individualizuojant
ugdymą ir siejant jį su realiais vaikų ugdymo poreikiais. Dėl šių priežasčių didelė dalis ikimokyklinio ugdymo
pedagogų vadovaujasi akademinio ugdymo nuostatomis.
Minėtas tyrimas taip pat atskleidė, kad pastaraisiais metais įvyko ir teigiamų pokyčių: vadovai ir pedagogai
giliau reflektuoja savo praktiką, prisiėmė daugiau atsakomybės už ugdymo turinio modeliavimą ir
įgyvendinimą, ugdymas labiau atitinka regioninius ir įstaigos savitumus, padidėjo darbuotojų motyvacija.
Be to, pagal „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros“ projektą atliktas Ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio programų dermės tyrimas atskleidė, jog esama esminių
nesuderinamumo problemų tarp minėtų ugdymo programų.
Taip pat paminėtina ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų profesijos nepatrauklumo problema. Šioje srityje
darbuotojai nurodo patiriantys psichologinę įtampą dėl nepakankamų pajamų, mažesnes saviraiškos ir
laisvalaikio galimybes, nepagrįstą profesijos nuvertinimą. Be to, ikimokyklinio ugdymo pedagoginis personalas
sensta sparčiausiai palyginti su kitomis švietimo sritimis, o jaunimo ši profesija pritraukia vis mažiau.
Remiantis ŠVIS duomenimis, 2003 m. penkiasdešimtmečių ir vyresnių pedagogų dalis ikimokyklinio ugdymo
įstaigose sudarė 13,7 proc., o 2009 m. – 36,4 proc. Dar svarbesnis šios profesijos patrauklumo rodiklis yra
žemas darbo užmokestis. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojų atlyginimai mažesni už bendrojo lavinimo mokyklų
mokytojų ir valstybės tarnautojų atlyginimų vidurkį.
Bendrasis ugdymas
Skaitymo, matematikos ir gamtos mokslų gebėjimai Europos mokyklinio ugdymo kokybės ataskaitoje įvardyti
kaip vieni svarbiausių bendrojo ugdymo kokybės rodiklių. Todėl šios švietimo srities teikiamo ugdymo kokybę
galima vertinti pagal pagrindinių mokinių pasiekimų rezultatus. Žemas mokinių pagrindinių kompetencijų lygis
išlieka viena silpniausių Lietuvos bendrojo ugdymo sritis. Pagal tarptautinio penkiolikmečių tyrimo OECD PISA
rodiklius 2006, 2009 ir 2012 m., Lietuvos mokinių skaitymo, matematikos ir gamtos mokslų įgūdžiai yra
žemesni už vidurkį (40 vieta iš 65 tyrime dalyvavusių šalių). Matematikos įgūdžiai prastėjo nuo 2006 iki
2009 m., o 2012 m. matematikos rezultatai stabilizavosi, ir tyrimo duomenys nerodo gerėjimo ar blogėjimo
tendencijų. Skaitymo įgūdžiai, nors prastėjo nuo 2006 iki 2009 m., šiek tiek pagerėjo 2012 m.

64

Antanas Valantinas, „Ikimokyklinio ugdymo kokybė“, Švietimo problemos analizė, Nr. 13(77).
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2011 m. atliktų tarptautinių TIMSS ir PIRLS tyrimų duomenimis, nors Lietuvos moksleivių matematikos,
gamtos mokslų ir skaitymo rezultatai yra geresni už dalyvavusių šalių vidurkį, tačiau esama rezultatų
prastėjimo tendencijos (žr. 8 paveikslą, 9 paveikslą ir 10 paveikslą). Šių tyrimų duomenys taip pat rodo, kad
dauguma Lietuvos moksleivių pasiekia vidutinius rezultatus, o geriausi rezultatai yra mažesnio už tyrimo
vidurkį mokinių skaičiaus.
8 paveikslas. Lietuvos mokinių matematikos
rezultatų kaita

Šaltinis: TIMSS 2011 m. tyrimo duomenys.

9 paveikslas. Lietuvos mokinių
gamtos mokslų rezultatų kaita

Šaltinis: TIMSS 2011 m. tyrimo duomenys.

10 paveikslas. Lietuvos mokinių
skaitymo rezultatų kaita pagal lytį

Šaltinis: PIRLS 2011 m. tyrimo duomenys.

Mokinių pasiekimams įvertinti vykdomi tiek nacionaliniai, tiek tarptautiniai mokinių pasiekimų tyrimai, tačiau
surenkami duomenys naudojami bendrai apskaitai vykdyti. Jie nenaudojami mokinių poreikiams nustatyti,
ugdymo turiniui pritaikyti, mokyklų veiklai vertinti.
Nors įkūrus Švietimo valdymo informacinės sistemos skyrių padidėjo švietimo valdymo informacinės sistemos
naudojimas, anksčiau minėtiems tikslams pasiekti reikalinga susisteminta ir visiems prieinama duomenų bazė,
kuri leistų atlikti nuodugnią tyrimų duomenų mokslinę analizę ar bent palyginti rodiklius tarp savivaldybių.
Prioritetine bendrojo ugdymo sritimi išlieka ugdymo diferencijavimas. Pasikeitus ekonominėms sąlygoms,
žmonės turi tapti lankstesni ir mokėti greičiau keisti savo kvalifikaciją arba ugdytis naujas kompetencijas.
Todėl, siekiant sėkmingai prisitaikyti prie nuolat kintančios aplinkos, prioritetinė sritis yra bendrųjų
kompetencijų ugdymas. Tokie gebėjimai apima gimtosios, užsienio kalbų mokėjimą, matematikos ir gamtos
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mokslų, skaitmeninį raštingumą, taip pat bendrųjų kompetencijų, pavyzdžiui, mokymosi mokytis, socialinius ir
pilietiškumo gebėjimus, iniciatyvumą ir verslumą, kultūrinį sąmoningumą ir saviraišką65.
Atnaujinus bendrąsias ir dalykines programas daug dėmesio skiriama esminėms kompetencijoms ugdyti,
ugdymui diferencijuoti ir individualizuoti, tačiau didesniems pokyčiams reikalingi kompetentingi pedagogai,
gebantys kūrybiškai įgyvendinti minėtas nuostatas. Iš dalies šis poreikis patenkinamas rengiant ugdymo
turinio konsultantus, konsultuojančius mokyklų vadovus, mokytojus, psichologus ir mokyklų bendruomenių
narius ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo klausimais.
Vis dėlto ugdymo turinys Lietuvoje vis dar išlieka orientuotas į žinias ir akademinių gebėjimų ugdymą66, per
mažai dėmesio skiriama ugdymo turinio sąsajoms su gyvenimo praktika, šiuolaikiniame gyvenime būtinų
kompetencijų plėtojimu, o tai yra būtina sąlyga visapusiškai ugdyti mokinio asmenybę, tautinę ir pilietinę
savimonę.
Lietuvos Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, įgyvendinimo, vertinimo bei atnaujinimo strategijoje ir
Ilgalaikėje pilietinio ir tautinio ugdymo programoje esminių dalykinių kompetencijų – kalbų, skaitmeninio
raštingumo, pilietiškumo, verslumo, kultūrinio sąmoningumo – ugdymas išskirti kaip prioritetas. Šį prioritetą
įgyvendina priemonė „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“
(VP1-2.2-ŠMM-05-K), kuriai buvo numatyta 42,2 mln. litų, tačiau esminių kompetencijų ugdymui skirtos
priemonės paklausa tris kartus viršijo jai skirtas lėšas.
Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros duomenimis, Lietuvos mokyklose tėvų įsitraukimas (tėvų pagalba
mokantis) ir jų įtraukimas (tėvų švietimo politika) į ugdymą daugumoje vertintų mokyklų tik patenkinamas67.
Be to, tėvų įtraukimas vertinamas geriau negu tėvų įsitraukimas, ir šį skirtumą iš dalies paaiškina tėvų
iniciatyvumo trūkumas. Kryptingas tėvų ugdymas vykdytas apytiksliai 37 proc. vertintų mokyklų68. Tyrimai
rodo, kad tėvų įsitraukimas į vaikų ugdymą mokykloje ir pagalba namuose atliekant mokymosi užduotis
teigiamai veikia vaikų mokymosi pasiekimus, todėl ši sritis suteikia galimybę didinti švietimo kokybę skatinant
šeimos, bendruomenės įsitraukimą į ugdymo procesą.
Kitas bendrojo ugdymo kokybės aspektas yra pedagogų darbo kokybė. Šiuo ir praėjusiuoju programavimo
laikotarpiu pedagogų kvalifikacijai tobulinti buvo skirta įvairių priemonių įgyvendinant įvairius projektus,
pavyzdžiui: „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ (skirta 6,1 mln. litų),
„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ (13,4 mln. litų), „Pradinio
ugdymo tobulinimas“ (6,9 mln. litų). Tačiau pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikis reikalauja nuolatinių
investicijų, todėl vis dar svarbu ugdyti pedagogų kompetencijas bendravimo su mokiniais srityje, mažiau
dėmesio skirti mokymosi rezultatams ir bausmėms, aktualizuoti mokymosi procesą. Šios problemos aktualumą
patvirtina 11–12 klasių mokinių apklausa, per kurią dauguma (59 proc.) nurodė, kad mokytojams trūksta
pedagogikos ir / ar psichologijos žinių69. Pedagogams trūksta ir vadybinių, techninių žinių, reikalingų naujiems
mokymo metodams diegti. Be to, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas nėra vertinamas.
Didėjantis mokytojų amžius ir mokytojo profesijos nepatrauklumas kelia ilgalaikių sisteminių problemų
bendrojo ugdymo srityje. Nepalankus pradedančiųjų mokytojų darbo krūvio ir atlyginimo santykis neskatina

Commission Staff Working Paper Schools for the 21st Century, Brussels, 11.07.07 SEC(2007)1009.
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėliai: turinio kokybė ir naudojimas pamokoje. Vilnius: LR švietimo ir mokslo ministerijos
Švietimo aprūpinimo centras, 2012 m. birželio mėn., Nr. 5(69).
Istorijos pamoka: Mokyti ar mokytis? Vilnius: LR švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2012 m.
spalio mėn., Nr. 18(82).
67 Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės vertinimo lygiai. Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės
vertinimo tvarkos aprašo 3 priedas.
68 Tėvų į(si)traukimas į mokinių ugdymą. Vilnius: LR švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2012 .
birželio mėn., Nr. 8(72).
69 „Lietuvos vyresniųjų klasių mokinių nuomonės tyrimas apie bendrąjį ugdymą ir studijas“. Rait, 2012-03.
65
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abiturientų rinktis edukologijos studijų. Nors Ugdymo plėtotės centras pateikė mokytojo karjeros modelį, jis
grindžiamas kvalifikacijos tobulinimo vertinimu, o jis šiuo metu neprivalomas vertinant mokytojų darbą.
11 paveikslas. Mokytojų skaičius pagal amžių Lietuvoje 2011 m.

Šaltinis: Švietimo informacinės sistemos (ŠVIS) duomenys.

Svarbus veiksnys siekiant užtikrinti bendrojo ugdymo kokybę yra įstaigų vadybos kokybė. Įdiegta mokyklų
įsivertinimo sistema suteikia galimybę pačioms mokykloms įsivertinti savo veiklą, nustatyti savo privalumus ir
trūkumus, taip pat numatyti tobulinimo prioritetus. 2011 m. veiklos kokybės išorės vertinimas atliktas 111
mokyklų, 16 mokyklų paskelbė vertinimo išvadas viešai.
Švietimo prieinamumo ir paslaugų įvairovės didinimas
Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio ugdymo įtraukties srityje Lietuva vis dar atsilieka nuo daugelio ES valstybių. Pagal 2010 m.
„Eurostat“ duomenis, Lietuva yra tarp paskutinių ES šalių pagal nuo ketverių metų iki privalomo mokytis
amžiaus dalyvavimą ankstyvojo ugdymo programose (ES vidurkis yra 92,3 proc., Lietuvos – 78,3 proc.). Nors
pagal pažangos spartą 2000–2008 m. Lietuva beveik keturis kartus viršijo bendrą ES pažangą, tačiau Lietuva
vis dar atsilieka nuo ES siekio, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankytų 95 proc. vaikų nuo ketverių metų iki
privalomo mokytis amžiaus (žr. 12).
12 paveikslas. Vaikų nuo ketverių metų iki privalomo mokytis mokykloje amžiaus, lankančių
ikimokyklinio ugdymo programas, dalis (proc.) Lietuvoje ir Europoje

Šaltinis: „Eurostat“ duomenys.
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Didžiausias ikimokyklinio ugdymo įstaigų lankymo netolygumas yra tarp miesto ir kaimo. Bendras 1–6 metų
amžiaus vaikų lankymo rodiklis 2011 m. šalyje siekė 54,6 proc., tačiau mieste ikimokyklinukų buvo 3 kartus
daugiau negu kaime (lyginant su vietovės ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičiumi). Be to, nuo 2003 m. atotrūkis
tarp miesto ir kaimo padidėjo (žr. 13). Lietuvos Statistikos departamento duomenys (3–6 metų amžiaus vaikų)
rodo esminius netolygumus tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų lankomumo mieste ir kaime. Mieste šis rodiklis
viršija „Eurostat“ matuojamą ES-27 rodiklį (nuo ketverių metų iki privalomo mokytis amžiaus), tačiau kaime jis
yra apie 30 proc. Šis skirtumas atspindi poreikį didinti ikimokyklinio ugdymo aprėptį kaimo vietovėse. Šiai
problemai spręsti 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu buvo skirta priemonė VP1-2.3-ŠMM-03-V
(Visuotinio priešmokyklinio ugdymo diegimas ir kitų mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumo
didinimas ypač kaimo vietovėse), 31,72 mln. Lt. Nuo 2009 m. pradėjus įgyvendinti pagal šią priemonę
finansuojamą projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP) (I ir II etapai)“
ikimokykliniame ugdyme dalyvaujančių vaikų dalis išliko stabili ir beveik nesikeitė (22,8 proc. 2009 m. ir 22,7
proc. 2011 m., pokytis – 0,43 proc.), nors tuo pačiu laikotarpiu mieste mažėjimo tendencija buvo ryškesnė –
3,7 proc. Teigiamas tendencijas kaimo vietovėse lėmė ir sėkmingai įgyvendinta „Investicijų į ikimokyklinio
ugdymo įstaigas“ priemonė, pagal kurią iki 2013 m. kovo 26 d. buvo modernizuota 111 įstaigų, numatyta
modernizuoti 160. Tačiau tai sudaro ketvirtadalį visų ikimokyklinio ugdymo įstaigų Lietuvoje, todėl šis
projektas turėtų būti tęsiamas ir kitu finansavimo laikotarpiu.
13 paveikslas. 1–6 metų ir vyresnių vaikų, dalyvaujančių ikimokykliniame ir priešmokykliniame
ugdyme, dalis lyginant su 1–6 metų gyventojų skaičiumi mieste ir kaime

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.

Nors nuo 2000 m. ikimokyklinio ugdymo įstaigų sumažėjo, tačiau išaugo tiek vietų, tiek grupių jose skaičius. Ši
teigiama tendencija pastebima ir mieste, ir kaime, nors pastarajame augimas buvo gerokai lėtesnis (žr. 14). Šie
pokyčiai rodo, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklas buvo optimizuojamas – mažėjant įstaigų skaičiui,
daugėjo ugdytinių ir grupių skaičius. Kita vertus, ikimokyklinio ugdymo prieinamumo lygis kaimo vietovėse yra
ypač žemas – jas lanko tik penktadalis vaikų. Šių vaikų įtraukimas į ankstyvąjį švietimą ypač svarbus dėl aukšto
skurdo rizikos lygio kaime (30,7 proc.), kuris yra dvigubai didesnis negu mieste.
Viena svarbiausių spręstinų problemų kaimo vietovėse – ikimokyklinio ugdymo įstaigų pasiekiamumas. Dėl
šios priežasties kaime daugiau priešmokyklinio ugdymo grupių steigiama bendrojo ugdymo mokyklose, kurių
tinklas yra geriau išplėtotas, be to, steigti priešmokyklines grupes bendrojo ugdymo mokyklose yra pigiau negu
kurti naują ikimokyklinio ugdymo įstaigą.
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14 paveikslas. Ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius miesto ir kaimo ugdymo įstaigose

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.

2007–2013 m. finansinio laikotarpio intervencijos į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą apėmė dvi
pagrindines priemones: „Visuotinio priešmokyklinio ugdymo diegimas ir kitų mokymosi visą gyvenimą
paslaugų prieinamumo didinimas ypač kaimo vietovėse“ (VP1-2.3-ŠMM-03-V; skirta 31,72 mln. Lt) ir
„Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ (VP3-2.2-ŠMM-06-R; numatyta 88,04 mln. Lt).
Pirmosios priemonės projektai apima universalių daugiafunkcių centrų (UDC) veiklos plėtojimą („Mokymosi
visą gyvenimą galimybių plėtra kaimo vietovėse (II etapas)“), lėšų skyrimą savivaldybėms, kuriose į veikiančias
ar steigiamas naujas įstaigas arba grupes priimami nauji ugdytiniai, įvairesnių organizavimo ir ugdymo
paslaugų teikimo modelius skatinimą, kompleksinės pagalbos grupių bendradarbiavimo stiprinimą, metodinės
ir konsultacinės pagalbos teikimą („Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“), nuotolinio mokymo
kuratorių apmokymą, nuotolinio mokymosi programų, kursų, atitinkančių kaimo gyventojų poreikius,
parengimą („Nuotolinio mokymo kuratorių (kaimo vietovėse) tobulinimas“), kvalifikacijos tobulinimo
metodikų rengimą, vadybos mokymus priešmokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ir savivaldybių
administracijų vadovams, auklėtojų ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kursus, metodinių leidinių išleidimą
(„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“).
Šios investicijos yra svarbios siekiant gerinti ir ikimokyklinio ugdymo prieinamumą, ir kokybę. UDC tinklo
plėtra padėtų spręsti prieinamumo problemą kaimo vietovėse; 2012 m. pradžioje veikė 14 daugiafunkcių
centrų, galinčių vykdyti ikimokyklinio ugdymo programas, du iš jų teikė tokią paslaugą70. Šiuo metu dėl UDC
steigimo pasirašytos 48 sutartys. Vykdant UDC plėtrą, svarbu užtikrinti ir socialinių paslaugų teikimą juose,
įskaitant ir ikimokyklinį ugdymą. Jeigu UDC teikiamos ugdymo galimybės būtų išnaudojamos, šių centrų tinklo
plėtra užtikrintų geresnį ikimokyklinio ugdymo prieinamumą kaimo vietovėse.
Stiprinant administracinę grandį, labai svarbūs savivaldybių administracijos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų
vadovų mokymai. Savivaldybių švietimo skyriai turėtų aktyviau dalytis gerąja patirtimi, ji padėtų gerinti
ikimokyklinio ugdymo kokybę pritaikant vietos poreikiams71. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų ir
pedagogų kvalifikacijos tobulinimas būtinas didinant tėvų ir vaikų įtraukimą į ugdymo procesą, pavyzdžiui,
taikant naujas arba individualias ugdymo formas72.
Pagal Investicijų į ikimokyklinio ugdymo įstaigas priemonę vykdomi projektai, apimantys mokyklų, vykdančių
ikimokyklinio ugdymo programas ir / arba priešmokyklinio ugdymo programas, modernizavimą, pritaikymą
įvairių ugdymosi poreikių turintiems vaikams ugdyti, švietimo pagalbai teikti. Ši priemonė yra bene pirma

ŠMM duomenys.
Mokytojų kompetencijos centras, Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vadybos kokybės vertinimas. Tyrėjų grupė:
2009.
72 Ten pat.
70
71
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didesnė investicija į ikimokyklinio ugdymo infrastruktūros modernizavimą. Ji turėtų būti tęsiama ir toliau dėl
didėsiančios paklausos šiam ugdymui.
Artimiausiais metais ikimokyklinio ugdymo paklausa turėtų augti dėl pastaruoju metu padidėjusio
gimstamumo lygio, be to, jau dabar padidėjusį darželinukų skaičių lemia išaugęs gimstamumas 2008–2010 m.
Ikimokyklinio ugdymo poreikis didės ir dėl sumažintų motinystės išmokų (sumažinimas iki 40 proc. gaunamo
atlyginimo antraisiais vaiko priežiūros metais).
2011 m. įdiegus ikimokyklinio ugdymo krepšelį ir priėmus kitų teisės aktų pataisų sudarytos palankesnės
sąlygos nevalstybiniams darželiams ar grupėms steigti. Šis krepšelis finansuoja visų steigėjų (ir privačių) 4
vaiko ugdymo valandas per dieną (20 valandų per savaitę). Specialiųjų ugdymo poreikių turinčių vaikų
ugdymui skiriamas 35 proc. didesnis krepšelis. Be to, liberalizuojami reikalavimai dėl pastatų ir patalpų
naudojimo steigiant naujas ikimokyklinio ugdymo įstaigas: nebūtina keisti šių patalpų paskirties73,
supaprastinta higienos norma74.
Bendrasis ugdymas
Dabartinės demografinės tendencijos rodo, kad mokinių sparčiai mažėja ir mieste, ir kaime, o pastarajame ši
tendencija dar akivaizdesnė75. Pateikta 9 ir 11 klasių mokinių skaičiaus kaitos optimistinė prognozė rodo, kad
iki 2016–2017 m. m. šių klasių mokinių sumažės daugiau negu 12 tūkst. (žr. 15). Mažėjant mokinių skaičiui
rajonuose turės būti tęsiama mokyklų tinklo optimizacija, o tai lems pirmiausia pagrindinių mokyklų uždarymą
(pradinėse mokyklose mokinių skaičius mažės lėčiau dėl padidėjusio gimstamumo per pastaruosius 5 metus)
dėl nepakankamo krūvio mokytojams ir pernelyg didelių infrastruktūros išlaikymo sąnaudų. Šis pokytis skatins
spręsti mokyklų pasiekiamumo tiek mokiniams, tiek mokytojams problemą.
15 paveikslas. 9 (I gimnazijos) ir 11 (III gimnazijos) klasių mokinių skaičiaus prognozė iki 2016–
2017 m. m.

Šaltinis: ŠMM duomenys.

Neveiksmingas mokyklų tinklo sąsajas su žema ugdymo kokybe regionuose rodo ir tarptautinio penkiolikmečių
tyrimo OECD PISA rezultatai. Šis tyrimas atskleidė, kad Lietuvos mokinių rezultatai pasiskirstę gana tolygiai ir

LR Vyriausybės nutarimas „Dėl Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir
Lietuvos Respublikos vyriausybės 1997 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 656 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų
apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo 3 straipsnio įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios“, 2011 m.
spalio 12 d., Nr. 1178, Vilnius.
74 Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010
„Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
patvirtinimo“, Žin., 2010, Nr. 50-2454.
75 2003–2011 m. mokinių skaičius sumažėjo 48 proc., o mokytojų ir ir mokyklos vadovų – 28 proc.
73
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nepriklauso nuo mokinių šeimos socialinės ir ekonominės padėties, tačiau atliekant tyrimą pastebėti gana
dideli skirtumai tarp pasiekimų skirtingose mokyklose. Tai rodo, kad ne visų vietovių vaikams prieinamas
vienodai kokybiškas išsilavinimas. Lietuvos mokinių, kurių pasiekimai ypač aukšti, buvo kur kas mažiau negu
tyrimo vidurkis76, o tai pagrindžia prielaidą, jog aukštesnių gebėjimų mokiniai neturėjo galimybių gauti
individualų mokymą ir taip ugdytis savo gebėjimus.
Ateityje mokymo programų individualizavimo problema taps dar aktualesnė, nes nuolat trūksta tam tikrų
specialybių mokytojų, mažėja mokinių skaičius kaimo mokyklose, todėl mažėja mokytojų etatų. Be to,
mokytojams ir mokyklų vadovams trūksta kompetencijų individualizuojant mokymo procesą skirtingus
poreikius ir gabumus turintiems mokiniams77.
Kita aktuali bendrojo ugdymo problema yra kokybiško ugdymo prieinamumas specialiųjų ugdymo poreikių
turintiems mokiniams. Toliau nuo mokyklos gyvenančių mokinių problema išspręsta įdiegus mokyklinių
autobusų sistemą, tačiau kai kurių mokinių kelionės laikas iki mokyklos pernelyg ilgas, todėl šią sistemą reikia
tobulinti. Pagal priemonę „Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių asmenims
(mokiniams ir kt.)“ (VP1-2.3-ŠMM-05-K) specialiųjų poreikių asmenų ugdymo prieinamumui didinti buvo
skirta beveik 16 mln. Lt, tačiau paklausa šiai priemonei buvo 7,7 mln. Lt didesnė. Gabiems vaikams ugdyti šiuo
finansiniu laikotarpiu pritrūko apie 2 mln. litų (skirta 4,9 mln. Lt – VP1-2.3-ŠMM-06-K). Nors gabių asmenų
ugdymo kokybės gerinimo srityje šiuo laikotarpiu buvo vykdytos intervencijos, tai yra tik pirmieji žingsniai, o
Lietuvoje nėra aiškios valstybės politikos dėl gabių vaikų ugdymo.
Pastaraisiais metais atsiranda vis daugiau specialių ugdymo poreikių turinčių mokinių, kurie mokosi bendrose
klasėse, o ateityje tokių mokinių skaičius turėtų didėti (2010 m. specialiosiose mokyklose besimokančių vaikų
dalis buvo 1 proc., 2030 m. numatoma 0,5 proc.). Jų poreikiams patenkinti reikės daugiau kvalifikuotų
mokytojų, mokytojo padėjėjų, specialios technikos, gerinti bendrą mokyklų infrastruktūrą, kad ji atitiktų šių
mokinių poreikius.
Aktualia bendrojo ugdymo problema išlieka patyčios. Dėl jų yra prastesnis pamokų lankomumas, žemesni
pasiekimai, mokiniai, iš kurių tyčiojamasi, patiria psichologinį smurtą. Mokiniai didelę laiko dalį praleidžia
mokykloje, ten vyksta svarbi jų socializacijos dalis. Todėl bendrojo ugdymo mokyklos turi formuoti mokinių
vertybines nuostatas, sukurti tinkamą psichologinę atmosferą ir sudaryti nepalankias sąlygas smurtui vystytis
tiek mokykloje, tiek už jos ribų.
Lietuvos mokyklose vykdomos keturios smurto ir patyčių mažinimo programos – „Olweus“, „Zipio draugai“,
„Second Step“ ir „Lions Quest“. 2011 m. „Olweus“ programą pradėjo diegti 124 mokyklos. 2011 m. rugsėjo mėn.
programoje „Second Step“ dalyvavo 535 mokytojai 4410 mokinių, 111 mokyklų. 2011 m. programoje „Zipio
draugai“ dalyvavo 723 pedagogai, 12407 mokiniai, 12500 tėvų ir 429 ugdymo įstaigos. Į programą „Lions
Quest“ 2011 m. įsitraukė 89 mokyklos, 9300 mokinių, nuosekliai su programa dirbančių mokytojų buvo 373.
2011 m. taip pat organizuota tarptautinė konferencija smurto ir patyčių mažinimo, tikslinių prevencijos
programų diegimo socializacijos centruose klausimais.

Pagal skaitymo gebėjimų rezultatus aukščiausią lygmenį pasiekia tik 0,1 proc. mokinių (vidurkis – 0,8 proc.), pagal
gamtamokslinio raštingumo rezultatus – tik 0,4 proc. (vidurkis – 1,1 proc.), pagal matematinį raštingumą – 1,3 proc.
(vidurkis – 3,1 proc.). Tai rodo, kad per mažai dėmesio skiriama individualiam mokymui, kuris ne tik leistų įgyti pagrindinių
žinių, bet ir sudarytų geresnes sąlygas siekti aukštesniųjų gebėjimų.
77 Bendrojo ugdymo dalykų vadovėliai: turinio kokybė ir naudojimas pamokoje, 2012.
76
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16 paveikslas. Tyčiojęsi iš kitų mokiniai 2005–2006 m.

Šaltinis: HBSC tyrimo duomenys.

Tyrimų rezultatai rodo, kad anksti iš švietimo sistemos (bendrojo ugdymo) pasitraukę asmenys turi mažiau
galimybių dalyvauti visuomenės socialiniame, kultūriniame ir ekonominiame gyvenime, taip pat šie asmenys
sunkiau randa darbą, dažniau patiria skurdą ir socialinę atskirtį. Be to, pavykus įsidarbinti, tokie asmenys
uždirba mažiau, dažnai turi nepastovų darbą, priklauso nuo socialinės paramos ir rečiau dalyvauja mokymesi
visą gyvenimą78.
Nors Lietuvoje ankstyvo pasitraukimo iš švietimo sistemos problema yra patenkinama palyginti su kitomis ES
šalimis, ši problema tebėra. Todėl pastaraisiais metais šalies institucijos ėmėsi aktyvesnių veiksmų vaikams į
mokyklą grąžinti. Šioje srityje Lietuvos rodiklis nesmarkiai viršija ES užsibrėžtus tikslus 2020 metams, tačiau
didesnis skurdo lygis ir socialinė nelygybė Lietuvoje (palyginti su ES vidurkiu) šią problemą daro aktualią. Jai
spręsti buvo vykdomas projektas „Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas“ (skirta 4 mln. Lt).

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social.
Committee and the Committee of the Regions, Tackling early school leaving: A key contribution to the Europe 2020 Agenda,
Brussels, 31.1.2011 COM(2011) 18 final.
78
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17 paveikslas. Anksti iš švietimo sistemos pasitraukiantys asmenys ES šalyse 2011 m.

Šaltinis: „Eurostat“ duomenys.

Norint gerinti mokinių, kurie mokosi gamtos, technologinius mokslus ar menų ugdymą, ir didinti šių dalykų
patrauklumą, turės būti tęsiamos investicijos į gamtos, technologinių mokslų ir meninio ugdymo priemonės.
Svarbu, kad bendros ar specifinės mokymo infrastruktūros diegimas būtų tęstinis, t. y. įranga būtų nuolat
atnaujinama, o jos integravimas į mokymosi procesą gerai apgalvotas.
Ateityje dėl didėjančio žmonių mobilumo didės užsieniečių vaikų integravimo į švietimo sistemą poreikis. Nors
tokius vaikus integruojant į Lietuvos švietimo sistemą, jiems skiriamas 20–30 proc. didesnis mokinio krepšelis,
trūksta centralizuotos tokių vaikų integravimo metodikos, dažnai finansavimas nėra pakankamas79. Dar viena
potenciali problema – iš emigracijos grįžtančių vaikų integracija. Kita socialinė problema – vaikai, gyvenantys
be tėvų (nuotolio šeimos).
Neformalusis ugdymas
Neformalusis vaikų ugdymas padeda ugdyti socialines, bendrąsias kompetencijas, gebėjimus, taip pat
patenkina vaikų saviraiškos poreikius. Neformalusis ugdymas yra lankstesnis už formalųjį, todėl gali geriau
tenkinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių poreikius: socialinės atskirties rizikos vaikų, užsieniečių,
ypatingų gebėjimų turinčių vaikų, – suteikti šias galimybes vaikams numatyta Valstybinės švietimo 2013–
2022 m. strategijos projekte.
Naujojoje Švietimo įstatymo redakcijoje ir Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijoje įteisinta pasirenkamojo
vaikų ugdymo sąvoka, pagal kurią neformalusis vaikų švietimas skirstomas į formalųjį švietimą papildantį
ugdymą ir neformalųjį vaikų ugdymą. Šis pokytis suteikia galimybę plėsti neformalųjį ugdymą, nes jis
pripažįstamas kaip lygiavertis formaliajam – papildo pastarąjį.
Nors pokyčiai teisinėje bazėje yra palankūs neformaliajam vaikų švietimui plėsti, jo plėtrą vis dar riboja
nepakankamai veiksmingas organizavimas, prastas prieinamumas ir nepakankamas finansavimas80. Anksčiau
atlikti tyrimai rodo, kad per pastarąjį dešimtmetį šios problemos nebuvo išspręstos. „Neformaliojo vaikų
švietimo sąnaudos ir prieinamumas“ (2006 m.) tyrimo duomenimis, neformaliojo vaikų švietimo institucijų
tinklas buvo nepakankamas, ypač kaimo vietovėse, dideli vaikų dalyvavimo neformaliajame švietime skirtumai
tarp savivaldybių, skirtingas neformaliojo vaikų švietimo finansavimo lygis.

Užsieniečių vaikų ugdymo organizavimas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose, LR švietimo ir mokslo ministerija,
2005 m.
80 Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnyba, LR Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos projekto išplėstinis
poveikio vertinimas. ESTEP: 2011.
79
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2009 m. tyrimas „Neformalusis švietimas Lietuvoje. Faktai, interesai, vertinimai“ atskleidė žemą mokinių
dalyvavimą neformaliajame ugdyme, nepakankamą mokinių poreikių tenkinimą, neformaliojo ugdymo veiklų
diferenciaciją pagal lytį (berniukai – sportas, mergaitės – menai).
Regioninius ir lyčių skirtumus neformaliajame ugdyme patvirtina statistiniai duomenys. 2012 m. veikė 289
neformaliojo vaikų ugdymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos, nors ši statistika neatspindi
visų neformaliojo ugdymo teikėjų skaičiaus (neregistruojami valstybiniuose registruose). Teigiama tendencija
yra tai, kad pastaraisiais metais mažėjant bendram mokinių skaičiui, neformaliajame ugdyme dalyvaujančių
mokinių daugėjo (žr. 12 lentelę). Vis dėlto 2011–2012 m. neformaliai ugdomų vaikų kaime sumažėjo, nors šis
sumažėjimas nepasiekė 2010 m. lygio. Be to, miesto ir kaimo skirtumus paryškina neformaliajame švietime
dalyvaujančių vaikų dalis – mieste ši dalis buvo daugiau negu dvigubai didesnė.
10 lentelė. Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, lankančių neformaliojo vaikų ugdymo mokyklas,
skaičius ir dalis, palyginti su visais mokiniais (proc.)
2010 m.

2011 m.

2012 m.

Mokiniai

Dalis

Mokiniai

Dalis

Mokiniai

Dalis

Šalyje

45057

10,6

54061

13,5

54404

14,2

Mieste

40254

12,1

47778

15,2

48716

16,3

Kaime

4803

5,2

6283

7,2

5688

7,0

Šaltinis: ŠVIS.

Populiariausios neformaliojo švietimo kryptys išlieka sportas ir muzika, šiek tiek mažiau – dailė ir
choreografija (žr. 18). Tyrimai rodo, kad šios populiariausios kryptys dažnai rodo diferenciaciją tarp mergaičių
ir berniukų: mergaitės dažniau renkasi menines kryptis, o berniukai – sportinius užsiėmimus. Didelis šių
krypčių atotrūkis nuo kitų ugdymo krypčių taip pat rodo ribotas veiklų pasirinkimo galimybes kitų pomėgių ar
gabumų turintiems vaikams. Be to, siekiant didesnio tiksliųjų ir gamtos mokslų populiarumo tarp mokinių,
neformaliojo ugdymo krypčių įvairovės didinimas galėtų pritraukti daugiau vaikų į šias sritis. Siekiant šio
tikslo, neformaliojo ugdymo krepšelio taikymas paskatintų paslaugų teikėjus atsižvelgti į skirtingus vaikų
poreikius.
18 paveikslas. Mokinių skaičius pagal neformaliojo švietimo kryptis 2011 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Svarbiausia 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos investicija į neformalųjį vaikų ugdymą skirta vykdant
projektą „Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse“ (pagal priemonę
„Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“, VP1-2.2-ŠMM-10-V). Įgyvendinant šį projektą beveik 12 mln. Lt buvo
skirta 20 neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti vaikų vasaros poilsio stovyklose, neformaliojo vaikų
švietimo programoms įgyvendinti 60 savivaldybių, 250 neformaliojo švietimo mokytojų mokymams, 4
pilietinio ir tautinio neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti savivaldybėse, 50 mokymosi visą
gyvenimą švietimo sistemos administratorių mokymams. Ateityje šį projektą numatoma tęsti.
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11 lentelė. Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo stiprybės, silpnybės, grėsmės ir galimybės
Stiprybės
Su bendruoju ugdymu susijusiuose strateginiuose
dokumentuose bendrųjų kompetencijų ugdymas išskirtas
kaip prioritetas.
Rengiamose mokymo programose daug dėmesio skiriama
esminėms kompetencijoms ugdyti.
Ugdymo konsultantų rengimas.
Didelis kvalifikaciją kėlusių pedagogų skaičius.
Technologijų pritaikymas ugdymo procesui.
Įdiegtą mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ir išorės
vertinimo dualistinė sistema.
Vykdomi nacionaliniai ir tarptautiniai mokinių pasiekimų
tyrimai.
Kovos su patyčiomis programų diegimas mokyklose.
Santykinai mažai asmenų, anksti pasitraukusių iš švietimo
sistemos.

Galimybės
Kokybiško išsilavinimo poreikis aukštą pridėtinę vertę
kuriančioje ekonomikoje.
Didėjanti naujų kompetencijų ugdymo reikšmė, atitinkanti
žinių visuomenės poreikius.
Ugdymo turinio interaktyvus pateikimas naudojant IKT.
Švietimo kokybės gerinimas skatinant šeimos,
bendruomenės įsitraukimą į ugdymo procesą.
UDC tinklo ir veiklos plėtra.
Mokyklų savarankiškumo didinimas.
Didėjantis gimstamumas lems didesnį ikimokyklinio
ugdymo įstaigų poreikį.
Nevalstybinių ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų
plėtra.

3.2.

Silpnybės
Prastėjantys mokinių matematikos, gamtos mokslų ir
skaitymo pasiekimai.
Žemas mokinių pagrindinių kompetencijų lygis.
Kūrybingai mokančių pedagogų trūkumas, mokymo
procesas akademinis, neskatinantis kūrybiškai mokytis.
Žemas tėvų įsitraukimo į ugdymo procesą lygis.
Kvalifikuotų pedagogų, galinčių teikti pagalbą mokiniui,
trūkumas.
Mokinių pasiekimų tyrimų duomenys nenaudojami
mokinių poreikiams nustatyti ar ugdymo turiniui pritaikyti.
Sistemingos ir prieinamos švietimo rodiklių duomenų
bazės trūkumas.
Nesuderinamumas tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo pasiekimų programų.
Prastas ikimokyklinio ugdymo įstaigų prieinamumas kaimo
vietovėse.
Lietuva atsilieka nuo ES vidurkio pagal vaikų dalyvavimą
ankstyvojo ugdymo programose.
Aukštas patyčių lygis mokyklose.
Ugdymo kokybės skirtumas tarp miesto ir kaimo.
Pasenusi ir susidėvėjusi mokyklų įranga, patalpos.
Vienkartinis mokyklų modernizavimas; trūksta periodiško
mokyklų įrangos atnaujinimo.
Grėsmės
Mažėjantis mokinių skaičius.
Didelis pedagogų skaičius, mažėjantis darbo krūvis.
Žemas konkursinis balas stojant į edukologijos studijas,
prasti esamų edukologijos studentų bendrųjų
kompetencijų ugdymo gebėjimai.
Didėjantis ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo pedagogų
amžius.
Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo pedagogų profesijos
nepatrauklumas.
Žemas ikimokyklinio ugdymo pedagogų darbo užmokestis.
Nuolat trūksta ir mažėja tam tikrų specialybių mokytojų.
Mokiniams nepatrauklūs gamtos, technologiniai mokslai ir
meninis ugdymas.
Lietuvos bendrojo ugdymo sistema nepasirengusi
integruoti užsieniečių mokinių ir emigracijoje gyvenusių
šalies vaikų.
Korepetitoriavimas, iškreipiantis mokinių pasiekimus;
susitelkimas į egzaminų ir testų laikymą, bet ne
kompetencijų ugdymą.

Profesinis mokymas
Šiuo (2007–2013) ir ankstesniuoju (2004–2006 m.) ES finansinės paramos laikotarpiu profesinis mokymas
buvo viena iš labiausiai finansuojamų švietimo sričių (žr. 12). Profesiniam mokymui Europos Sąjungos
struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšos yra skiriamos pagal 2007–2013 m. ŽIPVP 2 prioritetą
„Mokymasis visą gyvenimą“ ir 2007–2013 m. SSVP 2 prioritetą „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas:
sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“.
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12 lentelė. Švietimui ir mokslui skirta struktūrinė parama 2004–2006 m. ir 2007–2013 m.
laikotarpiais, mln. Lt.
Laikotarpis
2004–2006 m.
2007–2013 m.
Mokslas ir žinių visuomenė
158
1724
Aukštojo mokslo studijos
162
645
Profesinio mokymo ir kvalifikacijų sistemos
217
614
Bendrasis ugdymas
54
716,9
Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamentas.
Sritis

2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšos profesinio mokymo sistemos plėtrai yra suplanuotos pagal Praktinio
profesinio mokymo išteklių plėtros programą (PPMIP) ir Nacionalinę profesinio orientavimo švietimo
sistemoje programą (NPO). Dalis profesiniam mokymui aktualių veiklų įgyvendinama ir per kitas ES
struktūrinių fondų bendrai finansuojamas programas – Mokyklų tobulinimo programą + (MTP+) ir Nacionalinę
studijų programą (NSP).
PPMIP iškeltas tikslas padidinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams, didinant profesinio
mokymo lankstumą, gerinant jo kokybę, besimokančių asmenų pasirengimą praktinei veiklai, sudarant sąlygas
mokytojams ir dėstytojams nuolat tobulinti savo kvalifikaciją, didinant profesinio mokymo prieinamumą ir
sudarant sąlygas besimokantiems asmenims gerinti prisitaikymo prie socialinės aplinkos gebėjimus. NPO
iškeltas tikslas sudaryti sąlygas profesinio orientavimo sistemos plėtrai: užtikrinti jos nuoseklumą ir
vientisumą pereinant iš bendrojo ugdymo mokyklos į profesines ir aukštąsias, profesinio orientavimo paslaugų
įvairovę, aukštą kokybę ir prieinamumą visiems švietimo sistemos dalyviams, profesinio orientavimo
priemonių kūrimą ir specialistų rengimą, socialinių partnerių ir kitų suinteresuotųjų grupių dalyvavimą
profesinio orientavimo paslaugų plėtotėje.
Šie PPMIP ir NPO tikslai įgyvendinami per ŽIPVP ir SSVP priemones (žr. 2.2 skyrių). 2007–2013 m. laikotarpiu
įgyvendintomis ir įgyvendinamomis politikos priemonėmis siekiama anksčiau minėtų tikslų sprendžiant
pagrindines šio sektoriaus problemas, t. y. didelį atotrūkį tarp šalies ūkyje ir mokymo reikmėms naudojamų
technologijų; profesinio mokymo įstaigų abiturientų įgytų kompetencijų neatitiktį darbo rinkos poreikiams ir
mažėjančią mokinių, besirenkančių profesinio mokymo institucijas, dalį. Galima išskirti tris svarbiausius šalies
ūkio raidą lėmusius veiksnius, dėl kurių susiformavo įvardytos problemos. Pirmas, tai žymūs šalies ūkio
pokyčiai, įvykę per pastaruosius du dešimtmečius: nemažai tradicinių ūkio sektorių sunyko, o jų vietą užėmė
visiškai naujos ekonominės veiklos (daugiausia paslaugų srityje). Antras, išaugę darbo užmokesčio skirtumai
tarp atskirų ūkio sektorių lėmė mažesnį tam tikrų profesijų patrauklumą. Trečias – integracija į pasaulio
ekonominę sistemą ir intensyvi konkurencija bei poreikis didinti darbo našumą, lėmęs radikalią technologinę
kaitą šalies įmonėse, kuri profesinio mokymo įstaigose nebuvo įvykdyta. Šie veiksniai taip pat išryškino poreikį
pritaikyti profesinio mokymo sistemą prie naujų besikeičiančios aplinkos sąlygų, t. y. atnaujinti mokymo
programas, padidinti mokymo paslaugų įvairovę ir mokymo lankstumą, gerinti profesijos mokytojų
technologinių kompetencijų tobulinimą, sudaryti sąlygas mokytis visą gyvenimą ir kelti kvalifikaciją.
Tad 2007–2013 m. laikotarpiu įgyvendinant SSVP ir ŽIPVP priemones, skirtas profesinio mokymo ir profesinio
orientavimo sričiai, siekiama panaikinti minėtas problemas: finansuojami projektai, skirti profesinio mokymo
infrastruktūrai, mokymosi aplinkai gerinti, kvalifikacijų sistemai kurti, programoms rengti ir profesinio
mokymo turiniui pertvarkyti į modulinį; kokybės užtikrinimo mechanizmų plėtrai; profesijos mokytojų
kvalifikacijai tobulinti; profesinio orientavimo plėtrai ir ankstesniojo mokymosi pasiekimų įskaitymo plėtrai.
Šios plėtojamos veiklos atspindėjo ir Briugės komunikate 2014 metams nustatytus siekius. Tiesa, pasiekta
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pažanga tarp šių tikslų skiriasi – Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro duomenimis, mažiausiai
pažengta neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimo procedūrų sukūrimo srityje81.
Profesinio mokymo srities kokybė
2007–2013 m. programiniu laikotarpiu daugiausia dėmesio profesinio mokymo kokybės srityje buvo skirta
trijų veiksnių grupių, nuo kurių sąveikos labiausiai priklauso profesinio mokymo kokybė ir patrauklumas,
stiprinimui. Tai mokymosi infrastruktūros ir aplinkos gerinimas, pedagoginio personalo kvalifikacijos
tobulinimas bei mokymosi ir ugdymo turinio priemonių atnaujinimas. Taip pat investuota ir į kitus kokybę
lemiančius veiksnius – švietimo vadybos ir valdymo stiprinimą ir kvalifikacijų formavimą.
Profesinio mokymo infrastruktūros ir aplinkos gerinimas
Pirminio profesinio mokymo įstaigų tinklą 2012 m. sudarė 75 profesinio mokymo įstaigos (iš jų 73
valstybinės). Dauguma jų (apie 60 proc.) 2007–2013 m. programiniu laikotarpiu sulaukė gana didelių
investicijų į infrastruktūros ir mokymosi aplinkos gerinimą (didesnių investicijų į profesinio mokymo sritį
buvo sulaukta tik vykdant PHARE 1994–1997m. profesinio mokymo programą).
Dėl sanglaudos skatinimo veiksmų programos investicijų mokymo bazė modernizuojama ir parengiama tiek
jaunimo, tiek suaugusiųjų, tiek bedarbių, tiek kitų suinteresuotųjų grupių mokymui (priemonės VP3-2.2-ŠMM05-V ir VP3-2.2-ŠMM-13-V).
Daugiausia investicijų skirta sektorinių praktinio mokymo centrų82 tinklams kurti. Šiai priemonei (t. y.
„Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“, VP3-2.2-ŠMM-13-V), kurios viena iš dviejų remiamų veiklų yra
sektorinių praktinio mokymo centrų kūrimas, buvo skirtas didžiausias finansavimas palyginti su kitomis SSVP
priemonėmis, skirtomis profesinio mokymo sričiai (žr. 3). Pagal šią priemonę skirtinguose ūkio sektoriuose
įvairiuose Lietuvos regionuose kuriami 42 sektoriniai praktinio mokymo centrai. Juose moderniai įrengiamos
praktinio mokymo patalpos ir diegiama šiuolaikiška įranga, specialiai pritaikyta praktiniam mokymui. Dar
pagal 21 projektą finansuojama profesinio technologinio mokymo infrastruktūra kitose profesinio mokymo
įstaigose, sudarant sąlygas jose kokybiškai atlikti bazinį profesinį praktinį mokymą.
Profesinio mokymo programose praktiniam mokymui skiriama apie du trečdalius specialybės dalykams
numatytų valandų. Tad praktinio mokymo bazė ir kokybiški žmogiškieji ištekliai profesinio mokymo sistemoje
tampa vienomis svarbiausių sąlygų, norint užtikrinti kokybišką profesinį mokymą, kuris suteiktų tinkamų ir
reikiamų darbo rinkai praktinių įgūdžių. Tikimasi, jog pirmoji sąlyga bus užtikrinta Lietuvoje įsteigus
sektorinius praktinio mokymo centrus.
Šiuo metu yra įsisavinta pusė (51 proc.) priemonei VP3-2.2-ŠMM-13-V skirtų lėšų. Vis dėlto šios priemonės
veiksmingumą dar sudėtinga įvertinti. Sektoriniai praktinio mokymo centrai vis dar kuriami, tad apie jų poveikį
profesinio mokymo sistemai anksti kalbėti. 2012 m. buvo numatyta atidaryti 8 sektorinius praktinio mokymo
centrus, tačiau dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų šiuo metu atidaryti ir veikia du. Tad produkto pasiekimo rodiklis
yra žemas. Iki šio (antrojo) programinio laikotarpio pabaigos ketinama baigti ir kitus su sektorinių praktinio
mokymo centrų steigimu susijusius projektus ir iki 2014 m. šalyje įsteigti 42 sektorinius praktinio mokymo
centrus. Tai įgyvendinus veiksmų programoje nustatytas produkto rodiklis (sukurti 33 sektoriniai praktinio
mokymo centrai) būtų viršytas (127 proc.). Atsižvelgiant į tai, jog šios priemonės investicijos turėtų įtakos
daugiau negu pusei profesinio mokymo įstaigų (apie 60 proc. gauna paramą infrastruktūros ir mokymo
kokybei atnaujinti), galima daryti prielaidą, jog šia priemone galima gerokai prisidėti prie kokybinių pokyčių
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, „Lietuvos pažanga įgyvendinant 2011–2014 m. Europos profesinio
mokymo siekinius“, http://www.kpmpc.lt/refernet/wp-content/uploads/2012/12/Briuges-trumprastis.pdf [žiūrėta
2013 m. balandžio 18 d.].
82 Sektorinis praktinio mokymo centras – tai modernia praktinio mokymo įranga aprūpinta profesinio mokymo įstaiga arba
jos savarankiškas padalinys, susijęs su vienu ar keliais Lietuvos ūkio sektoriais.
81
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profesinio mokymo sistemoje (t. y. jos imtis yra gana didelė – bus atnaujinta pakankama dalis profesinio
mokymo įstaigų infrastruktūros, tad ją visiškai išnaudojus būtų galima rengti labiau kvalifikuotus ir rinkos
poreikius atitinkančius
specialistus). Atnaujinama profesiniam ir technologiniam mokymui skirta
infrastruktūra didins ir prieinamumą, sudarydama galimybes profesinio mokymo įstaigų mokiniams (kurių
dauguma nepilnamečiai) įgyti reikiamų kompetencijų arčiau namų, t. y. neišvykstant iš šeimos gyvenamosios
vietos. Mokiniams bus pagerintos sąlygos susipažinti su šiuolaikinėmis technologijomis ir praktiškai jas
įsisavinti. Šie pokyčiai buvo teigiamai įvertinti ir visuomenės: jau 2011 m. „Eurobarometro“ apklausos
duomenimis, 82 proc. apklaustų respondentų Lietuvoje sutiko su teiginiu, jog profesinio mokymo sistemoje yra
naudojama moderni įranga.
Baigus kurti sektorinius praktinio profesinio mokymo centrus būtinai reikės užtikrinti sektorinių praktinių
mokymo centrų technologinio lygio išlaikymą. Tai padės neatsilikti nuo naujų diegiamų technologijų darbo
rinkoje. Taip pat yra svarbu sukurti mechanizmą, užtikrinantį sektorinių praktinio mokymo centrų užimtumą
per įvairias pritraukimo į mokymąsi iniciatyvas, didesnį profesinio mokymo programų lankstumą, mokymo
paslaugų įvairovės ir prieinamumo didinimą. Būtina atkreipti dėmesį, jog principo „pinigai paskui mokinį“
taikymas taip pat kelia grėsmę šių centrų užimtumo mastui, nes yra rizika, jog profesinio mokymo įstaigos,
bijodamos prarasti dalį finansavimo, neišleis savo mokinių mokytis į šiuos centrus. Todėl būtina tinkamai
reglamentuoti lėšų, skiriamų mokiniui, reglamentavimą.
Sektorinių praktinio profesinio mokymo centrų išnaudojamumui itin svarbūs ir žmogiškieji ištekliai, nes nuo to
priklauso tinkamas įsigytos infrastruktūros panaudojimas ir laukiami rezultatai. Nesant kompetentingų
specialistų, mokančių naudotis sektoriniuose praktinio mokymo centruose esančia infrastruktūra, nebus
įmanoma panaudoti turimų technologijų ir išmokyti jomis naudotis mokinius. Kitaip tariant, nesant
pakankamai gerai parengtų žmogiškųjų išteklių nebus užtikrintas sukurtų produktų naudojimo intensyvumas,
todėl būtina stiprinti profesijos mokytojų technologines kompetencijas, derinant žmogiškųjų išteklių
kompetencijų stiprinimą su įrengiamų centrų charakteristikomis (žr. „Pedagoginio personalo kvalifikacijos
tobulinimas“). Galiausiai profesionalių vadybininkų stygius sektoriniuose praktinio mokymo centruose gali
lemti nepakankamą šių centrų pajėgumų išnaudojimą. Tad norint kuo sėkmingiau „apkrauti“ šiuos centrus ir
parduoti jų teikiamas paslaugas, reikia stiprinti juose dirbančių darbuotojų vadybinius gebėjimus. Taip pat
sektorinio praktinio mokymo centrų dalininkais galima būtų įtraukti verslo atstovus, kurie būtų suinteresuoti
sektorinių praktinio mokymo centrų panaudojamumu, smulkioms įmonėms galėtų būti leidžiama naudoti
sektorinių praktinio mokymo centrų infrastruktūrą savo gamybos realizavimui. Tai taip pat galėtų padidinti
asmenų pritraukimą į tokius mokymo centrus, leistų geriau išnaudoti turimus įrenginius praktiškai, kuriant
pridėtinę vertę. Galiausiai sektoriniai praktinio mokymo centrai galėtų būti išnaudojami ir kaip asmens įgytų
kompetencijų vertinimo vieta.
Kita „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ (VP3-2.2-ŠMM-13-V) priemonės remiama veikla yra
profesiniam ir technologiniam mokymui skirtos infrastruktūros sukūrimas. Pažymėtina, jog šioje priemonėje
nebuvo finansinių galimybių investuoti į visapusišką profesinio mokymo įstaigų sutvarkymą, todėl buvo
pasirinkta finansuoti tik į tos infrastruktūros, kuri reikalinga mokytis paklausiausių šalies ūkyje profesijų,
atnaujinimą. Ateityje reikėtų kompleksiškai sutvarkyti profesinio mokymo įstaigų infrastruktūrą, kad visos jų
teikiamos paklausios programos būtų tinkamai aprūpintos, o mokymosi aplinka taptų patraukli
besimokantiesiems – jaunimui ir suaugusiems žmonėms.
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos (MTP+) priemonės „Suaugusiųjų švietimo institucijų
modernizavimas“ (VP3-2.2-ŠMM-05-V) remiama veikla (t. y. suaugusiųjų švietimo paslaugas teikiančių įstaigų
infrastruktūros atnaujinimas – remontas (rekonstravimas), aprūpinimas reikiama įranga ir baldais) – prisidėjo
prie sąlygų suaugusiųjų mokymuisi gerinimo. Nors šiai veiklai buvo skirta mažiausiai lėšų iš visų analizuojamų
SSVP priemonių (daugiausia buvo skirta formaliojo švietimo infrastruktūrai gerinti), tačiau lėšų įsisavinimas
čia yra aukščiausias, jis siekia 100 proc. (žr. 3). Šiomis lėšomis buvo finansuoti suaugusiųjų mokymo centrai,
kurių pagrindinė veikla yra formalusis suaugusiųjų švietimas (bendrasis lavinimas). Už šias lėšas baigtas
įgyvendinti projektas „Suaugusiųjų švietimo institucijų modernizavimas“, pagal kurį buvo numatyta
modernizuoti 19 suaugusiųjų švietimo institucijų 8 Lietuvos apskrityse taip mažinant Lietuvos suaugusiųjų
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mokymosi sąlygų skirtumą. Įgyvendinus projektą, šie planuoti rezultatai buvo pasiekti: modernizuota 19
suaugusiųjų švietimo institucijų (17 remontuota / rekonstruota patalpų ir 19 institucijų aprūpinta
kompiuterine ir biuro įranga). Šiuo programiniu laikotarpiu ši priemonė apėmė apie trečdalį visų suaugusiųjų
švietimo institucijų, tad išlieka poreikis toliau finansuoti kitų institucijų atnaujinimą ir jų pritaikymo
suaugusiųjų mokymui gerinimą.
SSVP priemonė „Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų
pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“ (VP3-2.2-ŠMM-10-V)
taip pat iš dalies aktuali ir profesinio mokymo sistemai. Šia priemone siekiama didinti pagalbos mokiniui
veiksmingumą – gerinti švietimo pagalbos specialistų (pedagogų, specialiųjų pedagogų, logopedų, socialinių
pedagogų) ir kitų specialistų darbo aplinką, sukurti saugią mokiniui aplinką, sudaryti sąlygas mokytojams ir
dėstytojams (tarp jų profesinio mokymo) nuolat tobulinti kvalifikaciją. Šiuo metu yra įsisavinta 97 proc. šios
priemonės remiamoms veikloms skirto finansavimo. 60 proc. produkto rodiklių pasiekta visiškai, 40 proc. yra
vidutinis pasiekimas, tad galima teigti, jog ši priemonė turės teigiamos įtakos suaugusiųjų švietimo plėtrai.
Įgyvendinus pagal šią priemonę finansuojamus projektus (jų šį laikotarpį yra du), 56 institucijos, teikiančios
pedagoginę psichologinę pagalbą, bus modernizuotos; taip pat modernizuota 121 psichologų, specialiųjų
pedagogų, logopedų ir socialinių pedagogų darbo vietos, kad būtų pagerintas patalpų mikroklimatas,
turėsiantis teigiamos įtakos ne tik pastatų komfortiškumui, žmonių sveikatai ir darbo našumui, bet ir padės
sukurti saugesnę aplinką vaikams. Galiausiai bus modernizuotos 48 pedagogų kvalifikacijos tobulinimo
institucijos. Tai leis vykdyti kvalifikacijos tobulinimą didesne apimtimi, atitinkant šiuolaikinius interaktyvių
mokymų reikalavimus ir pritaikant pažangiausius mokymo modelius.
Pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas
Siekiant pagerinti žmogiškųjų išteklių profesiniame mokyme (kartu ir visame švietime) kokybę, įvykdyti keli
reglamentavimo pokyčiai. Jais buvo pagerintos sąlygos, skirtos kompetentingiems profesinės veiklos
praktikams pritraukti, kad jie tiektų aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugas. Švietimo įstatymu
2009 m. buvo suteikta teisė priimti dirbti mokytoju asmenis, turinčius aukštąjį išsilavinimą, tačiau neįgijusius
pedagogo kvalifikacijos. 2010 m. priėmus pedagogų rengimo reglamentą buvo praplėstas pedagogų rengimo
modelis (reglamentu sudarytos galimybės visoms aukštosioms mokykloms pradėti rengti pedagogus. Jame
numatoma, jog pedagogo kvalifikaciją bus galima įgyti drauge su specialybe ir nepedagoginio profilio
aukštojoje mokykloje – studijuojant pagal dalykines programas bakalauro arba magistro pakopoje. Taip pat
įtvirtinta, jog bus galima įgyti pedagogo kvalifikaciją vienam arba dviems dalykams mokyti ar atlikti papildomą
pedagoginį vaidmenį, pavyzdžiui, profesijos konsultanto, karjeros konsultanto ir kt.). Tai baigusiesiems
pedagogines studijas suteikia ir platesnes galimybes mokykloje pritaikyti žinias.
Siekiant įveikti profesijos mokytojų kompetencijų atotrūkį nuo šiuolaikinių technologijų, realiai taikomų šalies
įmonėse, buvo investuojama į profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, technologinių kompetencijų
tobulinimą („Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo
kvalifikacijos tobulinimas“, VP1-2.2-ŠMM-02-V). Tarp ŽIPVP priemonių, skirtų profesinio mokymo sričiai, ši
priemonė patenka į labiausiai finansuotų priemonių trejetuką (žr. 13). Šiuo metu yra įsisavinta 64 proc. lėšų.
Labiausiai šios priemonės finansuojamos veiklos yra švietimo ekspertų mokymai (skiriama 66 proc. lėšų nuo
viso įgyvendinamo projektų biudžeto) ir valdymo modelių kūrimas (9 proc. lėšų). Įvertinus produkto rodiklius,
susijusius su profesiniu mokymu, pažymėtina, jog trys rodikliai yra pasiekti visiškai (dviejų pasiektos reikšmės
viršija VP arba VP priede numatytas reikšmes), vieno rodiklio pasiekimas yra aukštas, o dar vieno – vidutinis
(žr. 13).
13 lentelė. ŽIVP priemonės VP1-2.2-ŠMM-02-V produkto rodikliai
Rodiklio pavadinimas
Mokytojai (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas),
kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas
Mokytojai (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas),
kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

Kiekybinė išraiška laikotarpio
pabaigoje (2015 m.)
650
13145

Faktiškai pasiekta
(2013 m.)
631
7769
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Švietimo pagalbos specialistai, kurie mokėsi pagal
655
1339
neformaliojo švietimo programas
Mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos
1820
2150
darbuotojai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo
programas
Sukurti švietimo paslaugų teikimo modeliai
2
2
Pastaba: Į lentelę neįtraukti šie priemonės produkto rodikliai: dėstytojai (aukštojo mokslo studijos), kurie mokėsi pagal
neformaliojo švietimo programas; sukurtas ir išbandytas hipotetinis besimokančiųjų mokyklų tinklų modelis.
Šaltinis: SFMIS, 2013 m. spalio 22 d.

Profesijos mokytojų kvalifikacijai tobulinti yra parengta 100 technologinių kompetencijų ir tobulinimo
programų 12-ai ūkio sektorių. Planuojama, jog pagal šias programas įgyvendinant projektą „Profesijos
mokytojų ir dėstytojų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ (VP1-2.2-ŠMM-02-V-02-001) realioje darbo
vietoje mokysis 580 profesijos mokytojų ir 70 kolegijų dėstytojų. Šiuo metu mokosi 200 profesijos mokytojų (7
žmonės jau baigė mokymus). Mokymuose darbdavių asociacijos per savo narius moko dirbti su naujausiomis
įmonėse naudojamomis technologijomis. Planuojami pasiekti rezultatai nėra pakankami norint užtikrinti
pakankamą žmogiškųjų išteklių profesinio mokymo srityje kokybę. Profesinio mokymo srityje dirba apie 2000
mokytojų, tad vos dešimtadalis apmokytų profesijos mokytojų neužtikrins siektinų pokyčių profesinio mokymo
kokybės srityje. Taip pat baigus kurti sektorinius praktinio mokymo centrus bei dėl kintančių ūkio poreikių
kyla poreikis nuolat atnaujinti ir tobulinti mokymo programas, tad būtina, jog mokantysis personalas būtų
pajėgus ir kompetentingas žengti koja kojon su naujovėmis, o tam būtina toliau tobulinti jo kvalifikacijas ir
kompetencijas, ypač technologines,. Todėl tikslinga toliau plėtoti profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių
kompetencijų tobulinimą gerinant projekto įgyvendinimo modelį. Pavyzdžiui, šiuo metu apmokėjimas už
dėstytojo ar mokytojo apmokymą įmonėje yra nelankstus: mokama visiems vienodai, nepaisant to, jog
praktikos parengimo kaštai skirtinguose ūkio sektoriuose skiriasi. Tad atsižvelgimas į patiriamų išlaidų mastą
ir adekvatesnis jo kompensavimas galėtų palengvinti dėstytojų ar mokytojų praktikų organizavimą įmonėse.
Tad tolesnėse profesijos mokytojų kvalifikacijos kryptyse būtina tobulinti jų kvalifikaciją ugdant naujas
technologines kompetencijas. Taip pat reikėtų stiprinti bendrąsias (ypač užsienio kalbos ir verslumo),
socialines ir psichologines kompetencijas. Nepakankamas profesijos mokytojų užsienio kalbų mokėjimo lygis
riboja jų aktyvesnį ir veiksmingesnį dalyvavimą tarptautinėse mobilumo programose. Taip pat būtina rengti
dėstytojus darbui su atnaujinamomis švietimo programomis, supažindinti su naujais mokymo metodais.
Galiausiai būtina tobulinti profesijos mokytojų kvalifikacijos ar kompetencijų, įgytų ar patobulintų
neformaliuoju būdu, pripažinimą. Šiuo metu neretai tokiu būdu įgyjama kvalifikacija nėra pripažįstama, ji nėra
susieta su profesijos mokytojų karjeros galimybėmis (pvz., neformalusis ugdymas nėra susietas su galimybėmis
gauti didesnį atlyginimą).
Svarbu atkreipti dėmesį ir į profesijos mokytojų amžiaus struktūros ir lėto atsinaujinimo veiksnį, kuris riboja
žmogiškųjų išteklių, kartu ir profesinio mokymo, kokybę. Profesijos mokytojų, vyresnių negu 50 metų, dalis
2011–2012 m. sudarė 53 proc.83 Palyginti su 2007 m. ši proporcija išaugo 10 proc. Dėl santykinai žemų
atlyginimų profesinio mokymo sistema tampa nepatraukli kai kurių sričių jauniems darbuotojams ir vyksta
„protų nutekėjimas“ iš švietimo į kitas ekonominės veiklos sritis. Tad ateityje būtina spręsti šias problemas
imantis iniciatyvų pritraukti specialistus iš darbo rinkos į švietimo sistemą. Tai galėtų padėti spręsti ir
darbuotojų kvalifikacijos nuvertėjimo bei nedarbo problemas (pavyzdžiui, jei įmonei dėl užsakymų stokos
tektų atleisti kvalifikuotus darbuotojus, jiems galėtų būti sudaroma galimybė eiti dirbti į profesinio mokymo
įstaigas, kol situacija pagerės. Tai leistų žmonėms pritaikyti turimas žinias, neprarasti kvalifikacijos ir dar
parengti gerų specialistų).
Mokymosi ir ugdymo turinio priemonių atnaujinimas

„Lietuvos švietimas skaičiais 2012“, parengtas Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos,
<http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/Lietuvis%20svietimas%20skaiciais%202012_Profesinis%20mokymas.pdf>.
83

64

ŠVIETIMO IR MOKSLO SRITIES SEKTORIŲ STRATEGINĖ ANALIZĖ

Siekiant užtikrinti profesinio mokymo programų atitiktį darbo rinkos poreikiams, Lietuvoje mokymo turinys
yra formuojamas remiantis kompetencijomis. Taip pat praktiniam mokymui skiriama didžioji dalis viso
mokymo laiko: pirminiame profesiniame mokyme praktiniam mokymui iš viso skiriama 60–70 proc.
specialybės dalykams skirtų valandų, iš kurių 8–15 savaičių praktinis mokymas privalo būti vykdomas įmonėje
arba realias darbo sąlygas atitinkančioje mokyklos bazėje. Taip pat socialiniai partneriai yra įtraukti į
profesinio mokymo politikos įgyvendinimą: jie įgalioti inicijuoti naujų kvalifikacijų, profesinių standartų,
profesinio mokymo programų rengimą. Darbdavių atstovai dalyvauja sudarant profesinio mokymo programų
turinį, vertinant ir derinant profesinio mokymo teikėjų parengtas programas ir jų turimus išteklius,
organizuojant praktinį mokymą įmonėje, vertinant asmens įgytas kompetencijas. Galiausiai profesinio mokymo
programose imta skirti vis daugiau dėmesio bendrųjų kompetencijų ugdymui ir plėtrai. Ekonomikos ir verslo
pagrindų dalykas įtrauktas į visas profesinio mokymo programas. Mokiniai verslumo įgūdžių įgyja dalyvaudami
verslo praktinio mokymo įmonių ir mokomųjų mokinių bendrovių veiklose, dalyvaudami „Euroskills“ ir
įvairaus lygio (mokyklos, vietos, nacionalinio) profesinio meistriškumo konkursuose, Lietuvos „Junior
Achievement“ rengiamose veiklose (konkursuose, ekskursijose, varžybose ir pan.). Kvalifikacijos ir profesinio
mokymo plėtros centro duomenimis, juose kasmet dalyvauja 6 tūkst. mokinių. Tai sudaro maždaug trečdalį
visų mokinių, tad tikslinga aktyviau remti ir skatinti dalyvavimą tokiose veiklose, kad bent pusė mokinių įgytų
verslumo įgūdžius per tokias veiklas.
Pilietiškumas yra integruotai ugdomas beveik visuose programų dalykuose ir įtraukiant mokinius į profesinių
mokymo įstaigų savivaldą. Profesinio mokymo įstaigos taip pat turi specializuotą kompiuterinio raštingumo
kursą, kuris yra dėstomas visose programose. Profesijos dalykai imti mokyti naudojant kompiuterinę techniką.
Tinkamas sąlygas suteikti kompiuterinio raštingumo pagrindus mokiniams sudaro geras profesinio mokymo
įstaigų aprūpinimas kompiuterine technika: palyginti su kitomis švietimo įstaigomis, būtent profesinio
mokymo įstaigose kompiuterių, naudojamų mokytis ir tenkančių 100-ui mokinių, skaičius yra didžiausias
(Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2011–2012 m. jis buvo 14, o universitetuose jis yra 8,8,
kolegijose – 11,6, o bendrojo ugdymo įstaigose – 13,4). Pirminio profesinio mokymo programose skiriamas ir
pakankamas valandų, skirtų mokytis užsienio kalbos, skaičius, tačiau dėl nevienodos mokymo kokybės ir
nelabai didelės besimokančiųjų motyvacijos absolventų užsienio kalbos mokėjimo lygis yra nepakankamas.
Tęstiniame profesiniame mokyme užsienio kalbų mokymui skiriama per mažai dėmesio. Šios kompetencijos
įgijimas nėra įtrauktas į visas tęstinio profesinio mokymo programas. Tai mažina rengiamų specialistų atitiktį
darbo rinkos poreikiams ir sumažina jų galimybes sėkmingai įsidarbinti.
2007–2013 m. programiniu laikotarpiu, siekiant padidinti profesinio mokymo programų atitiktį darbo rinkos
poreikiams ir pagerinti profesinio mokymo kokybę, buvo pradėtas įgyvendinti projektas „Kvalifikacijų
formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimas“ (ŽIPVP priemonės „Aukščiausios kokybės
formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ (VP1-2.2-ŠMM-04-V) remiama veikla), kuriam
įgyvendinti palankias prielaidas sudarė 2010 m. patvirtintas „Formaliojo profesinio mokymo programų
rengimo ir įteisinimo tvarkos aprašas“. Juo nustatyta profesinio mokymo modulių programos keitimo, rengimo
ir vertinimo tvarka.
Planuojama, jog įgyvendinant ŽIPVP bus parengta 40 modulinių programų jas siejant su profesiniais
standartais ne mažiau kaip 25-iuose švietimo posričiuose. Taip pat numatyta išmokyti 150 modulinių
programų rengėjų. Tikimasi, jog modulinis mokymas į profesinio mokymo sistemą atneš:
1) daugiau lankstumo; bus galima paprasčiau pritaikyti programų mokymo turinį prie kintančių ūkio
poreikių (kintant technologijoms, reikės keisti ne visą programą, o atskirus modulius);
2) veiksmingesnį ankstesnio mokymosi ar neformaliuoju būdu įgytų žinių ir gebėjimų įskaitymą;
3) didesnę kvalifikacijos įgijimo būdų įvairovę (tarp jų dalį kvalifikacijai reikalingų kompetencijų
įgijimą dalimis);
4) didesnes profesinę kvalifikaciją įgijusių asmenų įsidarbinimo galimybes;
5) mokymosi ir profesinės veiklos mobilumą.
„Europos socialinio fondo finansuojamų veiklų švietimo ir mokslo srityje įgyvendinimo rezultatų analizė:
ikimokyklinis, bendrasis ugdymas, profesinis mokymas“ I tarpinės ataskaitos rezultatai atskleidė, jog šis
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projektas turėtų būti tęsiamas ir ateityje. Yra poreikis, kad būtų sukurta apie 150 modulinių mokymo
programų. Taip pat yra vykdomas ir formaliojo profesinio mokymo programų vertinimas. Nuo 2008 m. iki
2011 m. įvertintos 104 profesinio mokymo programos.
Profesinio mokymo kvalifikacijų formavimas
Dar vienas svarbesnių profesinio mokymo kokybės rodiklių yra jo teikiamų kvalifikacijų atitiktis darbo rinkos
poreikiams. Ji yra užtikrinama 2007 m. priimtu Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo pakeitimo
įstatymu, kuriuo įteisinama kvalifikacijų sistema. Pastaroji kuriama remiantis Nacionaline kvalifikacijų sandara,
kuri yra susieta su Europos kvalifikacijų sandara.
Profesinio mokymo kvalifikacijų turinys šalyje yra apibrėžtas standartais. Pirmiausia tam buvo sukurti
profesinio rengimo standartai (2004–2008 m. sukurti 168 profesinio rengimo standartai), tačiau pradėjus juos
taikyti buvo susidurta su dviem problemomis.
1.

Profesinio rengimo standartams trūko universalumo: kiekvienas standartas buvo skirtas vienai
konkrečiai kvalifikacijai. Taip pat šie standartai buvo parengti tik LTKS 4 kvalifikacijų lygiui; iš dalies ir
neuniversitetinėms studijoms. Tai sunkino daryti profesinę karjerą ir tęsti mokymąsi kitame švietimo
sektoriuje.

2.

Nacionaliniu lygmeniu įteisinus tik profesinio rengimo standartą ir delegavus mokymo programų
rengimą teikėjams, atsirado programų įgyvendinimo įvairovė, sumažinusi mokymosi tęstinumo
lankstumą.

Siekiant išspręsti šias problemas, 2007 m. Profesinio įstatymo nauja redakcija buvo nuspręsta kurti profesinius
standartus pagal ūkio sektorius. Pasinaudojus ES struktūrine parama pagal įgyvendinamą projektą
„Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimas“ (ŽIPVP priemonės „Aukščiausios
kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ (VP1-2.2-ŠMM-04-V) remiama veikla) iki
2013 m. numatyta parengti profesinius standartus 5-iems ūkio sektoriams (apgyvendinimo ir maitinimo
paslaugų; turizmo; sporto ir poilsio; architektūros ir statybos; energetikos ir aplinkos apsaugos; IRT
(informacinės technologijos ir komunikacija); transporto paslaugų ir saugojimo), taip pat apmokyti 100
profesinių standartų rengėjų. Reikalavimų visų lygių ūkio sektoriaus kvalifikacijoms nustatymu vienu metu
siekiama palengvinti judėjimą tarp skirtingo lygmens švietimo programų ir pagerinti galimybes profesinę
kvalifikaciją įgijusiems tęsti studijas aukštojo mokslo įstaigose. Profesinio rengimo standartus taip pat yra
numatyta naudoti ir projektuojant profesinio mokymo turinį bei vertinant asmens mokymosi pasiekimų atitiktį
kvalifikacijos reikalavimams. Iš viso yra poreikis sukurti mažiausiai 30 profesinių standartų, todėl ši veikla
turėtų būti tęsiama ateityje. Tai turėtų prisidėti prie asmens įgytų kompetencijų įvertinimo lankstumo
didinimo. Pastarosios nuo 2012 m. yra vertinamos akredituotų socialinių partnerių, įmonių, darbdavių
asociacijų ir pan. Taip siekiama skatinti bendradarbiavimą tarp profesinio mokymo įstaigų, užimtumo tarnybų
ir socialinių partnerių didinant atitiktį darbo rinkos poreikiams.
Kaip vieną iš profesinio mokymo patrauklumą ribojančių veiksnių galimą įvardyti ir 5 lygio kvalifikacijų
profesiniame mokyme neteikimą. Nors šiuo metu profesinio mokymo kvalifikacijos apima pirmus penkis lygius,
tačiau realiai yra teikiamos tik keturių lygių profesinės kvalifikacijos. 5 lygio kvalifikacijos šiuo metu nėra
teikiamos, nors jų būtinybę nuolat pabrėžia darbdaviai. Tad tikėtina, jog profesinio mokymo patrauklumas
padidėtų sukūrus ir pradėjus vykdyti 5 lygio kvalifikaciją suteikiančias programas. Taip pat reikia tęsti visišką
LTKS įgyvendinimą ir kurti Lietuvos kvalifikacijų registrą.
Be jau išvardytų būdų, profesinio mokymo atitiktis darbo rinkos poreikiams taip pat užtikrinama per ūkio
sektorių tyrimus, gebėjimų paklausos ir pasiūlos stebėseną, įtraukiant socialinius partnerius ir darbdavius į
profesinio mokymo politikos formavimo, programų rengimo procesus ir taikant profesinio mokymo kokybės
užtikrinimo priemones. Vis dėlto pastarųjų dalyvavimas neretai tebėra gana formalus – socialiniai partneriai
neturi parengę personalo, kuris domėtųsi švietimo problemomis ir procesais; dėl laiko stokos verslininkams
gana sudėtinga atvykti į posėdžius, dalyvauti susirinkimuose, todėl dažnai į šiuos procesus įtraukiami ne
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stipriausių ir konkurencingiausių verslų atstovai. Šią problemą būtų galima spręsti virtualizuojant politikos
formavimo ir programų rengimo procesus (IKT panaudojimas socialinei partnerystei stiprinti).
Profesinio mokymo valdymo tobulinimas
Lietuvos profesinio mokymo įstaigų tinklui nuo nepriklausomybės atkūrimo pradžios buvo būdingos kelios
problemos.
1.

2.

Neoptimalumas. Lietuvoje didžiąją dalį profesinio mokymo įstaigų tinklo sudarė smulkios, negalinčios
naudotis masto ekonomijos privalumais, įstaigos, kurioms buvo sunku patenkinti darbdavių poreikius
rengiant kvalifikuotus specialistus, o valstybei savo ruožtu jų išlaikymas ilgainiui tapo per brangus.
Todėl nuo 2000-ųjų pradėtas tinklo optimizavimas, kuris tęsiamas iki šiol. Juo siekiama vykdyti
profesinio mokymo programas teritoriniu principu; racionaliau naudoti profesiniam mokymui skirtas
lėšas ir išteklius; veiksmingiau panaudoti mokymo patalpas, ieškant galimybių atsisakyti dalies
mokymo patalpų taip taupant lėšas, skirtas mokymo patalpų eksploatacijai; užtikrinti mokiniams
didesnes pasirinkimo galimybes ir geresnę teikiamų paslaugų kokybę. Optimizuojant profesinio
mokymo tinklą dalis įstaigų buvo sujungtos į daugiafunkcius regioninius profesinio rengimo centrus.
Lyginant su 1997 m., 2012 m. profesinio mokymo įstaigų tinklas sumažėjo trečdaliu: nuo 107 iki 77.
Neracionalumas. Iki 2008 m. Lietuvoje egzistavo dvi profesinio mokymo sistemos (jaunimui, t. y.
profesinės mokyklos, ir suaugusiesiems, t. y. darbo rinkos profesinio mokymo centrai). Tai trukdė
racionalų lėšų paskirstymą. Todėl 2008 m. patvirtinus Profesinio mokymo įstatymą, abi profesinio
mokymo sistemos buvo sujungtos į vieną. Tai sudarė prielaidą tikslingiau panaudoti tiek
materialiuosius, tiek žmogiškuosius išteklius.

Kartu su profesinio mokymo įstaigų tinklo optimizavimu siekiant patobulinti profesinio mokymo įstaigų
valdymą, nuo 2003 m. imtas vykdyti ir profesinių mokymo įstaigų reorganizavimas iš biudžetinių į viešąsias
įstaigas. Pastebėta, jog pastarojo tipo įstaigoms padidėjo galimybės dalyvauti tarptautiniuose projektuose,
sustiprėjo ryšiai su darbdaviais, pagerėjo šių mokymo įstaigų įvaizdis ir pripažinimas – jos buvo patrauklesnės
ketinantiems stoti į profesinio mokymo įstaigas mokiniams. Tai rodo didesnis į viešąsias profesinio mokymo
įstaigas priimamų mokinių skaičius (žr. 19).
19 paveikslas. Priimtų į viešąsias profesinio mokymo įstaigas mokinių skaičius

Šaltinis: Švietimo informacinių technologijų centras.

Tai galima aiškinti didesne viešųjų įstaigų motyvacija atnaujinti mokymo programas, nes jos turi dalininkų, o
šie, būdami įstaigos bendraturčiai, turi svarų balsą valdant mokyklą ir galimybes reikalauti geresnės profesinio
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mokymo kokybės. Taip pat viešųjų įstaigų dalininkai darbdaviai gali aktyviau dalyvauti įdarbinant įstaigų
absolventus84.
2012 m. pabaigoje Lietuvoje veikė 25 profesinio mokymo įstaigos, turinčios viešosios įstaigos statusą.
Atsižvelgiant į tokių įstaigų veiklos didesnio efektyvumo potencialą, yra tikslinga tęsti profesinio mokymo
įstaigų reorganizavimą į viešąsias įstaigas.
Šiuo programiniu laikotarpiu ES struktūrine parama buvo finansuojamas įstaigų valdymo tobulinimas. 2007–
2013 m. programiniu laikotarpiu skirta lėšų projektams, kuriuos įgyvendinant buvo sistemingai diegiamos
vidinės įstaigų veiklos ir mokymo kokybės užtikrinimo sistemos (ŽIPVP priemonės „Aukščiausios kokybės
formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ (VP1-2.2-ŠMM-04-V) remiama veikla. Programiniu
laikotarpiu numatyta, jog 60 profesinio mokymo institucijų (ISCED 2-4 lygis) bus įsidiegusios kokybės vadybos
sistemas. Prognozuojama, jog 2014 m. tokias kokybės vadybos sistemas bus įsidiegusios 79 profesinio mokymo
institucijos. Tad tikėtina, jog visos profesinio mokymo institucijos iki 2015-ųjų bus patobulinusios švietimo
valdymo procesus. Valdymo sustiprinimas įdiegiant vidinius profesinio mokymo kokybės mechanizmus
profesinio mokymo institucijose sudarys geresnes prielaidas efektyviau ir sklandžiau įgyvendinti
infrastruktūrinius projektus ir pereiti prie mokymo, grįsto modulinėmis programomis.
Taip pat atliekamas profesinio mokymo kokybės išorinis vertinimas (ŽIPVP priemonės „Aukščiausios kokybės
formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ (VP1-2.2-ŠMM-04-V) remiama veikla). Tai prisideda
prie didesnio verslo ir mokymo įstaigų bendradarbiavimo, profesinio mokymo kokybės ir verslo poreikių
atitikimo užtikrinimo, nes į vertinimą yra įtraukiami ir socialiniai partneriai, vyksta palyginimas su profesiniais
ar profesinio rengimo standartais, kurie yra kuriami pagal ūkio poreikius. Iki 2014 m. prognozuojama išoriniu
vertinimu įvertinti 90 profesinio mokymo programų (jose mokosi 30 proc. mokinių) Šis projektas
įgyvendinamas tik Vilniaus apskrities profesinio mokymo įstaigose, tad tikslinga ir toliau finansuoti profesinio
mokymo kokybės išorinį vertinimą tam, kad būtų išoriškai įvertinta ir kitose savivaldybėse teikiama profesinio
mokymo kokybė.
Profesinio mokymo prieinamumas ir paslaugų įvairovė
Siekiant suartinti profesinį mokymą ir bendrąjį lavinimą, buvo imtasi šių reglamentavimo iniciatyvų:
profesinėse mokyklose įsteigti gimnazijų skyriai; sudarytas teisinis pagrindas profesinio mokymo programų
moduliams sukurti vidurinio ugdymo programose; sustiprintas technologinių dalykų mokymas; įvestas
technologijų mokyklinis brandos egzaminas; numatyta, kad profesinio mokymo įstaigos gali įskaityti
atitinkamus bendrojo lavinimo mokyklose mokinių išklausytus technologijų dalykų kursus; kai kuriose
bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinami profesinio mokymo programos moduliai (pavyzdžiui, automobilių
mechaniko), profesinių mokyklų mokiniams sudarytos palankesnės galimybės pereiti iš vienos profesinės
mokyklos į kitą arba pakeisti mokymosi programas; pagerintos stojimo į aukštąsias mokyklas sąlygos
mokiniams, turintiems profesinį išsilavinimą. Tai mokiniams sudaro galimybes gilinti savo žinias apie tam tikrų
sektorių technologijas ir bent dalį praktinių gebėjimų išsiugdyti dar mokantis bendrojo lavinimo mokykloje.
Taip pat šitaip kuriant įvairius ryšius tarp skirtingų švietimo sistemų buvo stengiamasi pagerinti profesinio
mokymo prestižą ir padidinti jo populiarumą.
2007–2013 m. programiniu laikotarpiu Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos lėšomis buvo
finansuojamos veiklos, siekiančios pagerinti profesinio mokymo prieinamumą ir padidinti teikiamų paslaugų
įvairovę. Tam buvo skirta SSVP lėšų infrastruktūrai gerinti (žr. „Mokymosi infrastruktūros ir aplinkos
gerinimas“ poskyrį), o ŽIPVP lėšos buvo skirtos prieinamumo mokytis sąlygoms gerinti suaugusiesiems,
socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir / arba socialinę atskirtį patiriantiems asmenims (žr. poskyrius „Sąlygų

„Profesinio mokymo įstaigų pertvarka: siekis, galimybės, nauda“. Švietimo problemos analizė, 2012 m. rugsėjis,
Nr. 16(80).
84
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ir paskatų suaugusiųjų mokymuisi sukūrimas“, „Neįgaliųjų integracija į profesinio mokymo sistemą“ ir
„Pameistrystė“).
Pastebėta, jog profesinio mokymo įstaigos orientuojasi vien tik į pirminį profesinį mokymą. Tuo tarpu šalies
demografinės tendencijos – senėjanti visuomenė (Lietuvos statistikos departamento prognozėmis, 2010–
2025 m. pagyvenusių žmonių skaičius išaugs 15 proc., o ekonomiškai aktyvių (15–64 m.) gyventojų skaičius
sumažės 10 proc.), jaunimo ir darbingo amžiaus žmonių migracija, pagyvenusio amžiaus darbuotojų profesinio
pasirengimo prastesnė atitiktis darbo rinkos poreikiams, mažėjantis vaikų ir jaunimo, ateinančio mokytis į
formaliojo švietimo sistemą, srautas – gali sumažinti šios sistemos finansinį ir ekonominį veiksmingumą. Dėl
šios priežasties ypač svarbu, kad profesinį mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą besirenkančių suaugusiųjų dalis
ir toliau augtų, o profesinio mokymo patrauklumas toliau didėtų. Taip pat sparti technologinė pažanga ir su ja
susijęs poreikis nuolat atnaujinti darbuotojų kompetencijas bei nuolat populiarėjanti ir ES populiarinama
mokymosi visą gyvenimą idėja rodo, jog auga ir augs tęstinio profesinio mokymo paklausa. Tad profesinis
mokymas atitinkamai turi parengti ir pasiūlą – patrauklų tęstinį mokymą. Tad būtina plėsti mokymosi visą
gyvenimą paslaugas ir užtikrinti jų prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms.
Neįgaliųjų integracija į profesinio mokymo sistemą
Specialiųjų poreikių asmenų pirminis ir tęstinis profesinis mokymas vykdomas mokant juos kartu su kitais
mokiniais pagal individualius mokymo planus arba pagal specialiai jiems parengtas ISCED 2–4 lygio profesinio
mokymo programas. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Lietuvos profesinėse mokyklose pagal
šias programas mokosi maždaug 1000 mokinių su negalia (žr. 20).
20 paveikslas. Profesinio mokymo įstaigų mokinių, turinčių negalią, skaičius
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.

Šiuo metu maždaug trečdalis profesinio mokymo įstaigų vykdo neįgaliesiems pritaikytas profesinio mokymo
programas. Šios programos įgyvendinamos profesinėse mokyklose, darbo rinkos mokymo centruose, kitose
įstaigose ir organizacijose, turinčiose licenciją įgyvendinti šias programas. Atsižvelgiant į pastebimas dėl
ilgėjančios gyvenimo trukmės neįgaliųjų skaičiaus visuomenėje augimo tendencijas, galima prognozuoti, jog
ateityje jų integravimo į visuomenę iššūkis tik stiprės. Tad sąlygos ir galimybės neįgaliesiems mokytis
profesinio mokymo įstaigose turi būti išlaikomos ir tobulinamos. Tam galėtų būti aktyviau panaudojama
socialinių reabilitacijos centrų ir kitų profesinio mokymo įstaigų turima infrastruktūra pritaikyta neįgaliųjų
profesiniam mokymui.
Įgyvendinant SSVP priemonę „Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas“ (VP3-2.2-ŠMM-09V) Panevėžio, Švėkšnos, Gelgaudiškio ir Plungės specialiosiose mokyklose bus įsteigti metodiniai centrai,
kuriuose nuolat dirbs kvalifikuoti konsultantai, bus teikiama metodinė pagalba kitų mokyklų mokytojams,
švietimo pagalbos specialistams. Šia pagalba galėtų naudotis ir profesinių mokyklų mokytojai bei švietimo
pagalbos specialistai, taip pat mokinių tėvai (ar globėjai). Kadangi projektas apima tik penkių metodinių centrų
įrengimą, yra poreikis ateinančiuoju programiniu laikotarpiu atnaujinti ar įsteigti tokius centrus ir kituose
šalies regionuose.
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Pameistrystė
Siekiant pagerinti praktinių įgūdžių ir praktinio žinojimo ugdymo kokybę, 2007 m. Profesinio mokymo
įstatyme pameistrystė buvo įteisinta kaip profesinio mokymo organizavimo forma. 2012 m. patvirtinta
Formaliojo profesinio mokymo tvarka, detalizuojanti praktinio mokymo organizavimą mokantis mokykline
forma ir profesinio mokymo programų įgyvendinimą pameistrystės forma. Taip pat šiuo programiniu
laikotarpiu ŽIPVP priemone „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“
(VP1-2.2-ŠMM-04-V) numatyta remti ir finansuoti pameistrystės mokymo formas. Pameistrystės diegimui ir
efektyviam funkcionavimui profesinio mokymo sistemoje trūksta institucinių ir metodinių prielaidų: nėra
sukurta teisinė bazė, pagal kurią būtų numatomos aiškios teisės ir pareigos darbdaviams, profesinio mokymo
įstaigoms, pameistriams ir kitiems sistemos dalyviams pameistrystės sistemos diegimo, funkcionavimo,
palaikymo ir finansavimo srityse; nėra finansavimo mechanizmų, kuriuose dalyvautų darbdaviai, valstybė ir
kiti suinteresuoti dalyviai. Projektas, skirtas pameistrystės mokymo formoms plėtoti, pradėtas 2013 m. vasarą.
Jame numatyta įvertinti mokymus pameistrystės mokymo forma ir parengti rekomendacijas, kaip palengvinti
pameistrystės plėtojimą ir įgyvendinimą Lietuvos profesiniame mokyme.
Ateityje būtina plėtoti pameistrystę Lietuvos profesinio mokymo sistemoje ne tik tam, kad būtų pagerinta
praktinių įgūdžių ir praktinio žinojimo kokybė, bet ir būtų reikšmingai prisidedama prie Europos Komisijos
„Naujųjų gebėjimų naujoms darbo vietoms“ strategijos prioriteto ugdyti profesinius gebėjimus, atsižvelgiant į
darbo rinkos poreikius, įgyvendinimo. Be to, sparčios technologinės kaitos sąlygomis valstybė nėra pajėgi
pakankamai greitai atnaujinti profesinio mokymo infrastruktūrą ir programas, tinkamai parengti pedagogus ir
mokinius. Būtinas ir aktyvesnis privataus sektoriaus indėlis, bendradarbiavimas su darbdaviais,
veiksmingesnis praktikų organizavimas ir sektorinių praktinio mokymo centrų veiklos aktyvinimas. Prie to
galėtų prisidėti mokomųjų praktikų finansavimas, apmokant įmonėms patiriamų išlaidų dalį. Finansavimas
galėtų būti lankstesnis, atsižvelgiantis į kiekvieno sektoriaus specifiką, praktinio mokymo sąnaudas.
Mobilumas ir lyčių lygybė
Beveik visos profesinio mokymo įstaigos bendradarbiauja su kitų ES šalių narių profesinio mokymo įstaigomis
ir aktyviai naudojasi tarptautinio mobilumo programų galimybėmis. Beveik visos profesinio mokymo įstaigos
yra pasirašiusios bendradarbiavimo sutartis su ES šalių narių profesinio mokymo įstaigomis ir aktyviai
naudojasi tarptautinio mobilumo programų galimybėmis. Dalyvių skaičius įvairiuose Leonardo da Vinci
mobilumo projektuose siekia apie 1300 arba 7 proc., tad Lietuva jau lenkia Europos Sąjungos užsibrėžtą siekį –
t. y. pasiekti, kad iki 2018 m. 6 proc. profesinio mokymo absolventų būtų dalyvavę profesinio mobilumo
programose. ES švietimo paramos programos itin prisideda prie sąlygų švietimo sistemos personalo
kvalifikacijos tobulinimo, mokinių mainų sukūrimo.
Įkūrus sektorinius praktinio mokymo centrus būtina skatinti mokinių ir mokytojų mobilumą tarp šalies
profesinio mokymo įstaigų, tam kad būtų įgyjama praktinių įgūdžių dirbti su naujomis technologijomis ir būtų
racionaliai panaudojama sukurta praktinio mokymo infrastruktūrą. Todėl naujuoju programiniu laikotarpiu
tikslinga teikti paramą mobilumui tarp profesinio mokymo įstaigų didinimo.
Lietuvos profesinio mokymo srityje yra visiškai įgyvendintas vienas iš prioritetinių strateginiuose
dokumentuose minimų principų – lygių galimybių dalyvauti principas. Šiuo metu nėra nė vienos programos,
kuri būtų skirta tik tam tikrai lyčiai: ir vyrai, ir moterys gali mokytis bet kurioje siūlomoje programoje. Kaip
matyti iš duomenų, pateikiamų 14 lentelėje, besimokančių vyrų ir moterų pasiskirstymas profesinio mokymo
įstaigose yra neblogas, tačiau pastebima, jog vyrų, besimokančių profesinio mokymo įstaigose, yra daugiau.
Atvirkštinė tendencija yra su profesinėse mokyklose dirbančių profesijos mokytojų lyčių santykiu: 2011 m.
68,4 proc. visų profesijos mokytojų buvo moterys.
14 lentelė. Mokinių pasiskirstymas profesinėse mokyklose pagal lytį, proc.
Lytis
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Moterys
39,6 %
39, 4 %
38,5 %
37,6 %
37,3 %
37,9 %
Šaltinis: Sudaryta autorių remiantis „Lietuvos švietimas skaičiais“ 2012. Profesinio mokymo ataskaita.

39,0 %

Veiksmingos pagalbos vertinant savo galimybes ir norus, renkantis ir valdant karjerą (mokymosi ir
profesinį kelią) bei tobulinantis suteikimas
Profesinis orientavimas Lietuvoje apima profesinio informavimo, ugdymo karjerai ir profesinio konsultavimo
paslaugas. Šios paslaugos šalyje plėtojamos įgyvendinant Profesinio orientavimo strategiją ir jos įgyvendinimo
planą. Šių paslaugų svarba pažymima visuose strateginiuose švietimo dokumentuose, jomis siekiama padėti
asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros
kompetencijų, aktyviai kurti karjerą.
Lietuvoje pastarąjį dešimtmetį buvo imtasi veiksmų siekiant užtikrinti veiksmingą pagalbą vertinant savo
galimybes ir norus bei renkantis ir valdant karjerą. 2005–2008 m. ES struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinti
projektai sudarė kuriamos Lietuvos profesinio orientavimo sistemos pagrindą. Tačiau jo efektyvumui užtikrinti
ir sėkmingai plėtoti trūko tinkamų sąlygų:
1) integralumo ir profesinio orientavimo sistema neapėmė visų mokinių; mokiniams buvo neugdoma
karjeros planavimo ir valdymo kompetencija;
2) teikiamo profesinio orientavimo (karjeros paslaugų) įvairovė buvo skurdi – dažniausiai teiktos
profesinio informavimo paslaugos85; trūko veiklų perimamumo, suderinamumo ir nuoseklumo tarp
skirtingų švietimo institucijų, mokiniams buvo nepakankamai užklasinės formos veiklų, per kurias
jie galėtų susipažinti su skirtingomis profesijomis, išbandyti įvairias veiklas;
3) švietimo pagalbos specialistams nepakako ugdymo karjerai kompetencijų, trūko metodinės bazės ir
mokymo priemonių; nebuvo ugdymo karjerai stebėsenos sistemos.
Tad antruoju programiniu laikotarpiu pagrindinis finansavimas buvo skirtas, siekiant sudaryti tinkamas
sąlygas profesinio orientavimo sistemos plėtojimui sprendžiant minėtas problemas. ŽIPVP priemone
„Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ (VP1-2.3.-ŠMM-01-V) siekiama užtikrinti
profesinės orientavimo sistemos vientisumą ir nuoseklumą, profesinio orientavimo paslaugų įvairovę, aukštą
kokybę ir prieinamumą visiems švietimo sistemos dalyviams, profesinio orientavimo priemonių kūrimą ir
specialistų rengimą, socialinių partnerių ir kitų suinteresuotų grupių dalyvavimą plėtojant profesinio
orientavimo paslaugas. SSVP priemonės „Profesinio orientavimo sistemos infrastruktūros plėtra“, VP3-2.2ŠMM-07-V, remiamomis veiklomis siekiama prisidėti prie geresnės švietimo ir studijų sistemos paslaugų
kokybės ir prieinamumo didinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje
įgyvendinimo. Šioms abiems priemonėms 2007–2013 m. programiniu laikotarpiu skirta 77,2 mln. Lt, tačiau po
kol kas yra įsisavinta mažiau nei pusė skirtų lėšų.
Pagal ŽIPVP priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ (VP1-2.3.-ŠMM-01-V)“
šiuo metu yra įsisavinta 61 proc. skirtų lėšų. Yra vykdomi du projektai: „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių
sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ ir „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo
karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo
specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas“. Du trečdaliai visų lėšų skiriami
profesinio orientavimo paslaugų mokiniams ir studentams teikimo veikloms, 8 proc. – sistemos stebėsenos
įrankiams kurti. Šiuo metu du iš trijų priemonės produktų rodiklių nėra pasiekti (žr. 15 15), tačiau
prognozuojama, jog jie bus pasiekti iki 2013 m. pabaigos. Tad gana realu, kad šių projektų rezultatai realiai
prisidės prie šių sąlygų, būtinų efektyviam profesinio orientavimo sistemos veikimui ir plėtojimui, pagerinimo:
bus pagerinta švietimo pagalbos specialistų kvalifikacija, ir jie įgiję naujų įgūdžių ir naudodamiesi sukurta
nauja metodine baze ir priemonėmis galės sėkmingiau prisidėti prie mokinių kompetencijos geriau pažinti save
ir įvertinti savo galimybes renkantis profesinį kelią ugdymo. Galiausiai įdiegta ugdymo karjerai stebėsenos
2005–2008 m įsteigta apie 700 profesinio informavimo taškų (PIT) bendrojo ugdymo, profesinėse mokyklose,
bibliotekose, teritorinėse darbo biržose ir kitose įstaigose.
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sistema prisidės prie ugdymo karjerai veiklų efektyvumo ir rezultatų užtikrinimo. Vis dėlto šių projektų
siekiami rezultatai yra per maži norint sukurti bendrą sistemą, apimančią švietimo įstaigas, ugdymo karjerai
paslaugų spektrą, užtikrinantį mokinio raidą visais jo ugdymo etapais. Taip pat kuriama sistema neapima
duomenų rinkimo apie absolventų įsidarbinamumą pagal profesiją bei uždirbamas pajamas. Tokios aiškios
informacijos nežinojimas sunkina objektyvų karjeros, mokymo įstaigos pasirinkimą.
15 lentelė. ŽIPVP priemonės VP1-2.3.-ŠMM-01-V produkto rodikliai
Rodiklio pavadinimas

Kiekybinė išraiška laikotarpio
pabaigoje (2015 m.)
1800

Faktiškai pasiekta
(2012 m.)
1795

Švietimo pagalbos specialistai, kurie mokėsi pagal
neformaliojo švietimo programas
AIKOS sistemoje esantys aprašai
3000
0
Mokiniai, dalyvavę ugdymo karjerai veiklose
88 000
0
Pastaba: Į lentelę neįtrauktas priemonės produkto rodiklis „Studentai, dalyvavę ugdymo karjerai veiklose“.
Šaltinis: SFMIS, 2013 m. spalio 22 d.

Prie profesinio orientavimo sistemos plėtojimo prisideda ir Ūkio ministerijos vykdomos iniciatyvos. Pagal
priemonę „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ (VP1-4.3-VRM-02-V) finansuojamas Žmogiškųjų išteklių
paklausos prognozavimo ir kvalifikacijų sąsajų su darbo vieta stebėsenos modelio sukūrimas. Tai padės
integruoti skirtingų duomenų bazių (pvz., Lietuvos darbo biržos, Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA), jos teritorinių skyrių ir kitų įstaigų, Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo mainų centro / AIKOS (dėl besimokančių / studijuojančių
asmenų pasiskirstymo pagal švietimo sritis ir kryptis, dėl išduodamų mokslo baigimo pažymėjimų / diplomų ir
pan.) duomenis tam, kad juos apdorojus būtų galima pagrįstai ir kuo patikimiau prognozuoti darbo vietų bei
kompetencijų poreikį vidutinės trukmės (5–7 metai) laikotarpiui.
SSVP priemonės „Profesinio orientavimo sistemos infrastruktūros plėtra“ (VP3-2.2-ŠMM-07-V) remiamos
veiklos kol kas yra įgyvendintos maža apimtimi – įsisavintas trečdalis (28 proc.) priemonei skirto finansavimo,
suplanuoti rodikliai dar nepasiekti. Pagal šią priemonę yra įgyvendinami du projektai: „Ugdymo karjerai ir
karjeros stebėsenos infrastruktūros aukštosiose mokyklose plėtotė“ (VP3-2.2-ŠMM-07-V-01-002) ir „Atviros
informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemos (AIKOS) plėtotė“ (VP3-2.2-ŠMM-07-V-01-001). Atsižvelgiant
į lėtą šių projektų įgyvendinimą, yra reali grėsmė, kad suplanuoti rodikliai nebus pasiekti. AIKOS – pagrindinės
informavimo ir konsultavimo sistemos, skirtos mokymosi galimybėms Lietuvoje pristatyti – atnaujinimas
padėtų geriau pritaikyti sistemą prie vartotojų poreikių, (pvz., palengvinti informacijos paiešką svetainėje,
padidinti automatinį sistemos reagavimo į vartotojo poreikius, padidinti svetainės patrauklumą, žinomumą86).
„Eurostat“ 2011 m. duomenimis, internetas buvo pagrindinis šaltinis net 90 proc. Lietuvos gyventojų ieškant
informacijos apie mokymosi galimybes, tad AIKOS pritaikymas vartotojų poreikiams būtų itin reikšmingas ir
naudingas.
Vis dėlto šių projektų pasiekti rezultatai būtų per maži siekiant reikšmingų kokybinių pokyčių ir juo labiau
nepakankami tam, kad būtų užtikrinta nacionalinė profesinio orientavimo sistemos plėtra ir dermė. Tad
tikėtina, jog išliks poreikis plėtoti ir tobulinti AIKOS (dėl kintančių visuomenės poreikių, kintančios situacijos
darbo rinkoje ir kitų veiksnių), stiprinti profesinio orientavimo (karjeros paslaugų) teikimą.
Šiuo laikotarpiu daug dėmesio skirta ir profesiniam orientavimui bendrojo lavinimo mokyklose: profesinio
mokymo patrauklumas suformuojamas bendrojo lavinimo mokyklose ir mažas mokinių, toliau besirenkančių
profesinio mokymo kelią, skaičius yra nulemiamas būtent šiame švietimo lygmenyje, todėl būtina gera
profesinio orientavimo paslaugų kokybė. Kad būtų prisidėta prie jos užtikrinimo, 2012 m. buvo pavirtintas
Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas, nustatantis profesinio orientavimo vykdymo tvarką bendrojo
Švietimo informacinių technologijų centras (užsakovas) Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos
(AIKOS 2) tyrimas. Esamų AIKOS vartotojų naudojimosi sistema įpročių, ieškomos informacijos, pageidavimų analizė
(Pagrindinės išvados).
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ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose ir kitose švietimo įstaigose (išskyrus aukštąsias mokyklas),
profesinio orientavimo centruose, darbo biržose ir kitose institucijose. Tais pačiais metais buvo patvirtinta ir
bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose pradėta įgyvendinti ugdymo karjerai programa. Taip pat
bendrojo ugdymo, profesinėse mokyklose, bibliotekose, teritorinėse darbo biržose ir kitose įstaigose įkurtas
700 profesinio orientavimo taškų (PIT) tinklas. Viena iš jo funkcijų – mokyklų bendradarbiavimo su verslo
įmonėmis stiprinimas, išvykų į įmones organizavimas. Galiausiai, siekiant kuo geriau supažindinti mokinius su
profesijomis Lietuvoje, imtasi įvairių iniciatyvų. Pavyzdžiui, 2010 m. vyko iniciatyva „Kai užaugsiu – būsiu“,
skirta praplėsti Lietuvos paauglių, ypač gyvenančių globos įstaigose ir socialinės rizikos šeimose, supratimą
apie įvairias profesijas tam, kad jiems būtų lengviau pasirinkti būsimą profesiją. Įgyvendinant projektą
rodomos televizijos laidos apie įvairias profesijas; 2012 m. Lietuvos televizija pradėjo rodyti laidų ciklą
„Ateities profesija“ apie perspektyviausias, Lietuvai reikalingiausias profesijas.
Apibendrinus pažymėtina, jog 2007–2013 m. programavimo laikotarpio intervencijomis kuriamos prielaidos
atsirasti palankesnėms ir tinkamoms sąlygoms profesinio orientavimo sistemai plėtoti, tačiau pasiekti
rezultatai nebus pakankami norint užtikrinti kokybišką profesinio orientavimo (karjeros paslaugų) teikimą.
Todėl ir ateinančiuoju programiniu laikotarpiu būtina finansuoti veiksnius, nuo kurių priklauso profesinio
orientavimo sistemos veiksmingumas. Be jau anksčiau įvardytųjų dar yra būtina gerinti ir prieinamumą prie
profesinio orientavimo paslaugų. Šiuo metu jis šalyje tebėra nevienodas. Prieinamumas yra pakankamai geras
ten, kur yra įkurti ir akredituoti PIT. Geriausia profesinio orientavimo padėtis Lietuvoje yra Neringos
savivaldybėje, Varėnos, Anykščių ir Ignalinos rajonuose ir Rietavo savivaldybėje; blogiausia – Šiaulių mieste,
taip pat Vilkaviškio rajone, Pagėgių ir Kazlų Rūdos savivaldybėse. Šiems regionams būdingas nedidelis PIT
skaičius ir / arba psichologų trūkumas. Todėl tolesnes investicijas būtina skirti regionams, kuriuose profesinio
orientavimo situacija yra prastesnė tam, kad būtų sumažinta mokinių iš skirtingų regionų atskirtis ir
užtikrintos visiems gyventojams lygios galimybės naudotis profesinio orientavimo paslaugomis. Taip pat
būtina ne tik gerinti jau profesinio orientavimo srityje dirbančių specialistų (kurie dažnai neturi specialaus
išsilavinimo: profesinio mokymo paslaugas mokyklose teikia mokytojai, socialiniai pedagogai, bibliotekos
darbuotojai ir kt.) kompetencijas, bet ir stiprinti profesinio orientavimo paslaugų teikimo specialistų rengimą
(šiuo yra vykdoma vos viena magistrantūros studijų programa, pagal kurią rengiami karjeros konsultantai – tai
karjeros projektavimas). Siekti paslaugų kokybės trukdo ir tai, kad nėra standartų (išskyrus Profesinio
informavimo standartą), kuriuose būtų karjeros srityje dirbančiam specialistui keliamų reikalavimų aprašas.
Taip pat greta diegiamos stebėsenos sistemos, būtina kurti ir profesinio orientavimo (karjeros paslaugų)
kokybės vertinimo / įsivertinimo sistemą, kuri padėtų nustatyti, ar teikiamos paslaugos atitinka individualius
gyventojų ir visuomenės poreikius, kokie yra lūkesčiai ir pan.
Galiausiai yra nepakankamas dialogas su socialiniais partneriais tam, kad teikiant profesinio orientavimo
paslaugas būtų gaunama patikima ir aktuali informacija apie mokymosi galimybes, sąlygas ir padėtį darbo
rinkoje. Tad ateinančiuoju laikotarpiu būtina stiprinti profesinio orientavimo paslaugų kokybę didinant jų
prieinamumą, veiksmingumą, tikslingumą, profesinio orientavimo paslaugų įvairovę (pavyzdžiui, mokiniams
organizuojant supažindinimą su įvairiomis profesijomis realioje darbo vietoje ir pan.), žmogiškuosius išteklius,
bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, šiuolaikišką techninį ir metodinį aprūpinimą bei informacijos
patikimumą.
Intervencijų poveikis profesinio mokymo patrauklumui
Atliktos ir vykdomos 2007–2013 m. programinio laikotarpio intervencijos, yra pagrindas teigti, jog profesinio
mokymo sistema Lietuvoje sparčiai modernėja, o nemaža dalis jos įstaigų jau gali būti gretinamos su gerosios
praktikos pavyzdžiais kitose Europos Sąjungos narėse. Sistemos teikiamų paslaugų kokybės bei sudarytos
galimybės įgijus profesinę kvalifikaciją siekti aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimas nuosekliai auga tarp
vartotojų. Tai rodo pastaraisiais metais nuosaikiai auganti profesinio mokymo mokinių dalis, palyginti su visų
vidurinio mokymo (LŠK 3) lygmens mokinių dalimi: Lietuvos statistikos departamento duomenimis, nuo
2009 m. iki 2011 m. ji išaugo nuo 26.4 proc. iki 28.7 proc. Kitaip tariant, didėja asmenų, kurie mokosi
profesinėse mokyklose pagal vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo programas, dalis. Taip pat, didėja ir
mokinių, kurie, įgiję vidurinį išsilavinimą, pasirenka mokytis profesinio mokymo įstaigose. Švietimo

73

ŠVIETIMO IR MOKSLO SRITIES SEKTORIŲ STRATEGINĖ ANALIZĖ

ministerijos duomenimis, per 2008–2011 m., stojančiųjų į profesinio mokymo įstaigas vidurinį išsilavinimą
turinčių asmenų padaugėjo 40 proc.: 2008 m. profesinį mokymąsi rinkosi 5200, o 2011 m. – 8250 abiturientų.
Be to, mokinių priėmimo į profesinio mokymo įstaigas duomenys rodo, jog į šias įstaigas buvo priimta daugiau
mokinių negu buvo numatyta Švietimo ir mokslo ministerijos priėmimo planuose (žr. 21 paveikslą).
21 paveikslas. Numatytasis ir faktinis mokinių, priimtų į profesinio mokymo įstaigas, skaičius

Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerija.

Aukštojo išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos derinys yra itin vertinamas ir paklausus darbo rinkoje, ypač
technologinėje ir gamybinėje srityse. Tad auga ir į profesinio mokymo įstaigas mokytis ateinančių asmenų, jau
turinčių aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą, skaičius (2010 m. tokių asmenų priimta mokytis į profesinio
mokymo įstaigas buvo 90, o 2011 m. – jau 13287). Galiausiai augantį profesinio mokymo ir rengimo kokybės
pripažinimą rodo ir didėjantis darbuotojų, ateinančių mokytis ir tobulinti savo kvalifikaciją, skaičius: Lietuvos
statistikos departamento duomenimis, 21–39 metų amžiaus besimokančiųjų profesinio mokymo įstaigose
skaičius 2007–2011 m. laikotarpiu išaugo beveik 1,5 karto. Tad galima teigti, jog profesinio mokymo sistemos
patrauklumas auga. Lietuvoje ekonomikos atsigavimas ir ūkio plėtra toliau skatins inovacijų diegimą versle ir
didins poreikį rengti darbuotojus, gebančius dirbti su naujomis technologijomis. Tikėtina, jog šalies darbdaviai,
trūkstant kvalifikuotos darbo jėgos, bus labiau linkę bendradarbiauti su švietimo įstaigomis, investuoti į
būsimų darbuotojų rengimą ar esamų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą. Aukštas jaunimo nedarbo lygis ir
didelė kvalifikuotų specialistų paklausa darbo rinkoje gali paskatinti jaunimo susidomėjimą profesinės
kvalifikacijos įgijimo ar patobulinimo galimybėmis.
Vis dėlto tik apie 33 proc. jaunuolių (ES vidurkis – 50 proc.) dalis renkasi profesinį mokymą, o kiti po bendrojo
ugdymo iškart renkasi studijas aukštosiose mokyklose ar be profesinio mokymosi ateina į darbo rinką. Tai
rodo, jog profesinio mokymo sistemos patrauklumas vis dar yra nepakankamas. Neigiamą profesinio mokymo
įvaizdį atskleidžia ir visuomenės nuomonės tyrimai: 2011 m. trečdalis (27 proc.) „Eurobarometro“ apklausoje
dalyvavusių respondentų iš Lietuvos teigė, jog profesinis mokymas šalyje turi neigiamą arba labai neigiamą
įvaizdį. Taip pat tik 21 proc. apklaustųjų teigė, jog rekomenduotų jauniems žmonėms, kurie šiuo metu baigia
privalomąjį mokslą, toliau tęsti mokslus profesinio švietimo srityje (ES 27 vidurkis yra 32 proc.). Bendrąjį
vidurinį arba aukštąjį mokslą siūlytų rinktis net 58 proc. respondentų (ES 27 vidurkis yra 34 proc.)
Nepakankamą prestižą rodo ir tai, jog daugiau negu penktadalis užimtų gyventojų (22,9 proc.) dirba
neturėdami profesinio pasirengimo, t. y. yra pabaigę tik pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas. Kartu tai
atskleidžia ir suaugusiųjų įtraukimo į profesinį mokymą ir jų kvalifikacijos tobulinimo svarbą kartu sudarant
sąlygas pripažinti jų neformaliai ar savišvietos būdu įgytas kvalifikacijas.
Sąlygų ir paskatų suaugusiųjų mokymuisi sukūrimas
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„Švietimas 2011 m.“, Lietuvos statistikos departamentas, 2012 m.
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Lietuvoje suaugusieji bendrąjį išsilavinimą gali įgyti bendrojo ugdymo suaugusiųjų mokyklose, centruose arba
suaugusiųjų klasėse ir profesinio mokymo įstaigose. Besimokantys suaugusieji gali rinktis modulinį, nuotolinį,
neakivaizdinį, vakarinį arba savarankišką mokymąsi. Taip pat suaugusiųjų mokymas gali vykti ir darbo vietoje,
tuomet jį organizuoja darbdaviai („Eurostat“ duomenimis, 2010 m. 37 proc. šalies įmonių organizavo
mokymus). 2012 m. 65 bendrojo ugdymo mokyklose veikė suaugusiųjų klasės, kuriose mokėsi 10 967 mokiniai.
Suaugusieji gali dalyvauti ir neformaliajame ugdyme: tokias paslaugas teikia suaugusiųjų mokyklos, centrai ar
bendrojo ugdymo mokyklos, turinčios suaugusiųjų klases. 2012 m. šalyje veikė 42 neformaliojo suaugusiųjų
švietimo mokyklos.
Apskritai suaugusiųjų išsimokslinimas Lietuvoje yra gana aukštas: 2012 m. 93,4 proc. 25–64 metų asmenų
buvo įgiję bent vidurinį išsilavinimą. Tai buvo 1,2 karto daugiau už ES šalių vidurkį (74,3 proc.). Vis dėlto
pastebima, jog darbo jėgos kvalifikacija nepakankamai atitinka rinkos poreikius. Tai rodo egzistuojantis
struktūrinis nedarbas. Kai kuriuose ūkio sektoriuose egzistuoja specialistų perteklius, o kituose jų trūksta.
Darbo jėgos kvalifikacijos problemą atspindi ir statistika: 2012 m. laisvų darbo vietų skaičius pramonėje išaugo
11 proc., o užimtumas padidėjo tik 4,5 proc.88 Tad galima daryti prielaidą, jog įmonės nerado tinkamų darbui
žmonių, kurių kvalifikacijos lygis atitiktų įmonių norus ir lūkesčius, todėl buvo pasamdyta mažiau. Tai
patvirtina ir Lietuvos pramoninkų konfederacijos duomenys: 2012 m. 52 proc. šalies įmonių trūksta darbo
jėgos, 44 proc. nurodo, jog to trūkumo priežastis – netinkama rengiamų / paruoštų asmenų kvalifikacija89. Visa
tai rodo tęstinio mokymosi ir persikvalifikavimo svarbą: būtina sudaryti geresnes sąlygas ir galimybes
bedarbiams reintegruotis į darbo rinką, o dirbantiesiems – išsilaikyti joje. Tinkamų specialistų problemą
aštrina ir žemas suaugusiųjų, dalyvaujančių mokymosi visą gyvenimą veiklose, lygis (žr. 22). Palyginti su ES
šalimis, 2012 m. Lietuvoje 25–64 metų amžiaus gyventojų, dalyvavusių formaliajame ar neformaliajame
mokyme, dalis buvo 1,7 karto mažesnė už ES šalių vidurkį (atitinkamai 5,7 proc. ir 9 proc.), o nuo ES 2020
siekio (15 proc.) ji skyrėsi 2,6 karto. Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos projekte iškelti siekiai,
kad 2017 m. mokymosi visą gyvenimą lygis siektų 8 proc., o 2022 m. – 12 proc.
22 paveikslas. 25–64 metų žmonių, kurie mokėsi pastarąsias 4 savaites, dalis (proc.) Lietuvoje
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Šaltinis: „Eurostat“.

Nors suaugusiųjų išsilavinimo lygis šalyje yra gana aukštas, tačiau neretai asmenys, baigę mokslus, toliau
nebetobulina savo kvalifikacijos dalyvaudami įvairiose mokymo visą gyvenimą veiklose. Dėl to jų turima
kvalifikacija nuvertėja, jie nemoka dirbti naujesnėmis technologijomis, o tai savo ruožtu mažina jų
konkurencingumą darbo rinkoje, didina bedarbystės riziką. Labiausiai mokymosi visą gyvenimą veiklose
dalyvauja švietimo specialistai, valstybės tarnautojai ir vadybininkai.

Eglė Markevičienė, „Nedarbas didelis, darbuotojų – nė su žiburiu“, <http://vz.lt/article/2013/2/6/nedarbas-didelisdarbuotoju-ne-su-ziburiu#ixzz2RArccZbE>, [žiūrėta 2013 m. balandžio 22.].
89
Sigitas
Besagirskas,
„Kiek
ir
kokių
kompetencijų
reikia
Lietuvos
verslui
ir
pramonei“.
http://ktu.lt/sites/default/files/mokslo_tarnyba/kiek_ir_kokiu_kompetenciju_reikia_lietuvos_verslui_ir_pramonei_besagirs
kas_a.pdf [žiūrėta 2013 m. balandžio 22.].
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Antrinių šaltinių analizė parodė, jog viena iš svarbiausių priežasčių, kodėl suaugusieji nesimoko, yra jų
motyvacijos stoka, dažnai kylanti iš menko informuotumo apie naujausius ugdymo tikslus, siekiamas išugdyti
kompetencijas. „Eurostat“ duomenimis, 2011 m. 63,2 proc. asmenų Lietuvoje nurodė, jog nedalyvavo ir nenori
dalyvauti jokiuose mokymuose (lyginant su 2007 m., taip manančiųjų dalis šalyje išaugo 7,7 proc.). Palyginti su
ES šalių vidurkiu, Lietuvoje toks požiūris yra paplitęs 1,4 karto labiau (ES 27 vidurkis – 46,5 proc. asmenų,
kurie nesimokė ir nenori mokytis; lyginant su 2007 m., taip manančiųjų dalis ES sumažėjo 6,6 proc.). Taip pat
galima pastebėti, jog šiuo programiniu laikotarpiu suaugusiųjų, kurie nesimokė, bet norėtų mokytis, dalis taip
pat mažėjo: „Eurostat“ duomenimis, 2007 m. tokių asmenų buvo 10,6 proc., o 2011 m. – 8,3 proc. Dalyvavusiųjų
mokymuose motyvacija mokytis toliau Lietuvoje taip pat sumažėjo ir nedaug auga Europoje (žr. 23).
Sumažėjusią jau dalyvavusiųjų motyvaciją mokytis toliau galima traktuoti ir kaip organizuojamų kursų
neatitikimą dalyvių lūkesčiams ir poreikiams, jų kokybės problemą. Prie to prisideda ir suaugusiųjų
kompetencijų vertinimo trūkumas. Jo neužtikrinimas trukdo individualizuoti suaugusiojo mokymąsi mokant jį
tik trūkstamų žinių ar lavinant trūkstamus įgūdžius. Pasak M. Knowles, suaugusiojo mokymosi
individualizavimas, t. y. galių veikti savo mokymosi pobūdį (pvz., mokymosi dalykų, formų pasirinkimas)
suteikimas pačiam besimokančiajam yra vienas iš suaugusiojo motyvaciją mokytis lemiančių veiksnių90.
23 paveikslas. Respondentų, jau dalyvavusių mokymuose tolesni planai dėl dalyvavimo mokymesi visą
gyvenimą
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Šaltinis: „Eurostat“, Adult Education Survey.

Taigi pagrindinė suaugusiųjų (ir vyrų, ir moterų) nedalyvavimo mokymosi veiklose priežastis yra nenoras
mokytis. Tarp tų respondentų, kurie norėtų mokytis, bet nesimoko, dažniausiai yra paplitę amžiaus (t. y.
„mokytis jau per vėlu“) arba sveikatos argumentai („Eurostat“ duomenimis, 2011 m. 14,3 proc. respondentų
Lietuvoje įvardijo šiuos aspektus kaip savo nesimokymo priežastis, o 9,4 proc. tai buvo pagrindinė nesimokymo
priežastis (ES vidurkis – atitinkamai 8,5 proc. ir 6,4 proc.). Tarp moterų šie argumentai buvo truputį labiau
paplitę negu tarp vyrų (atitinkamai 15,3 proc. ir 13,3 proc.). Taip pat šie argumentai buvo labiau paplitę tarp
vyresnio amžiaus žmonių (žr. 16).
16 lentelė. Sveikata arba amžius kaip pagrindinė suaugusiųjų nedalyvavimo mokymesi visą gyvenimą
priežastis
Amžius
35–44
45–54
55–64
Šaltinis: „Eurostat“.

Proc. respondentų, kurių pagrindinė nesimokymo
priežastis yra amžius ir / arba sveikata
6,3
16,9
34,2

Tai rodo, jog mokymosi visą gyvenimą koncepcija Lietuvoje yra silpnai išplėtota – žmonės nėra pakankamai
informuojami, šviečiami, jog mokytis niekada ne vėlu, nesupažindinami su galimybėmis, nauda. Visuomenė
mažai žino apie naujausius ugdymo tikslus, siekiamas išugdyti kompetencijas, įteisintas oficialiuose
dokumentuose, vyrauja nuomonė, kad reikalingų kompetencijų, ypač susijusių su kūrybiškumu, technologiniais
Malcolm S. Knowles, Elwood F. Holton III, Richerd A. Swanson, Suaugęs besimokantysis: klasikinis požiūris į suaugusiųjų
švietimą, Vilnius, 2007, p. 60–61.
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praktiniais žinių pritaikymo gebėjimais, bendravimu, verslumu, organizuotumu neugdoma ir neišugdoma, nes
nesama šių kompetencijų įvertinimo ir pripažinimo mechanizmų91. Tad skyrus daugiau dėmesio mokymosi visą
gyvenimą koncepcijos populiarinimui, t. y. bandant pakeisti kultūrines nuostatas, žmonių supratimą apie
mokymąsi ir tobulinant gebėjimų vertinimo sandarą, kad ji atitiktų mokymosi visą gyvenimą realijas ir skatintų
pamažu kaupti kompetencijas, tikėtina, jog mokymosi visą gyvenimą lygis šalyje išaugs.
Taip pat minimos ir didelio užimtumo, lėšų stygiaus priežastys. „Eurostat“ 2011 m. suaugusiųjų mokymosi
apklausos duomenimis, 20 proc. respondentų mokymosi ir darbo grafiko kirtimasis buvo viena iš pagrindinių
kliūčių dalyvauti mokymuose. 19 proc. nurodė, jog mokymai jiems yra per brangūs (ši kliūtis buvo dažniau
minima tarp moterų (atitinkamai 22 proc. moterų ir 15, 8 proc. vyrų nurodė mokymų kainą kaip kliūtį
dalyvauti juose). Dar dešimtadalis (9,4 proc.) respondentų paminėjo laiko trūkumą dalyvauti mokymuose dėl
šeimos pareigų.
Taikomasis suaugusiųjų švietimo tyrimas atskleidė ir reglamentavimo spragų, ribojančių darbuotojų mokymosi
galimybes. Darbo teisėje darbuotojo galimybės įgyti kvalifikaciją, ją tobulinti ar keisti yra reglamentuojamos
labai ribotai – iš esmės tik per mokymosi atostogų institutą. Darbo kodekse numatyta, kad darbuotojai gali
gauti mokymosi atostogas, kurios bus apmokamos tik tuomet, jei darbuotojas mokosi darbdavio siuntimu arba
darbdaviui savo iniciatyva sutikus apmokėti. Pažymėtina, kad mokymosi atostogų reglamentavimas yra
orientuotas išimtinai į formalųjį mokymą. Įstatymai ir kiti teisės aktai nenumato mokymosi atostogų suteikimo
tais atvejais, kada darbuotojas mokosi neformaliojo švietimo įstaigose (lanko seminarus, kursus ir pan.).
Kvalifikacijos tobulinimo reglamentavimas yra paliktas išimtinai kolektyvinėms sutartims ir tiesioginiams
susitarimams tarp darbdavio ir darbuotojo. Valstybinės darbo inspekcijos nuomone, seminarų, kursų ar kitokių
darbuotojų mokymo formų laikas, kada į juos siunčia darbdavys, yra prilyginamas darbo laikui arba
komandiruotei (jei mokymai vyksta kitame mieste). Nesant darbdavio siuntimo arba sutikimo, darbuotojas gali
dalyvauti neformaliajame mokyme tik nedarbo laiku ir savo sąskaita. Taip pat dėl riboto ir nelankstaus
valstybinio suaugusiųjų mokymosi finansavimo tęstinis mokymas tampa per brangus žemesnes pajamas
gaunantiems žmonėms, kurie nori mokytis, bet negauna iš darbdavio finansinės paramos. Tai rodo mažas
perkamosios galios standartas – 2010 m. jis buvo 115 vienam darbuotojui. Tai yra beveik 4,5 karto mažiau už
ES vidurkį ir rodo vienas iš mažiausių tarp Europos valstybių Lietuvoje gyvenančių asmenų finansines
galimybes susimokėti už mokymo kursus savo lėšomis. Svarbus postūmis mokymosi visą gyvenimą plėtroje
galėtų būti suaugusiųjų mokymosi čekių sistemos sukūrimas (t. y. paklausos pusės finansavimas). Tačiau tam,
kad sistema veiktų, ji turi būti derinama su nacionaline teise, atsižvelgiant į tai, kad valstybė suaugusiųjų
mokymo veiklas finansuoja tik tam tikroms grupėms. Tad skatinant visų visuomenės grupių nuolatinį
mokymąsi turi būti ieškoma kompleksinių sprendimų, kurie būtų glaudžiai susiję su kvalifikacijų pripažinimo
sistemos plėtra, formaliojo ugdymo institucijų pokyčiais. Taip pat, žinant, kad profesinės ir aukštosios
mokyklos turi pasirengusios specialias bedarbių perkvalifikavimo, tęstinio profesinio mokymo programas,
turėtų būti skatinama ir mokymo paslaugų suaugusiems asmenims plėtra.
Šiuo metu profesinio mokymo įstaigos yra labiau įpratusios dirbti su nepilnamečiu jaunimu, t. y. teikti pirminio
profesinio švietimo paslaugas ir yra nepakankamai verslios bei aktyvios siekdamos pritraukti vyresnius
besimokančiuosius ir teikdamos paslaugas darbdaviams tobulinant jų darbuotojų kvalifikaciją. Tai suponuoja
nevienodą švietimo paslaugų prieinamumą visoms visuomenės grupėms. Menkas galimybes mokytis visą
gyvenimą turi visų amžiaus grupių socialinės rizikos asmenys, darbininkiškų profesijų atstovai, kaimo
gyventojai. Šiems asmenims neretai reikia pagrindinių žinių, kurias galėtų teikti bendrojo lavinimo ar
profesinės mokyklos. Tad tikėtina, jog pagerinus prieinamumo prie švietimo paslaugų sąlygas per švietimo
įstaigų skatinimą papildomai orientuotis į mokymosi visą gyvenimą paslaugų plėtrą, padidės ir mokymosi visą
gyvenimą lygis, juolab kad mokymosi potencialo augimas tarp minėtų grupių yra. Pavyzdžiui, Lietuvos kaimo
gyventojų mokymosi poreikių tyrimas atskleidė, kad suaugusiųjų mokymosi potencialas tarp šios tikslinės
grupės turi potencialą išaugti: atliekant tyrimą trečdalis kaimo vietovių gyventojų, kurie nesimoko, nurodė, kad
norėtų mokytis. Tad tikėtina, jog suaugusiųjų švietimo paslaugų tiekimas steigiamuose daugiafunkciuose
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centruose, pritrauks daugiau suaugusiųjų į mokymosi veiklas. Žinoma, tam yra būtina atsižvelgti į mokymosi
poreikius. Tyrimas „Suaugusiųjų mokymosi motyvacija ir poreikiai Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje“92
atskleidė, jog pagrindinės Lietuvos suaugusiųjų gyventojų mokymosi motyvacijos priežastys yra noras įgyti
žinių ir gebėjimų, naudingų asmeniniame gyvenime ir noras plėsti akiratį, gilinti žinias. Kiti svarbūs motyvai –
tai kvalifikacijos patvirtinimo (diplomo, atestato) gavimas. Taip pat svarbus ir socializacijos motyvas – 45 proc.
Lietuvos gyventojų kaip vieną iš priežasčių, skatinusių mokytis, nurodė norą įdomiai praleisti laiką, bendrauti ir
susipažinti su žmonėmis. Galiausiai 51 proc. Lietuvos gyventojų išreiškė norą tobulinti su darbu tiesiogiai
susijusius įgūdžius. Būtent pastarojo tipo kursų buvo siūloma daugiausia – „Eurostat“ duomenimis, 2011 m.
86,9 proc. visų neformaliojo tipo mokymų buvo skirti įgūdžiams, reikalingiems darbui, tobulinti.
Minėto tyrimo rezultatai apie suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo būdus atskleidė, jog dažniausiai gyventojai
savo kvalifikaciją kelia savarankiškai kryptingai mokydamiesi iš knygų, interneto, draugų, radijo, vaizdo ir
garso įrašų, lankydamiesi muziejuose, dalyvaudami ekskursijose. Antras pagal nurodymo dažnumą būdas – tai
mokymasis kituose suaugusiems skirtuose kursuose ar užsiėmimuose, susijusiuose su respondentų pomėgiais
ar gyvenimo būdu (užsienio kalbų, sporto, vairavimo, muzikos, choro, šokio, sveikos gyvensenos, darbo su
kompiuteriu ir kiti kursai). Trečiasis – tai mokymasis darbovietės organizuotuose kvalifikacijos kėlimo ar
perkvalifikavimo kursuose, mokymuose, stažuotėse, seminaruose, siekiant persikvalifikuoti ar tobulinti savo
kvalifikaciją. Tokie rezultatai rodo būtinybę pereiti prie mokymosi rezultatais grindžiamos politikos, kur
pagrindinis vaidmuo tektų besimokančiajam, neatsižvelgiant į jo mokymosi kontekstą; plėtoti neformaliuoju
būdu įgytų kompetencijų pripažinimą, organizuojant mokymą remtis suaugusiųjų mokymo (andragogine)
metodika, kuri pabrėžia mokymosi daugiadimensiškumą: ne tik žinių ir įgūdžių, bet taip pat socialinių ir
komunikacinių ryšių, saviraiškos, nuolatinio mokymosi motyvacijos didinimo svarbą, užtikrinti pakankamą
suaugusiųjų mokymuisi skirtų programų įvairovę.
Apibendrinus galima konstatuoti, jog įtraukti daugiau suaugusiųjų į mokymąsi trukdo jų motyvacijos stoka,
dažnai kylanti iš menko informuotumo apie naujausius ugdymo tikslus, siekiamas išugdyti kompetencijas;
nepakankamai išvystytos įvairiais mokymo būdais įgytų kompetencijų formalizavimo galimybės; nevienodas
prieinamumas (geografiškai, finansiškai, tikslinių grupių atžvilgiu), suaugusiųjų mokymosi reglamentavimo
spragos.
Šiems aspektams analizuojamuoju laikotarpiu skirta nemažai dėmesio. 2008 m. priimtoje Mokymosi visą
gyvenimą užtikrinimo strategijoje ir jos įgyvendinimo veiksmų plane numatyta suteikti „antrojo šanso“
galimybę suaugusiesiems, siekiantiems formaliojo išsilavinimo, ir sukurti teisinę bazę, panaikinančią
apribojimus suaugusiems asmenims, siekiantiems įgyti paklausias darbo rinkoje profesijas, kelti kvalifikacijos
lygį, ir laiduojančią finansines mokymosi galimybes. Tam buvo bandoma išnaudoti profesinį mokymą, bandant
jį labiau pritaikyti prie ūkio raidos poreikių. Taip pat profesinio mokymo srityje buvo imtasi iniciatyvų,
didinančių paskatas ir gerinančių suaugusiųjų mokymosi sąlygas. Labiausiai paplitę buvo toliau aptariami trys
tęstinio profesinio mokymo organizavimo atvejai.
1) Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų neformalusis mokymas(is), kurį inicijuoja darbdavys. Toks
mokymas(is) vykdomas įmonės, įstaigos arba besimokančiųjų lėšomis, jei yra galimybė, pasinaudojant
numatytomis mokesčių lengvatomis; taip pat buvo numatytos subsidijos darbdaviams, įdarbinantiems jaunimą
iki 29 metų.
2) Iš valstybės biudžeto remiamas darbuotojų valstybės tarnautojų ir tam tikruose ūkio sektoriuose (sveikatos
apsaugos, žemės ūkio ir kt.) darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, o įmonių darbuotojų mokymui buvo
teikiama Europos socialinio fondo parama.
3) Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo mokymas. Nuo 2012 m. pradžios bedarbių mokymui finansuoti
buvo įvesta mokymo kuponų sistema. Kuponų sistema taikoma ir mokymo pagal neformaliojo mokymo
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<http://www.suaugusiujusvietimas.lt/modules/document_manager/documents/3/ataskaita%20%20Baltijos%20salys.pdf>, [žiūrėta 2013 m. kovo 22 d.].
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programas finansavimui. Pastarojo pobūdžio programos buvo netgi dažniau pasirenkamos negu formaliojo
pobūdžio. Apskritai neformaliojo mokymosi galimybės kvalifikacijai kelti ar atskiroms kompetencijos įgyti
profesinio mokymo srityje pastaraisiais metais sustiprėjo ir jomis buvo naudojamasi. Tikėtina, kad
neformalusis mokymasis plis ateityje dėl 2012 m. priimtų nuostatų naujos redakcijos Lietuvos Respublikos
neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatyme, sudariusių prielaidas tokio pobūdžio mokymui populiarėti.
Įstatyme yra numatytas sisteminis neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansavimas, įvestas neformaliojo
suaugusiųjų švietimo krepšelis, o dirbantiesiems siūloma suteikti penkių darbo dienų papildomas mokamas
atostogas dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose ir projektuose.
Apskritai daugiausia iniciatyvų skirta bedarbiams (siekiant padidinti jų galimybes įsidarbinti) ir asmenims,
kuriems gresia atleidimas iš darbo, pritraukti į profesinį mokymą ir suaugusiųjų bendrosioms kompetencijoms
ugdyti. 2012 m. buvo įvesta nauja bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų mokymo tvarka. Jie
pradėti siųsti pas profesinio mokymo paslaugų teikėjus, kuriuos gali patys pasirinkti iš Lietuvos darbo biržos
interneto svetainėje paskelbto įstaigų sąrašo. 2012 m. spalį buvo galima rinktis iš 1500 neformaliojo ir 109
formaliojo profesinio mokymo programų, kurių vidutinė trukmė 1,5 mėn. 2011 m. Taip pat mokymas pradėtas
vykdyti atsižvelgiant į labai konkrečius darbdavių poreikius, didesnė dalis bedarbių pradėta mokyti pagal iš
anksto su būsimu darbdaviu suderintas programas, o praktinis mokymas vyko darbo vietoje. ŠMM 2011 m.
duomenimis, 25–34 metų asmenų, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas, dalis sudarė 6,9
procentus. Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos projekte numatyta pasiekti, kad 2017 m. ši dalis
būtų 7,5 proc., o 2022 m. – 8,5 proc.
Suaugusiųjų švietimui skirta ir ES struktūrinės paramos lėšų. Šiuo programiniu laikotarpiu SSVP priemonės
suaugusiųjų švietimui yra skirtos infrastruktūrai kurti: „Suaugusiųjų švietimo institucijų modernizavimas“
(VP3-2.2-ŠMM-05-V), „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“, (VP3-2.2-ŠMM-04-R).
Pastaroji priemonė turi didžiausią potencialą prisidėti prie suaugusiųjų mokymo sistemos plėtros ir taip
padidinti prieinamumą (viena iš daugiafunkcių centrų funkcijų, esant bendruomenės poreikiui, galės būti
suaugusiųjų neformalusis švietimas). Iki 2015 m. planuojama įkurti 70 universalių daugiafunkcių centrų kaimo
vietovėse, tad ateinančiuoju laikotarpiu svarbu užtikrinti jų išnaudojamumą, juose teikiamų suaugusiųjų
neformaliojo paslaugų kokybę.
ŽIPVP su suaugusiųjų švietimu yra siejamos veiklos, remiamos pagal priemonę „Besimokančiųjų pagrindinių
kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje“ (VP1-2.2.-ŠMM-06-V), yra finansuojamas
suaugusiųjų mokymo programų kūrimas, finansuojami mokymai, per kuriuos suaugusieji tobulina bendrąsias
kompetencijas, nuolatinio mokymosi įgūdžius. Pavyzdžiui, 2010–2012 m. vyko projekto „Suaugusiųjų švietimo
sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“ pirmasis etapas, per kurį
pagal 15 inovatyviais metodais pagrįstų suaugusiųjų mokymo modulių (t. y. pilietinis suaugusiųjų švietimas;
finansinis suaugusiųjų švietimas; suaugusiųjų saugaus eismo švietimas; sveika gyvensena; suaugusiųjų
švietimas medijų formomis; trečiojo amžiaus asmenų mokymas; mokymasis mokytis; problemų sprendimas;
suaugusiųjų neformalusis profesinis mokymas; suaugusiųjų meninis ugdymas; tėvų švietimas; anglų kalba;
teisinis raštingumas; kompiuterinis raštingumas; verslumo ugdymas) buvo apmokyta 1850 suaugusiųjų. Taip
pat įgyvendinant šį projektą buvo apmokyta beveik tūkstantis suaugusiųjų mokytojų (andragogų), švietimo
vadybininkų ir suaugusiųjų švietimo institucijų administracijos darbuotojų.
Pagal priemonę „Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo
sistemoje“ (VP1-2.2.-ŠMM-06-V) taip pat numatyta sudaryti naujas mokymosi galimybes trečiojo amžiaus
asmenims, stiprinti trečiojo amžiaus universitetus (TAU), parengti naują metodinę medžiagą (kurti naujus
mokymosi suaugusiems modulius, juos perkelti į skaitmeninę erdvę), mokyti suaugusiuosius ir andragogus.
Šioje priemonėje labiausiai finansuojamos veiklos yra mokymo priemonių rengimas (tam skiriama 27 proc.
lėšų nuo viso projektų biudžeto) ir švietimo specialistų mokymai (18 proc.).
Taip pat prie sąlygų suaugusiųjų švietimui prisideda ir priemonės „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“,
VP1-2.1-ŠMM-04K, remiama veikla, skirta neformaliuoju būdu įgytų kvalifikacijų formalizavimo sistemos
parengimui ir įgyvendinimui aukštojo mokslo sistemoje. Įdiegus šią sistemą asmenys, įgiję kompetencijas
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dirbdami ar kitais būdais, galės gauti turimų kompetencijų įvertinimą ir rekomendacijas dėl tolesnio mokymosi
ir kvalifikacijos įgijimo.
Įgyvendinant VP1-2.2-ŠMM-06-V priemonę kuriami nauji suaugusiųjų mokymosi modeliai, andragogų
profesinės veiklos aprašas, naujos suaugusiųjų mokymosi priemonės, plėtojama trečiojo amžiaus universitetų
veikla, mokomi andragogai. Tai stiprina suaugusiųjų mokymo kokybės augimo prielaidas – tikėtina, jog
išmokyti švietimo specialistai gebės lanksčiau parinkti mokymo metodus, sudominti dalyvaujančiuosius
kursuose, labiau atitikti suaugusiųjų mokymosi poreikius. Iš viso VP1-2.2.-ŠMM-06-V ir VP1-2.3-ŠMM-03-V
priemonėse suaugusiųjų mokymuisi skirta apie 19 mln. Lt. Tai sudaro tik apie 2 proc. visų ŽIPVP Mokymosi
visą gyvenimą prioriteto lėšų. Iš viso ESF lėšomis Švietimo ir mokslo ministerijos atsakomybės srityje esančiose
ŽIPVP priemonėse pagal pasirašytas sutartis planuojama išmokyti 248 162 asmenis, iš kurių vos 2 proc.
apibūdinami kaip suaugę asmenys, nepriskiriami jokiai kitai kategorijai (žr. 24). Beveik visi besimokantys
asmenys ŠMM priemonėse yra formaliojo švietimo sistemos dalyviai – pedagoginiai darbuotojai, mokiniai ir
studentai, švietimo pagalbos specialistai, švietimo administratoriai, mokslininkai ir tyrėjai. Kitaip tariant, tai
yra tie asmenys, kurie ir taip mokosi ir būtų bet kuriuo atveju mokęsi (nors greičiausiai ne taip intensyviai) ir
be ES paramos.
24 paveikslas. Asmenys, kurie mokėsi ar mokosi ESF lėšomis Švietimo ir mokslo ministerijos
atsakomybės srityje esančiose ŽIPVP priemonėse

Šaltinis: parengta autorių naudojant duomenis iš www.esparama.lt.

Daug asmenų buvo mokyta ir yra mokoma kitose Lietuvos programose ir priemonėse, bendrai finansuojamose
iš Europos Sąjungos fondų (žr. 25). Tam jau išleista ar suplanuota išleisti net 1737,6 mln. Lt arba dvigubai
daugiau negu suplanuota ŽIPVP Mokymosi visą gyvenimą prioritete, už kurį atsakinga Švietimo ir mokslo
ministerija. Didžiausia lėšų dalis kitų ministerijų priemonėse buvo skirta bedarbiams mokyti – grupei, kurios
mokymuisi ir iki įstojimo į Europos Sąjungą buvo sistemingai skiriamos lėšos. Tik apie 10 proc. šių lėšų buvo
nukreipta socialinės atskirties grupių asmenų (neįgaliųjų, buvusių kalinių ir kt.) mokymosi galimybėms didinti.
Kitos lėšos buvo skiriamos arba labiausiai išsilavinusioms ir aktyviausioms visuomenės grupėms, pavyzdžiui,
valstybės tarnautojams, viešųjų paslaugų darbuotojams, arba buvo skiriamos plačioms gyventojų kategorijoms,
arba nebuvo taikomi jokie apribojimai tikslinėms grupėms ir todėl mokymosi galimybėmis vis tiek
pasinaudodavo labiausiai išsilavinę ir aktyviausi asmenys. Daugeliu tyrimų yra nustatyta, kad aktyviausiai
mokymesi dalyvauja labiausiai išsilavinę asmenys. Tad pagrindinė priežastis, kodėl mokymosi visą gyvenimą
lygis šalyje 2007–2012 metais išliko žemesnis negu buvo 2004 metais, kai ES struktūriniai fondai dar nebuvo
pradėti naudoti, yra ta, kad didžioji dalis valstybės ir Europos Sąjungos lėšų, numatytų žmonėms mokyti, šiuo
laikotarpiu buvo skirtos toms tikslinėms grupėms, kurios bet kuriuo atveju būtų mokiusiosi arba toms
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grupėms, kurias valstybė rėmė ir iki tol. Ateityje valstybė turėtų tiksliau diferencijuoti visuomenės grupes,
kurioms teikia finansinę paramą dalyvauti mokymesi visą gyvenimą. Ypač daug dėmesio turėtų būti skiriama
dirbantiems asmenims, kurie dar neturi formalios kvalifikacijos (nors dažnai dirba kvalifikuotą darbą) arba
turintiems tik profesinę kvalifikaciją (dažnai nebeatitinkančią šiuolaikinio ūkio ar visuomenės poreikių). Taip
pat tokie asmenys neretai stokoja bendrųjų gebėjimų, socialinių kompetencijų, todėl būtina stiprinti ir šių
kompetencijų patobulinimo galimybes.
25 paveikslas. Suaugusiųjų tęstiniam mokymuisi skirtos ir planuojamos skirti lėšos iš 2007–2013 m.
ŽIPVP ir 2007–2013 m. Kaimo plėtros programos

Šaltinis: parengta autorių naudojant duomenis iš www.esparama.lt.

Pagrindinės profesinio mokymo sektoriaus stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės
Apžvelgtos praeities, esamos būklės ir ateities tendencijos pateikiamos 17 lentelėje.
17 lentelė. Profesinio mokymo srities stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės
-

-

-

Stiprybės
Padidinta atitiktis tarp profesinio mokymo ir darbo
rinkos poreikių: ugdymo turinys formuojamas
remiantis kompetencijomis ir mokymo tikslais;
praktinis mokymas apima didžiąją mokymosi
turinio dalį; kuriama modulinė profesinio mokymo
sistema; kuriama kvalifikacijų sandara, mokymas
pradėtas vykdyti labiau atsižvelgiant į konkrečius
darbdavių poreikius.
Socialiniai partneriai yra įtraukti į profesinio
mokymo politikos formavimą ir įgyvendinimą.
Tarptautinis bendradarbiavimas su įvairių šalių
mokymo įstaigomis, pakankamas profesijos
mokytojų ir mokinių mobilumo lygis.
Vyksta profesinio mokymo įstaigų optimizavimas ir
reorganizavimas.
Visiškai įgyvendintas lyčių lygybės principas
profesiniame mokyme.
Profesijos mokytojams sukurta technologinių
kompetencijų tobulinimo sistema.
PIT tinklas sudaro pagrindą profesinio orientavimo
struktūros plėtrai.

-

-

-

-

Silpnybės
Profesinio mokymo sistemos lankstumo trūkumas – ne
visos programos pertvarkytos į modulines.
Teisinių, metodinių ir finansinių prielaidų pameistrystei
trūkumas.
Nepakankamas socialinių partnerių įsitraukimas į
švietimo procesus, profesinio orientavimo paslaugų
kokybės užtikrinimą.
Žemas profesinio mokymo ir profesijos mokytojo
profesijos prestižas visuomenėje ir tarp potencialių
besimokančiųjų.
Nepakankamas mokinių, dalyvaujančių įvairiose
verslumą ugdančiose iniciatyvose, skaičius.
Suaugusiųjų mokymo patirties, paslaugų suaugusiųjų
mokymuisi stygius sektoriniuose praktinio mokymo
centruose.
Nevisiškai suformuluota kvalifikacijų sistema:
LTKS nėra visiškai įgyvendinta;
neegzistuoja 5 lygmens kvalifikaciją suteikiančios
programos;
nėra kvalifikacijų registro;
nėra nuolatinio profesinio mokymo teikėjų veiklos
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-

-

-

-

-

-

3.3.

Gerinamas suaugusiųjų prieinamumas prie
švietimo paslaugų.
Sukaupta ES struktūrinės paramos naudojimo,
projektų administravimo patirties, kurią bus
galima panaudoti būsimojo programavimo
laikotarpio projektų nacionaliniu ir instituciniu
lygmenimis įgyvendinimui.
Galimybės
Didelis jaunimo nedarbas ir aukšta kvalifikuotų
specialistų paklausa darbo rinkoje gali paskatinti
jaunimo susidomėjimą profesinio išsilavinimo
įgijimo galimybėmis.
Lietuvos ekonomikos atsigavimas ir ūkio plėtra
skatins inovacijų diegimą į ūkio sektorius ir didins
poreikį rengti darbuotojus, gebančius dirbti
naujomis technologijomis. Pramonės ir paslaugų
sektorių poreikis darbo jėgai, turinčiai profesinį
išsilavinimą, mažai kinta: sektoriai yra imlūs tokiai
darbo jėgai.
Naujų technologijų plėtra ir diegimas sudarys
sąlygas didinti švietimo sistemos veiksmingumą.
Šalies darbdaviai, trūkstant kvalifikuotos darbo
jėgos, bus labiau nusiteikę bendradarbiauti su
švietimo įstaigomis, investuoti į būsimų darbuotojų
rengimą ar esamų kvalifikacijos tobulinimą.
ES tarptautinių švietimo mainų paramos
programos sudaro sąlygas profesinio mokymo
sistemos personalo kvalifikacijai tobulinti,
moksleivių ir studentų mainams.
Patvirtinta Nacionalinė darnaus vystymosi
švietimo 2007–2015 metų programa numato
įtraukti darnaus vystymosi nuostatas į visas
švietimo pakopas, tobulinti susijusias
kompetencijas, rengti metodinę medžiagą,
organizuoti neformaliojo švietimo renginius,
vykdyti vyresnio amžiaus žmonių švietimą ir pan.

-

-

-

-

išorinio vertinimo ir stebėsenos.
Žemas suaugusiųjų dalyvavimas profesiniame mokymesi
ir kvalifikacijos tobulinime. Labiausiai remiamas
mokymasis tų suaugusiųjų grupių, kurios ir be valstybės
paramos mokytųsi, trūksta paskatų mažiausiai
besimokančioms visuomenės grupėms.
Ribota profesinio orientavimo paslaugų kokybė.
Grėsmės
Socialiniai ir ekonominiai iššūkiai:
Demografinės tendencijos: dėl demografinių priežasčių
mažėjantis vaikų ir jaunimo, ateinančio mokytis į
formaliojo švietimo sistemą, srautas;
Sparti jaunimo ir darbingo amžiaus žmonių emigracija.
„Protų nutekėjimas“ į kitas veiklos sritis, personalo
neatsinaujinimas.

Studijos
Kaip pažymėta strategijoje „Europa 2020“, nepakankamas aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų lygis sukuria
vadinamąjį „butelio kaklelio“ efektą plėtojant šiuolaikinę, žinių kūrimu ir panaudojimu grįstą ekonomiką, riboja
produktyvumo augimą, inovacijų diegimą ir konkurencingumo augimą globalioje ekonomikoje. Spartėjanti
technologinė pažanga ir technologijų pasikeitimai, intensyvėjanti pasaulinė konkurencija reikalauja nuolatinio
darbo jėgos įgūdžių tobulinimo ir žinių atnaujinimo. Nepakankamas aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų lygis
taip pat riboja tvarų ir pažangų ekonomikos augimą ES – tokių asmenų lygio vidurkis ES 2012 m. sudarė
35,8 proc.93, o siekis 2020 m. yra nustatytas ne mažiau kaip 40 proc.
Studijų būklė ES kontekste
Lietuvos padėtis pagal 30–34 metų amžiaus asmenų, turinčių aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą, dalį ES
kontekste šiuo metu yra nebloga – 2012 m. šis rodiklis sudarė 48,7 proc. ir buvo aukštesnis ir už ES vidurkį, ir
už ES 2020 m. siektiną rodiklio reikšmę94. Tačiau toks Lietuvos rodiklis nevisai atspindi ateities tendencijas ir
grėsmes, kurios neišvengiamai turės įtakos 30–34 metų asmenų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, dalies
pasikeitimams iki 2020 m. Taip pat būtina atsižvelgti į tai, kokios tendencijos yra kitose ES šalyse ir kokias
strategijas bei siektinus ES 2020 rodiklius jos yra pasirinkusios.

93
94

„Eurostat“, 2013 m.
„Eurostat“, 2012 m.
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Skirtingų ES šalių narių situacija yra nevienoda – viena grupė šalių, kuriose aukštąjį išsilavinimą turinčių
asmenų lygis nesiekia ES vidurkio, kaip siekiamą nacionalinį tikslą yra nusistačiusi pasiekti ir viršyti bent ES
vidurkį, bet nesieks ES 2020 m. tikslo – 40 proc. (Bulgarija, Čekija, Graikija, Italija, Latvija, Vengrija, Austrija,
Malta, Rumunija), antroji grupė šalių, kuriose aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų lygis jau 2012 m. buvo arti
arba viršijo ES 2020 siekį ir numato 2020 m. kaip tikslą didesnį negu 40 proc. lygį (Belgija, Airija, Ispanija,
Prancūzija, Lenkija, Suomija), o trečioji grupė šalių, kuriose aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų lygis jau
dabar viršija 40 proc., tačiau kaip siekį 2020 m. numato ne didesnį kaip 40 proc. lygį (žr. 26ą). Trečiajai grupei
priklauso ir Lietuva, kurios nacionalinis tikslas 2020 m. yra išlaikyti ne mažesnį kaip 40 proc. lygį, ir šis
rodiklis yra nustatytas Nacionalinėje reformų programoje. Todėl priemonės, kurias turėtų rinktis Lietuva
numatytam rodikliui išlaikyti, turėtų skirtis nuo kitų ES šalių pasirenkamos studijų plėtros strategijos ir
numatomų vykdyti priemonių ar įrankių.
26 paveikslas. Aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų lygis procentais ES šalyse narėse ir nacionaliniai
tikslai 2020 m.

Šaltinis: sudaryta autorių pagal „Eurostat“ duomenis, 2013 m.
Pastaba: Jungtinė Karalystė neturi nusistačiusi nacionalinio tikslo 2020 m. pagal aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų lygį.

Lietuvos studijų būklę vertinant ne tik pagal 30–34 metų asmenų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, dalį visoje toje
populiacijos dalyje, bet ir pagal kitus ES kontekstinius rodiklius, matoma daugiau netolygumų studijų srityje
(žr. 18).
18 lentelė. Netolygumų tarp Lietuvos ir ES vidurkio analizė studijų srityje
Netolygumo rodiklis
30–34 metų amžiaus asmenų, turinčių
aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą,
dalis visoje to amžiaus populiacijos
dalyje, proc.
Jaunimo (20–34 metų amžiaus) su
aukštuoju išsilavinimu nedarbo lygis,
proc.

48,7

ES-27
vidurkis
35,8

Netolygumo
įvertinimas
Didelis
(teigiamas)

22,9

17,9

Didelis

Metai

Lietuva

2012

2012
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Metai

Lietuva

Lėšos, tenkančios vieno valstybės
biudžeto lėšomis studijuojančio studento
studijoms, tūkst. eurų

2012

1,7395

ES-27
vidurkis
8,396

Finansinės
paramos
studentams
(stipendijų, lengvatinių paskolų ir pan.
forma) dalis nuo visų švietimui skirtų
viešųjų lėšų, proc.
Viešosios ir privačios išlaidos studijoms,
tenkančios 1 studentui pagal PGS

2010

4,5

6,7

Vidutinis

2010

5290,3

9956

Didelis

Studentų skaičiaus dalis 20–24 metų
amžiaus grupėje, proc.

2011

56,2

47,3

Studentų, baigusių studijas tiksliųjų
mokslų, matematikos ir technologijų
specialybėse, dalis nuo visų studentų,
proc.
Studentų, dalyvaujančių nuotolinėse /
tęstinėse studijose, dalis nuo visų
studentų, proc.
Studentų
mobilumas
–
studentų,
studijuojančių ES šalyse narėse ir
kandidatėse ne EEE šalyse, dalis nuo visų
studentų skaičiaus, proc.
Dėstytojų mobilumas – dalis nuo visų
dėstytojų

2011

21,5

22,6

Vidutinis
(teigiamas)
Mažas

2008

4,5

9,3

Didelis

2011

4,2

3,0

Vidutinis
(teigiamas)

2006

4,6

2,1

Didelis
(teigiamas)

Netolygumo rodiklis

Netolygumo
įvertinimas
Didelis

Šaltinis: sudaryta autorių pagal „Eurostat“ ir Lietuvos statistikos departamento duomenis, 2013 m.
Pagrindiniai aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų lygio galimam mažėjimui įtaką darantys veiksniai ir
tendencijos
Pagrindiniai tikslai studijų srityje 2020 m. nustatyti strategijoje „Lietuva 2030“. Šių tikslų pasiekimas (rodiklių
reikšmės) (žr. 19) labai priklausys ir nuo vidinių, ir nuo išorinių studijų srities raidą lemiančių veiksnių.
19 lentelė. „Lietuva 2030“ pažangos rodikliai, susiję su studijomis
Rodiklis

Reikšmė
ES-27
Lietuva
vidurkis

Aukštųjų mokyklų reitingai
Akademinis pasaulio
universitetų reitingas

–

–

(ARWU)

30–34 metų asmenų, baigusių
aukštąjį ar jam
prilygintiną mokslą, skaičius
„Eurostat“, 2010 m.
Mokymasis visą gyvenimą
„Eurostat“, 2010 m.
Universitetų ir verslo
bendradarbiavimas

95
96

Vieta (reikšmė)
2009 /
2010 m.
Nė vienas
Lietuvos
universitetas
nepatenka į
geriausiųjų
pasaulio
universitetų
500-uką

2020 m.

2030 m.

Bent vienas
Lietuvos
universitetas
yra tarp 500
geriausiųjų
pasaulio
universitetų

Bent vienas
Lietuvos
universitetas yra
tarp 300
geriausiųjų
pasaulio
universitetų
Ne žemesnė kaip
8 vieta ES

33,6 proc.

33,6 proc.

8 vieta ES

Ne žemesnė kaip
8 vieta ES

9,1 proc.

4 proc.

22 vieta ES

18 vieta ES

4,3 balo

4,2 balo

14 vieta ES

12 vieta ES

Ne žemesnė kaip
17 vieta ES
Ne žemesnė kaip
10 vieta ES

Lietuvos statistikos departamentas už 2012 m., 2013 m.
„Eurostat“ už 2005 m., 2013 m.
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Reikšmė
Rodiklis

ES-27
vidurkis

Vieta (reikšmė)
Lietuva

2009 /
2010 m.

2020 m.

2030 m.

Pasaulio ekonomikos forumas,
2010 m.

Šaltinis: Sudaryta autorių pagal strategiją „Lietuva 2030“.
Lietuvoje 30–34 metų asmenų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, rodiklis jau dabar viršija 2020 m. siektiną
reikšmę, tačiau tai lėmė tradicija ir aukšta motyvacija siekti aukštojo mokslo, taip pat gana tolygus aukštųjų
mokyklų tinklas, lemiantis gerą aukštojo mokslo geografinį prieinamumą. Vis dėlto prognozuojama, kad
dabartinis aukštas Lietuvos rodiklis pagal aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų lygį iki 2020 m. gali sumažėti
(žr. 27 paveisklą), nes tikėtina, kad gali pasireikšti kelių neigiamų veiksnių derinys:
1.

2.

3.
4.

„Demografinė duobė“ (žr. 28) dėl sumažėjusio gimstamumo (dabartinių 22–26 metų amžiaus asmenų,
kuriems bus 30–34 metų 2020 m., dalis visoje populiacijoje yra daug mažesnė97), vidutinės gyvenimo
trukmės pailgėjimo (didės vyresnių negu 64 metų amžiaus žmonių populiacijos dalis)98 ir emigracijos
(darbingo amžiaus, įskaitant ir 20–24 metų amžiaus asmenų (žr. 29) ir šeimų su vaikais emigracija mažins
populiacijos dydį apskritai, taip pat asmenų iki 34 metų amžiaus dalį visoje populiacijoje – kuo jaunesnė
karta, tuo didesnė dalis su aukštuoju išsilavinimu)99.
Mažėjantis studijų patrauklumas dėl nepakankamos studijų kokybės, finansinio prieinamumo, neatitikties
darbo rinkos ir visuomenės poreikiams, pralaimimos konkurencijos su kitomis užsienio aukštosiomis
mokyklomis ir kitų toliau aptariamų priežasčių.
Beveik nėra sąlygų (trūksta suaugusiesiems pritaikytų studijų programų, modulių ir pan. – nepakankama
pasiūla), finansinės paramos ir nesusiformavusi praktika mokytis visą gyvenimą.
Per lėtai auganti darbo pasiūla asmenims su aukštuoju išsilavinimu.

„Demografinė duobė“
20–24 metų amžiaus asmenų, kurie paprastai studijuoja, emigracijos mastai gerokai padidėjo po 2009 m., ir tai
galėtų būti siejama ne tik su ekonomine krize, bet ir su aukštojo mokslo reforma, kuomet aukštasis mokslas
tapo mažiau prieinamas dėl aukštos kainos palyginti su bendru pragyvenimo lygiu Lietuvoje (studijų kaina
svyravo nuo 3238 Lt iki 28250 Lt už semestrą, o vidutinis darbo užmokestis neto šalyje 2012 m. buvo
1651 Lt100).

Lietuvos statistikos departamentas, 2012 m.
„Eurostat“, 2012.
99 „Eurostat“, 2012.
100 Lietuvos statistikos departamentas, 2013 m., LAMA BPO, 2012 m.
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27 paveikslas. 30–34 metų amžiaus asmenų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, dalies dinamika Lietuvoje 2000–
2012 m.

Šaltinis: sudaryta autorių pagal „Eurostat“ duomenis, 2013 m.

28 paveikslas. Studentų skaičiaus Lietuvoje prognozė („demografinė duobė“).

Šaltinis: STD, Studentų registras, 2011 m.
Pastaba: iki 2009 m. naudojami STD duomenys, kai buvo skaičiuojamos iki „krepšelio“ modelio įvedimo valstybės
universitetams skirtos studijų vietos, nuo 2010 m. naudojami duomenys iš Studentų registro skaičiuojant aktualiai
besimokančius studentus. STD ir Studentų registro aktualių duomenų neatitikimas siekia apie 10 proc.

86

ŠVIETIMO IR MOKSLO SRITIES SEKTORIŲ STRATEGINĖ ANALIZĖ

29 paveikslas. 20–24 metų amžiaus emigravusieji ir 25–29 metų amžiaus bedarbiai su aukštuoju
išsilavinimu, vnt.

Šaltinis: sudaryta autorių pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis, 2013 m.

Nors 30–34 metų amžiaus asmenų su aukštuoju išsilavinimu dalis Lietuvoje yra didesnė negu ES vidurkis ir
siektina ES reikšmė iki 2020 m., tačiau dėl nepalankių veiksnių derinio šio rodiklio reikšmė tikrai mažės.
Studentų skaičiaus mažėjimas dėl demografinių priežasčių yra objektyvus dalykas, o išvykimas studijuoti į
užsienį ir studijų patrauklumo mažėjimas iš dalies nulemtas nepakankamos studijų kokybės, studijų
neatitikties darbo rinkos poreikiams, finansinio prieinamumo sumažėjimo ir pačios darbo rinkos struktūros
Lietuvoje.
Studijų kokybė
Nagrinėjant baigusiųjų studijas įsidarbinimo tendencijas, matyti neatitiktis tarp studijų pasiūlos ir darbo
paklausos, lemianti specialistų paklausos ir studijuojančiųjų disproporciją, aukštą jaunimo nedarbą ir mažėjantį
užimtumą (žr. 30ą) ir aukštojo mokslo persimokymo (aukštąjį išsilavinimą turinčių darbuotojų dalis, kuri
nedirba ISCO 1, 2 ir 3 profesijų grupėse101) lygį.

101

„Eurostat“, 2013 m.
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30 paveikslas. 25–29 metų amžiaus asmenų su aukštuoju išsilavinimu užimtumas, proc.

Šaltinis: sudaryta autorių pagal Lietuvos statistikos departamento ir „Eurostat“ duomenis, 2013 m.

2013 m. bendrajam priėmimui į 45 Lietuvos aukštąsias mokyklas užsiregistravo 41 015 asmenų. Iš viso
2013 m. buvo priimta studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose 66,5 proc. stojusiųjų102. Iš įstojusiųjų net
58,2 proc. rinkosi socialinių ir humanitarinių mokslų bei menų studijas ir tik 41,8 proc. rinkosi fizinių,
biomedicinos ir technologinių mokslų studijas103. Studentų, studijuojančių gamtos, technikos ir taikomuosius
mokslus, dalis (proc.) palyginti su bendru studentų skaičiumi nuosekliai mažėjo nuo 24 proc. 2006 m. iki
22 proc. 2010 m.104
2008 m. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro atlikto tyrimo105, kuriuo siekta sužinoti studentų
nuomonę apie įvairius studijų kokybės veiksnius, duomenimis, nustatyta, kad studijų programos pasirinkimas
dažniausiai siejamas su „idealistiniais“ motyvais – mėgstamais bendrojo lavinimo dalykais ir laisvalaikio
pomėgiais. Kur kas mažiau pasirinkimą lemia „materialieji“ motyvai: aiškios profesinės karjeros galimybės,
geros ateities materialinės sąlygos ir situacija darbo rinkoje. Tai rodo, kad nėra aiškios ir kryptingos karjeros ir
profesijos pasirinkimo konsultacijų ir pagalbos būsimiesiems studentams sistemos.
2012 m. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro106 atlikto tyrimo duomenimis, pastarųjų trejų metų
aukštųjų mokyklų absolventų gebėjimus socialiniai partneriai vertina žemesniais balais negu jų įvardytas
poreikis, o didžiausi skirtumai pastebimi tarp savarankiško tobulinimosi ir sprendimų priėmimo gebėjimų
vertinimo. Nustatytas tam tikras atotrūkis tarp to, kaip aukštosios mokyklos parengia studentus, ir socialinių
partnerių lūkesčių bei poreikių. Iš šiame tyrime nagrinėtų studijų kokybę lemiančių veiksnių studentai išskyrė
(suteikė I vietą pagal svarbą) studijų procesą (dėstytojai, dėstymas) – 53,6 proc. apklaustųjų ir asmeninio
tobulėjimo galimybes (25 proc. apklaustųjų), o kitus studijų kokybę lemiančius veiksnius studentai nurodė kaip
mažai reikšmingus: mokymosi infrastruktūrą kaip reikšmingą veiksnį įvertino 6,8 proc. apklaustųjų, akademinę
paramą (studijų organizavimas) – 4,7 proc., aukštųjų mokyklų išorės ryšius – 2,7 proc. Tokie vertinimo
rezultatai nebūtinai rodo, kad šie veiksniai nėra reikšmingi, tiesiog studijų kokybė pagal šiuos veiksnius per

Pagal LAMA BPO duomenis, 2013 m.
LAMA BPO, 2013 m., <http://www.lamabpo.lt/bendrojo-priemimo-rezultatai/2013#607>.
104 Švietimo valdymo informacinės sistemos ŠVIS duomenimis, 2013 m.
105 Duomenų šaltinis: dr. Laima Galkutė (2008). „Kas lemia studijų kokybę?“, Švietimo problemos analizė, Nr. 8(28), prieiga
internete: <http://www.smm.lt/svietimo_bukle/analizes.htm>.
106 Dr. Alfredas Chmieliauskas, dr. Arvydas Liepuonis, Romas Venčkauskas, Kristina Plankytė-Aidietienė. Tendencijos
aukštajame
moksle:
suinteresuotųjų
šalių
požiūriai,
2012
m.,
prieiga
internete:
<http://www.mosta.lt/images/documents/analize/tyrimai_ir_ataskaitos/2012/Tendencijos_aukstajame_moksle.pdf>.
102
103
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apklausą buvo pakankamos kokybės, ir studentams buvo svarbesni kiti dalykai, kurie galėtų būti toliau
tobulinami. Pavyzdžiui, infrastruktūros svarbą galėjo mažinti ir tai, kad per 2004–2012 m. laikotarpį buvo
padarytos gana didelės ES struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto investicijos į visų švietimo įstaigų
infrastruktūrą (žr. Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.). Vien 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu buvo
skirta 289,7 mln. Lt ERPF lėšų aukštųjų mokyklų infrastruktūrai gerinti pagal tokias priemones kaip VP3-2.2ŠMM-02-V („Universitetų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra“), VP3-2.2-ŠMM-03-V („Universitetų ligoninių
infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas studijoms“), VP3-2.2-ŠMM-14-V („Kolegijų infrastruktūros
atnaujinimas ir plėtra“), VP3-2.2-ŠMM-15-K („Kolegijų infrastruktūra, skirta studijoms“), VP3-2.2-ŠMM-16-V
(„Aukštųjų mokyklų infrastruktūra, skirta studijoms“) ir VP3-2.2-ŠMM-18-V („Universitetų infrastruktūros
plėtra“)107.
Vertinami atskirų veiksnių, darančių įtaką studijų kokybei, vertinimo rezultatus, studentai išskyrė teiginį
„Dėstytojai suprantamai, nuosekliai išaiškina savo dėstomų dalykų medžiagą“, o tai rodytų tiek pačių dėstytojų
kvalifikacijos svarbą, tiek dėstant pasirenkamų ir taikomų metodų svarbą. Vertinami mokymosi infrastruktūros
svarbą studentai išskyrė teiginio „Prireikus visada galiu pasinaudoti informacinėmis technologijomis
(kompiuteriu, internetu), laboratorijomis, kita įranga“ svarbą ir nurodė kaip svarbesnį nei kita infrastruktūra
(pastatai, auditorijos ir pan.). Pirmąkart buvo vertintas studijoms reikalingos medžiagos pateikimas
skaitmeninėje erdvėje, kuris, nors ir buvo įvertintas kaip mažiau reikšmingas palyginti su IT, įrangos
naudojimu, tačiau vis tiek buvo nurodytas kaip svarbus. Šis 2012 m. atliktas tyrimas parodė, kad nuo 2008 m.
neįvyko esminių studijų kokybės pasikeitimų, nes panašūs duomenys buvo gauti ir 2008 m. atlikus EBPO (angl.
OECD) tarptautinį mokymo ir mokymosi tyrimą „Teaching and Learning International Survey“ (TALIS). Per šį
tyrimą taip pat buvo analizuoti svarbiausi studijų kokybės veiksniai, kurie nebuvo gerai vertinami. Atliekant
tyrimą vertindami studijų kokybę studentai pagal 10 balų skalę vertino dėstymą (didaktiką), studentų
pasiekimų vertinimą, asmeninio tobulėjimo galimybes, akademinę paramą ir studijų organizavimą, studijų
infrastruktūrą ir aukštosios mokyklos išorės ryšius. Lietuvos tyrime nė vienas vertinimas neperžengė 8 balų
(„gero“ įvertinimo) barjero. Studentų vertinimu, studijų kokybei daugiausia reikšmės turi dėstymas (didaktika),
asmeninio tobulėjimo galimybės, kur kas mažiau – studijų infrastruktūra ir studentų pasiekimų vertinimas. Šie
rezultatai akivaizdžiai rodo, kad kuriant studijų kokybės gerinimo prielaidas svarbiausi yra žmonės –
dėstytojai, gebantys konstruoti į studentų kompetencijų plėtotę orientuotą studijų procesą, kurti asmeninio
studentų tobulėjimo sąlygas ir naudotų adekvačius studijų rezultatų vertinimo metodus, dėmesį sutelkdami ne
į diagnostinį, o į formuojamąjį vertinimą bei pasirinktų labiau šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančius
ir jaunimo patrauklesnius mokymo ir ugdymo metodus. Šių abiejų tyrimų duomenys taip pat rodo, kad Lietuvos
aukštosiose mokyklose nepakankamai dėmesio skiriama naujiems mokymo metodams, lėtas technologinių
naujovių diegimas, per mažai dėmesio skiriama kūrybingumo gebėjimams ugdyti (tyrime žemiausiai buvo
įvertinti teiginiai: „dėstytojai pakankamai laiko skiria kūrybiškoms savarankiškoms užduotims“, „studijos
skatina mano saviraišką“).
Ekspertai, vertindami Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programas, dažniausiai nurodo šias pagrindines
studijų programų kokybės problemas108:

-

pasenusi studijų literatūra, jos trūkumas;

-

per didelis dėstytojų krūvis;

užsienio literatūra mažai naudojama studentų baigiamuosiuose darbuose;
nepakankamai geros dėstytojų ir studentų užsienio kalbų žinios;
prasta baigiamųjų darbų kokybė;
studijų tikslų, rezultatų prasta dermė su turiniu – tai, kokį specialistą aukštoji mokykla planuoja parengti,
nedera su programos turiniu;

Pagal SFMIS 2013 m. spalio 22 d. duomenis.
socialinio fondo finansuojamų veiklų švietimo ir mokslo srityje įgyvendinimo rezultatų analizė, 2013 m,
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/ESF_finans
uojamu_veiklu_svietimo_ir_mokslo_srityje_igyvendinimo_rezultatu_analize.pdf>.
107

108 Europos
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-

dėstytojai per mažai užsiima moksline veikla, ypač tarptautiniu mastu;

-

prasta materialinė studijų bazė, neatitinkanti šiandienos poreikių;

akademinio mobilumo stoka, ypač tarptautiniu mastu – studentai iš užsienio aukštųjų mokyklų nenoriai
važiuoja studijuoti į Lietuvą;
studentų praktinių įgūdžių stoka;
prastas bendradarbiavimas ir grįžtamasis ryšys su socialiniais partneriais;
darbdaviai į studijų procesą įtraukiami tik formaliai.

Nors iš 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos buvo skirtas finansavimas tiek naujoms studijų programoms
parengti ar esamoms atnaujinti, tiek naujoms metodikoms parengti, didesnio studijų kokybės pokyčio minėtų
tyrimų duomenys taip pat nerodo. Dauguma Lietuvos aukštųjų mokyklų šia parama ir pasinaudojo
atnaujindamos programas, studijų materialinę bazę, dėstytojų mokymams. Taip iš dalies gali būti ir dėl to, kad
dauguma tokių projektų vis dar įgyvendinami ir poveikis pasireikš gerokai vėliau (kai baigs studijuoti pagal
atnaujintas programas ar metodikas). Tačiau ir darant prielaidą, kad studentai 2012 m. jau studijavo pagal
atnaujintas programas, tačiau vis tiek pateikė tokią nuomonę apie studijų kokybę, rodo esant sisteminį trūkumą
(pvz., netinkamai parinkti ar suformuluoti studijų programų, metodikų rengimo ar studijų vertinimo
reikalavimai, kriterijai, procedūros, netinkama rengėjų ar vertintojų kompetencija). Todėl reikalingas tolesnis
studijų kokybės valdymo ir sistemos tobulinimas.
Studijų atitiktis darbo rinkos poreikiams
Kitas svarbus studijų kokybę lemiantis veiksnys – pačių studijų chaotiškas pasirinkimas. Iš 2013 m. Lietuvos
aukštųjų mokyklų siūlytų 1071 studijų programų apie 13,4 proc. (iš viso 144) buvo įvairios vadybos
specializacijos – lyderystė, svetingumo paslaugų vadyba, renginių verslo vadyba, kūrybinių industrijų vadyba ir
pan. Tai greičiau bandymas sukurti po atskirą programą kiekvienai siaurai specializuotai darbo vietai negu reali
studijų programa, leidžianti veikti žinių ekonomikos, pasaulinės konkurencijos ir integracijos sąlygomis. Vien
2011 m. buvo įregistruotos 162 naujos studijų programos, palyginti su 2010 m. naujai registruotų programų
skaičius išaugo 4,6 karto109. Aukštojo mokslo įstaigų finansavimo modelis („studijų krepšeliai“) neskatina
gerinti studijų kokybės bei nemotyvuoja studentų geriau mokytis, nes šių įstaigų gerovė priklauso nuo studentų
skaičiaus. Kadangi humanitarinių, socialinių mokslų studijos kainuoja mažiau, taip pat tenka įdėti mažiau
pastangų ir šiuos mokslus studijuojantiesiems (2011 m. 68,5 proc. užbaigė socialinių, humanitarinių, menų
studijas nuo visų pradėjusių studijuoti šiuos mokslus palyginti su 31,5 proc. pabaigusių inžinerines,
technologijų, gyvybės, kompiuterių mokslus)110, todėl ir aukštosios mokyklos stengiasi pasiūlyti kuo daugiau
naujų programų, priimti kuo daugiau studentų ir vykdyti studijas kuo mažesnėmis sąnaudomis. Nepaisant
pradėto studijų programų vertinimo, o tai vertintina itin palankiai, studijų kokybei vis dar keliami neaukšti
reikalavimai, nes „pakėlus kokybės kartelę“ būtų daug daugiau nebaigiančiųjų aukštųjų mokyklų, o studijų
įstaigos netektų pajamų iš „studijų krepšelių“. Tikėtina, kad studijų programų kokybės pagerinimo būtų galima
sulaukti po tarptautinio šių programų vertinimo. Pirmieji žingsniai jau padaryti: gerokai išaugęs studijų
programų vertinimas, pasitelkiant tarptautinių ekspertų grupes (taip buvo 183 įvertintos studijų programos
2010 m. ir 126 programos 2011 m.)111.
Kad egzistuoja akivaizdi disproporcija tarp darbo rinkos paklausos ir pasiūlos aukštąjį išsilavinimą turinčiai
darbo jėgai, rodo ir užsiregistravusių į darbo biržą studijų absolventų dalis112. Didžiausia užsiregistravusių į
darbo biržą (DB) absolventų dalis (skaičiuojama, kaip einamaisiais metais baigę aukštąją mokyklą,
užsiregistravę darbo biržoje ir ne mažiau kaip 12 mėnesių aktyviai ieškantys darbo asmenų dalis nuo visų tais

109 Studijų

kokybės vertinimo centras, 2012 m.
2013 m.
111 Studijų kokybės vertinimo centras, 2012 m.
112 Lietuvos darbo birža, 2011 m.
110 „Eurostat“,
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pačiais einamaisiais metais baigusiųjų aukštąją mokyklą)113 tenka Vilniaus dailės akademijai (VDA) – 2009 m.
VDA absolventai sudarė 14,7 proc. visų baigusių absolventų; 2010 m. – 26,3 proc.; Vytauto Didžiojo
universitetui (VDU) – 2009 m. – 12,1 proc.; 2010 m. – 12,0 proc. ir Aleksandro Stulginskio universitetui (ASU,
buv. LŽŪU) – 2009 m. – 11,8 proc.; 2010 m. – 13,9 proc. Lyginant 2009 m. ir 2010 m. absolventų laidų
duomenis, pastebimas beveik visų universitetų absolventų, besikreipusių į DB, procentinės dalies didėjimas.
Palyginti su 2009 m. laida, 2010 m. absolventų, besikreipusių į DB, dalis pastaruosiuose universitetuose
padidėjo beveik du ir atitinkamai tris kartus. Pagal ŠVIS duomenis darbo biržoje registruotų aukštojo mokslo
absolventų dalis (proc.) didžiausia buvo 2009 m., ir tai būtų galima aiškinti ekonominės krizės įtaka, tačiau
tebeliekantis aukštas aukštųjų mokyklų absolventų nedarbo lygis 2011 m. rodytų esant gilesnes, sistemines
priežastis (žr. 31ą). Taigi disproporcija tarp paklausos ir pasiūlos didėja kiekvienais metais, tačiau nesiimama
tinkamų veiksmų tokiai situacijai ištaisyti.
31 paveikslas. Darbo biržoje registruotų aukštojo mokslo absolventų dalis, proc.

Šaltinis: sudaryta autorių pagal ŠVIS duomenis, 2013 m.
Pastaba: 2010 m. duomenys apie aukštojo mokslo visus absolventus bedarbius darbo biržoje nebuvo skelbiami.

Darbo biržoje registruotų aukštojo mokslo absolventų dalis pagal studijų sritis arba studijų krypčių grupes
skyrėsi nesmarkiai ir nebuvo nustatyta jokios priklausomybės nuo konkrečios studijų krypties ar studijų
krypčių grupės, pavyzdžiui, dizaino ir architektūros studijų absolventų, registruotų darbo biržoje, dalis 2011 m.
sumažėjo, o 2012 m. – vėl augo (32).

113 Lietuvos

darbo birža, 2011 m.
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32 paveikslas. Darbo biržoje registruotų aukštojo mokslo absolventų dalis pagal studijų sritis arba
studijų krypčių grupes, proc. nuo absolventų.

Šaltinis: sudaryta autorių pagal ŠVIS duomenis, 2013 m.

Studijų neatitiktis darbo rinkos poreikiams ne kartą buvo minima diskusijose viešojoje erdvėje, darbdavius
vienijančiose organizacijose. Ribotas verslo, mokslo ir viešojo valdymo bendradarbiavimas su studijų
įstaigomis lemia neatitiktis ne tik studijų pasiūlos formavime pagal specialybes, bet ir pagal studijų turinį,
praktinių įgūdžių stoką. Darbuotojų kompetencijų ugdymui, tarp jų studijas baigusių darbuotojų
perkvalifikavimui, praktinių įgūdžių stiprinimui įmonės turėjo skirti įmonių lėšas ir tam naudojo ES paramos
lėšas: pavyzdžiui, darbuotojų kvalifikacijai kelti įmonėse 2007–2012 m. laikotarpiu buvo skirta 139,35 mln. Lt
ES struktūrinės paramos lėšų114. Tai iš dalies padėjo pagrindus studentų praktiniams įgūdžiams formuoti per
praktikos atlikimą įmonėse ir įvairių IRT pagrindu suformuotų praktikos pasiūlos bei paieškos sistemų. Vien
Lietuvos verslo darbdavių portale „Gera praktika“ 2012 m. buvo užsiregistruota 2988 studentų, iš jų 2163
studentai iš universitetų ir 825 studentai iš kolegijų, taip pat 409 įmonės, ieškančios tam tikrų specialybių
studentų praktikai savo įmonėse115. Tačiau šis ir kiti studentų praktikai skirti portalai yra orientuoti į pasiūlos
pusę, t. y. tai, ką siūlo įmonės, tačiau stokojama sisteminio studentų praktikos taikymo – nors studentams yra
privaloma atlikti praktiką, bet jie turi mažai galimybių rasti jiems itin tinkamą, atitinkančią būsimos specialybės
reikalavimus. Praktinių įgūdžių įgijimas taip pat nebūtinai susijęs su praktika įmonėse, pavyzdžiui, būsimi
projektuotojai, architektai, finansininkai ir t. t. turi išmokti dirbti su naujausiomis technologijomis,
114

ES struktūrinės paramos portalas <www.esparama.lt>.
darbdavių konfederacijos portalas <http://www.gerapraktika.lt/>, 2012 m.
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specializuota programine įranga, o tokios praktikos galimybių beveik nėra. Absolventų praktiniai įgūdžiai ir
gebėjimas praktiškai taikyti įgytas žinias darbdavių buvo vertinami kaip vieni svarbiausių studijų kokybės
požymių.
Nors verslas deklaruoja tam tikrų specialybių specialistų, pirmiausia techninių-inžinerinių specialybių,
trūkumą, tačiau tai nėra vien studijų ar studijų netinkamo pasirinkimo, organizavimo padarinys, nes ir į
socialines, ir technines studijas studijuoti ateina įvairaus pasirengimo absolventai, t. y. negalima teigti, jog
technines specialybes renkasi vien silpnesni absolventai (žr. 34). Aukštos kvalifikacijos darbo vietų pasiūlos
trūkumas, kvalifikacijų pasiūlos / paklausos neatitiktis lemia skirtingą įsidarbinamumą pagal tam tikras studijų
kryptis. „Eurostat“ duomenimis, 2007 m. Lietuvoje 25–34 metų amžiaus asmenų su aukštuoju išsilavinimu
dirbančių ne pagal išsilavinimą (baigtus mokslus) dalis labai skyrėsi pagal mokslų kryptį: mažiausia neatitiktis
buvo sveikatos moksluose (tik 6,9 proc. nedirbo pagal išsilavinimą), švietimo moksluose (13,9 proc.) bei
tiksliuosiuose, matematikos ir kompiuterių moksluose (18,8 proc.), o didžiausia neatitiktis – žemės ūkio ir
veterinarijos moksluose (59,5 proc.), paslaugų moksluose (58,9 proc.) bei inžineriniuose, gamybos ir
konstruktavimo moksluose (48,7 proc.). Atkreiptinas dėmesys, kad deklaruojamas inžinerinius mokslus
baigusių specialistų poreikis, tačiau dirbančių pagal išsilavinimą inžinierių buvo tik apie pusę. Tai rodo ne tik
pačios studijų sistemos, studijų kokybės ir atitikties darbo rinkos poreikiams trūkumus, tačiau ir pačios darbo
rinkos problemas – tinkamų darbo vietų pasiūlos trūkumą, adekvataus apmokėjimo problemą. Techninių
specialistų trūkumą pirmiausia padėtų įveikti adekvatus tokių specialistų darbo apmokėjimas, nes didesnį
humanitarinių ir socialinių specialybių pasirinkimą lemia ir didesnis tokių specialistų darbo apmokėjimas,
pavyzdžiui, apdirbamojoje pramonėje, kuri įdarbina daugiausia techninių, fizinių, gamtos specialybių
darbuotojus, vidutinis darbo užmokestis bruto 2013 m. pradžioje sudarė 1998 Lt, žmonių sveikatos
priežiūroje – 2129 Lt, o finansinėje ir draudimo veikloje – 3893 Lt, mokslinėje profesinėje veikloje – 2563 Lt,
viešajame valdyme – 2681 Lt116. Aukštojo mokslo specialybių neatitikimą darbo rinkos poreikiams lemia
keletas veiksnių: stokojama objektyvių duomenų, reguliarios stebėsenos apie specialybių poreikį rinkoje,
studijų programų turinio perorientavimas užtrunka ir vėluoja palyginti su greitai besikeičiančiais darbo rinkos
poreikiais, kintančiomis technologijomis ir atitinkamai žinių, kompetencijų ir įgūdžių poreikiais, nebaigta
formuoti kvalifikacijų sistema.
Kaip pažymėta Europos Komisijos 2013 m. Nacionalinės reformų darbotvarkės vertinime, 30–34 metų amžiaus
moterų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, dalis gerokai didesnė negu šios amžiaus grupės vyrų (53,3 proc. moterų
turi aukštąjį išsilavinimą palyginti su šios amžiaus grupės 37,2 proc. vyrų). Tokios disproporcijos priežastys
turėtų būti analizuojamos ir, jei reikia, šalinamos. Neturint reguliariai vykdomos stebėsenos, to neįmanoma
sužinoti, kaip ir sužinoti, kokie yra darbo rinkos poreikiai pagal technologijų ar socialinės krypties specialybes,
kokie keliami reikalavimai, kaip šie poreikiai keičiasi.
Socialinių partnerių įtraukimas į studijų turinio formavimą tebėra fragmentiškas. 2012 m. Mokslo ir studijų
stebėsenos ir analizės centro atlikto tyrimo duomenimis, pastarųjų trejų metų aukštųjų mokyklų absolventų
gebėjimus socialiniai partneriai vertina žemesniais balais negu jų įvardytas poreikis. Todėl aktyvus ir
sistemingas socialinių partnerių įsitraukimas į kvalifikacijų formavimą, specialybių paklausos ir reikalingų
kompetencijų tyrimus, studijų turinio formavimą, studijų programų vykdymo ir pasiekimų / rezultatų
vertinimą padėtų sumažinti minėtas neatitiktis. Galiojantys teisės aktai sudaro prielaidas dalyvauti socialiniams
partneriams formuojant ir vertinant studijų programas, tačiau pačių socialinių partnerių įsitraukimas yra gana
fragmentiškas, pagrįstas daugiau socialinių partnerių (verslo, verslą ar atskrus sektorius vienijančių
organizacijų, mokslo atstovų, savo srities specialistų ar ekspertų ir pan.) asmenine iniciatyva negu sklandžiai
veikiančia sistema su grįžtamuoju ryšiu, tinkamomis finansinėmis paskatomis ir prisiimta atsakomybe už
studijų turinio formavimo ar vertinimo rezultatus.
Dėstytojų kompetencija kaip vienas kertinių studijų kokybės veiksnių

116

Lietuvos statistikos departamentas, 2013 m.
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Strategijoje „Europa 2020“ teigiama, kad Europos aukštojo mokslo pertvarkymas ir modernizavimas priklauso
nuo dėstytojų ir mokslininkų kompetencijos bei motyvacijos. Norint, kad Europa parengtų, pritrauktų ir
išlaikytų kvalifikuotus aukštųjų mokyklų darbuotojus, reikia užtikrinti geresnes darbo sąlygas, kokybiškesnį
pirminį rengimą ir tęstinį kvalifikacijos kėlimą, geresnį pasiekimų mokymo ar mokslinių tyrimų srityje
pripažinimą. Strategijoje „Europa 2020“ siekiama teikti paskatas aukštojo mokslo institucijoms investuoti į
nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, samdyti pakankamai darbuotojų, kurie galėtų plėtoti naujas
disciplinas ir apdovanoti už išskirtinius pasiekimus mokymo srityje.
Dėstytojų skiriamas laikas studentų konsultacijoms, pagalba mokantis savarankiškai, kokybiškos paskaitos
auditorijose, išsamūs studentų darbo įvertinimai ir priežiūra laboratorijose turi poveikį studentų mokymuisi,
yra vienas iš studijų kokybę apibūdinančių komponentų. Studentų apklausos rezultatai rodo, kad dėstytojų
darbo kokybė studentų akimis vertinama vidutiniškai (7,18 balo iš 10)117. Dėstymo procesą apibūdinančių
veiksnių vertinimo skirtumai nėra labai dideli. Respondentai aukščiausius balus skyrė teiginiui „Dėstytojai
suprantamai, nuosekliai išaiškina savo dėstomų dalykų medžiagą“ (vidurkis – 7,52 balo). Žemiausi balai buvo
skirti teiginiui „Dėstytojai pakankamai laiko skiria kūrybiškoms savarankiškoms užduotims“ (vidurkis – 6,92
balo). Pastebima, kad kolegijų studentai studijų procesą vertino aukštesniais balais negu universitetų studentai
(33).
33 paveikslas. Studentų apklausos rezultatai (dėstymas, dėstytojai): studentų atsakymai (vidurkiai).

Šaltinis: Lietuvos studijų apžvalga. MOSTA, 2013 m.

Valstybinės švietimo 2013–2022 m. strategijoje (projektas) teigiama, kad kompetentingi dėstytojai būtų tokie,
kurie geba taikyti kūrybiškumą ir inovatyvumą ugdančius metodus, dirbti tarpdisciplininėse komandose,
bendrauti su kitų šalių studentais, o studentams gebėtų perteikti ne tik akademines žinias, bet ir praktinę
patirtį, į savo dėstomus dalykus būtų integravę darniosios plėtros principus bei vertybes. Dėstytojo darbas
šalyje turėtų tapti prestižiniu, socialinės ir finansinės akademinio darbo sąlygos dėstytojams turėtų tapti
konkurencingos tarptautiniu mastu, būtų sudarytos visos prielaidos tobulėti šalyje ir užsienyje, judėti tarp
akademinio pasaulio, viešojo ir ūkio sektorių, užtikrinta jų intelektinės nuosavybės apsauga ir mokslinės
veiklos rezultatų komercinimo galimybės.
117

Lietuvos studijų būklės apžvalga, MOSTA, 2013 m.
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Ne mažiau svarbu, kokių gabumų ir pasirengimo lygio asmenys ateina studijuoti į pedagogines specialybes.
Pažymėtina, kad švietimo ir ugdymo studijų kryptis renkasi vis silpnesni abiturientai (34).

34 paveikslas. Minimalaus konkursinio balo pagrindinio priėmimo I etape valstybės finansuojamose
vietose pasiskirstymas pagal studijų kryptis 2010–2012 m.

Šaltinis: sudaryta autorių pagal LAMA BPO duomenis, 2012 m.

Vienas iš dėstytojų kompetencijai svarbių veiksnių būtų lėtas dėstytojų atsinaujinimas118. Tai iš dalies
atspindėtų dėstytojų amžiaus struktūra, doktorantų dalis. Nors dėstytojų amžius tiesiogiai nelemia studijų
kokybės, tačiau amžius atspindi pagrindinių žinių įgijimo laikotarpį, be to, kuo vyresnis amžius, tuo žmonės dėl
prigimtinių dalykų linkę mažiau lavintis savarankiškai, atsiranda naujovių baimė, ima trūkti technologinių
įgūdžių, mažėja aktyvumas siekiant naujų kompetencijų ar tobulinant kvalifikaciją. Nagrinėjant procentinę
dėstytojų išraišką smulkesnėse amžiaus grupėse (kas ketverius metus) buvo nustatyta, jog universitetuose yra
daugiausia 30–34 metų dėstytojų, taip pat nemažai 35–39 metų dėstytojų. Jaunesnių negu 25 metų dėstytojų
beveik visai nėra. Tik MRU, VU ir ASU (LŽŪU) tokių buvo po 1 proc. Vyriausiųjų kartoje matyti, jog 65 ir
vyresnių dėstytojų yra daugiau negu 60–64 metų amžiaus. Tokią pedagoginio personalo amžiaus struktūrą iš
dalies lemia ir mažas dėstytojų darbo patrauklumas dėl nedidelių atlyginimų, dėl ribotų galimybių nuolat kelti
savo kvalifikaciją, įgyti naujų kompetencijų. Egzistuojanti pedagoginių darbuotojų vertinimo sistema per mažai
motyvuoja dėstytojus, kitus aukštųjų mokyklų pedagoginius darbuotojus sistemingai ir nuolat kelti savo
kvalifikaciją.

118 Darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2011 m. gegužės 31 d. potvarkiu Nr. 129, siūlymai
dėl Lietuvos universitetų tinklo optimizavimo, 2011 m.
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Nors dėstytojų kvalifikacijos kėlimas ir kompetencijų gerinimas vyksta, šis procesas tebėra gana fragmentiškas,
nėra sisteminis ir nuoseklus. Dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas buvo finansuojamas ir iš 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos, ir tai prisidėjo prie dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo masto padidėjimo: dėstytojai
dalyvavo tarptautinėse mainų programose, dalyvavo pritaikant studijų programas dėstyti užsienio kalba,
patobulino dalykines kompetencijas. Tačiau tobulintinų sričių yra daugiau – dėstytojai turi atnaujinti ne tik
dalykines bet ir pedagogines / andragogines kompetencijas, kalbų mokėjimą, gebėjimą naudotis IRT įrankiais
studijų turiniui parengti ir procesui vykdyti ar valdyti.
Kvalifikacijos tobulinimas kol kas nukreiptas į pasiūlą119, bet ne į konkrečius ar individualius dėstytojų ar
mokymo įstaigos poreikius, pagrindinė tokių kvalifikacijos kėlimo forma yra trumpalaikiai mokymai ar
seminarai, dažniausiai finansuojami iš ES struktūrinės paramos lėšų120. Trūksta ilgesnio laikotarpio, sistemingo
(nuoseklaus) mokymosi ar tobulėjimo galimybių, galimybių grįžti studijuoti bent vienam semestrui ar moduliui
Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose, specialiuose kursuose, galimybių išvykti į stažuotes ar atlikti
praktiką kitoje Lietuvos ar užsienio aukštojoje mokykloje arba net įmonėje. Tačiau net ir pakėlę savo
kvalifikaciją ar įgiję naujų kompetencijų dėstytojai ne visuomet turi galimybes realizuoti ar pritaikyti šias
naujas žinias ar gebėjimus, nes tam reikia keisti studijų programas, dažnai trūksta ir tam reikalingų mokymo
priemonių, technologijų, ne visuomet naujoms kompetencijoms pritaikyti egzistuoja tam tinkama mokymo
aplinka (pvz., laboratorijos, įranga). Dalis dėstytojų kvalifikacijos kėlimui ir tobulinimuisi reikalingos
informacijos jau suskaitmenintas, tačiau šia forma pateikiamos informacijos kiekis, turinys, aktualumas
dėstytojų poreikiams dar tobulintinas. Tokias dėstytojams skirtas virtualias studijas, metodinę medžiagą jau
galima rasti pagrindiniuose Lietuvos universitetuose, pavyzdžiui, Vilniaus universiteto Kokybės vadybos
centre, Kauno technologijos universiteto E. mokymosi technologijų centre ir t. t.
Pagrindinis dėstytojų ir mokslininkų pozityvios kaitos šaltinis yra rengiami ir parengti doktorantai121. Kai
kuriuose universitetuose, pavyzdžiui, ASU, taip pat VGTU, VPU ir VDA rengiama nepakankamai doktorantų, jei
norima, kad dėstytojų ir mokslininkų kolektyvas atsinaujintų greitai ir kokybiškai. Dėstytojų atsinaujinimo
galimybės ypač ribotos LMTA (doktorantų / dėstytojų santykis – 7 proc.). Lyderiai pagal doktorantų ir
dėstytojų santykį yra VDU (86 proc.), VU (64 proc.) ir KTU (51 proc.).
Dėstytojų kompetencijos gerinimo ir tobulinimosi galimybių trūkumą iš dalies lemia ir menkas dėstytojų
mobilumas, tarptautiškumas, dalyvavimas tarptautiniuose projektuose, jungtinėse studijų programose,
nedidelės tobulinimosi, tarptautinių stažuočių galimybės. Tik 6,8 proc. dėstytojų dalyvavo tarptautinėse
stažuotėse ar dėstytojų mainų programose („Erasmus“ programa, „Nordplus Higher education“ ir kt.)122.
Esamos mainų programos dėstytojams yra žinomos, jomis naudojamasi, bet šių programų finansinės galimybės
negali patenkinti visų norinčiųjų123. Šią problemą iš dalies sprendžia ES struktūrinės paramos finansuojami
projektai. Juose ne tik numatyta dėstytojų mobilumo ir tarptautiškumo didinimo veiklos, bet ir Lietuvos
aukštųjų mokyklų dėstytojų ir I–II pakopų studentų tarptautinių praktikų / stažuočių užsienyje reziduojančiose
įmonėse ir tarptautinėse organizacijose modelio sukūrimas124. Jungtinių studijų programų rengimas ir
įgyvendinimas dar tik prasidėjęs, todėl kol kas dar per anksti vertinti šių programų poveikį dėstytojų ir pačių
studijų kokybės gerinimui.
Studijų mainai

Vilniaus
universiteto
Kokybės
vadybos
centras,
2012
m.,
prieiga
internete:
<http://www.kvc.cr.vu.lt/site/?q=node/112>.
120 ES struktūrinės paramos portalo duomenys, 2013 m.
121 Darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2011 m. gegužės 31 d. potvarkiu Nr. 129, siūlymai
dėl Lietuvos universitetų tinklo optimizavimo, 2011 m.
122 „Eurostat“, 2006 m.
123 Švietimo mainų paramos fondas, 2012 m.
124 ES struktūrinės paramos portalo duomenys, 2013 m.
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Išvykstančiųjų laikinai studijuoti Bolonijos proceso regiono studentų skaičiaus santykis – tik 0,09125, o 2011 m.
apie 9,4 tūkst. Lietuvos studentų studijavo ES šalyse narėse, šalyse kandidatėse ar Europos ekonominės erdvės
šalyse (žr. 35). Kuo didesnis studentų, išvykstančių pagal mainų programas, skaičius, tuo greičiau priartėjama
prie tarptautinių studijų kokybės standartų, nes grįžę studentai tokio paties studijų lygio pageidauja ir iš
Lietuvos aukštųjų mokyklų. Taip neakivaizdžiai skatinama Lietuvos aukštųjų mokyklų tarptautinė
konkurencija, kuri laikytina gana stipriu stimulu gerinti studijų kokybę Lietuvoje.
Studijų Lietuvoje tarptautiškumo lygį rodo vykdomos jungtinės studijų programos126, nors jų dar labai nedaug
(žr. 23 lentelę). Pagrindiniai veiksniai, ribojantys jungtinių studijų programų vykdymą, – dėstytojų gebėjimai
dėstyti užsienio kalba, aktualaus turinio ir tarptautinio lygio studijų programos bei studijų infrastruktūra,
neatitinkanti tarptautiniams studijų mainams reikalingo lygio.

20 lentelė. Lietuvoje vykdomos jungtinės studijų programos.
Aukštoji
mokykla
MRU
VU
MRU
SMK
VU
VDU
ŠU
KTU
VGTU
VGTU

Programos pavadinimas

Teikiamas laipsnis

Tarptautinė teisė
Darnios regioninės
sveikatos sistemos
Lyginamoji socialinė politika
ir gerovė
Tarptautinis verslas

Teisės magistras
Visuomenės sveikatos magistras

Registravimo
data
2007-02-19
2008-01-15

Sociologijos magistras

2008-05-21

Jungtinis tarptautinio verslo
profesinis bakalauras
Baltistikos magistras
Politikos mokslų magistras

2009-06-16

Kineziterapijos bakalauras
Kineziterapijos bakalauras
Vadybos magistras
Vadybos magistras

2011-05-20
2012-05-20
2011-07-11
2011-10-10

Baltų regioninės studijos
Rytų Europos studijos ir
tyrimai
Kineziterapija
Kineziterapija
Nekilnojamojo turto vadyba
Darnus nekilnojamojo turto
valdymas

2009-09-28
2010-06-21

Šaltinis: „Lietuvos švietimas skaičiais. Studijos“, MOSTA, 2013 m.

Studentų mobilumas pagal mainų programas yra vertintinas kaip teigiamas dalykas, o studentų savarankiškas
išvykimas studijuoti į užsienio aukštąsias mokyklas vertintinas dvejopai. Viena vertus, įgaunama tarptautinės
patirties, gaunamos aukštos kokybės studijos ar įgyjama reta Lietuvoje specialybė, o grįžę absolventai prisideda
prie šalies ūkio konkurencingumo didinimo, savirealizacijos ir indėlio į visuomenės raidą. Antra vertus,
išvykusieji studijuoti į užsienį nebegrįžta ir stengiasi įsitvirtinti kitoje šalyje. Taip Lietuvos ekonomika ir
visuomenė netenka labai kvalifikuotų darbuotojų, mokslininkų, asmenybių, o Lietuvos aukštosios mokyklos
patiria vis didesnius kaštus dėl mažėjančio studentų skaičiaus.

125 „Eurostat“,
126

2009 m.
Jungtinė studijų programa – ne mažiau kaip dviejų aukštųjų mokyklų kartu parengta ir vykdoma studijų programa.
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35 paveikslas. Lietuvos studentų, studijuojančių ES šalyse narėse ir kandidatėse bei EEE šalyse, skaičius,
tūkst.

Šaltinis: „Eurostat“, 2012 m.

Studijų socialinis ir finansinis prieinamumas
Potencialių studentų praradimą lemtų ne tik išvykstančių studentų deklaruojamas siekis aukštesnės studijų
kokybės, bet ir ribotos socialinio bei finansinio prieinamumo galimybės. Studijų socialinis matmuo apima
socialines ir ekonomines sąlygas, o jos suteikia galimybę didinti aukštojo mokslo prieinamumą, t. y. sudaro
palankias sąlygas įstoti, studijuoti ir sėkmingai užbaigti studijas visiems to siekiantiems asmenims.
Deklaruojamas aukštojo mokslo politikos socialinis aspektas – vienodas aukštojo mokslo prieinamumas visoms
visuomenės grupėms – priklauso nuo to, kokios sudaromos sąlygos šiam prieinamumui įgyvendinti.
Lietuvoje esanti ne itin palanki studijų finansavimo sistema pralaimi konkurencinę kovą su užsienio
aukštosiomis mokyklomis: daug studijų ES aukštosiose mokyklose yra nemokamos arba veikia palanki
stipendijų, studijų paskolų sistema, yra daugiau galimybių suderinti studijas ir darbą. Lietuvoje veikianti studijų
finansavimo studentams sistema (studijų paskolos, stipendijos ir pan.) yra neadekvati realioms galimybėms
susimokėti už studijas (aukšta studijų kaina, neatitinkanti gyventojų pajamų lygio, neaiškios tolesnės
įsidarbinimo galimybės, mažas darbo užmokestis pradedantiesiems dirbti, vadinasi, ir menkos galimybės
išmokėti studijų paskolas). Tai apriboja gabių, bet nepasiturinčių studentų galimybes studijuoti, o ši rizika dar
didesnė asmenims iš skurdą patiriančių šeimų.
Valstybinio studijų fondo (VSF) duomenims, pasikeitus studentų finansavimo sistemai nuo 2009 m. iš karto
sumažėjo paskolos pragyvenimui (nuo 32,77 mln. Lt 2008 m. iki 19,89 mln. Lt 2009 m. ir nebebuvo teikiamos
po 2009 m.) ir išaugo paskolos studijų kainai finansuoti (nuo 11,2 mln. Lt 2009 m. ir iki 20,08 mln. Lt 2011 m.).
Tai reiškia, kad studentai buvo priversti daugiausia laiko skirti ne studijoms, bet užsidirbti pragyvenimui ir
studijų įmokai finansuoti. Dėl to neišvengiamai nukentėjo studijų kokybė (galimybės tinkamai studijuoti, skirti
pakankamai laiko paskaitoms, seminarams, savarankiškam mokymuisi ir t. t.): 2011 m. visą darbo dieną dirbo
17 proc. universitetų ir 11 proc. kolegijų studentų127, apie 49 proc. valstybės finansuojamų studentų dirbo, o
valstybės nefinansuojamų studentų – daugiau kaip 60 proc. Tai rodo, kad paskolos studijų įmokai sumokėti iš
esmės nedidina galimybių studijuoti, o galimybės studijuoti gabiems jaunuoliams iš skurdą patiriančių šeimų
dar labiau sumažėja. Vieną iš nedaugelio galimybių studijuoti neįgaliems asmenims suteikė iš 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos finansuojamas tikslinių išmokų skyrimas, administruojamas per VSF. Nors ne visais
atvejais neįgalūs studentai sugebės baigti studijas ir įgyti formaliai pripažįstamą kvalifikaciją, įgytos žinios ir
127

Tendencijos aukštajame moksle: suinteresuotų šalių požiūriai. MOSTA, 2012 m.
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kompetencijos leis lengviau integruotis ir prisitaikyti darbo rinkoje arba leis įgyti kvalifikaciją, bet per ilgesnį
negu įprasta laikotarpį128.
Socialinė parama studentams aukštosiose mokyklose taip pat teikiama ir kaip nefinansinė parama – tai
akademinė parama ir konsultavimas, rečiau – karjeros projektavimo ir konsultavimo parama ir labai retai yra
konsultuojama teisės klausimais129.
Studijų prieinamumui svarbus ir aprūpinimas bendrabučiais – 2011 m. studentų, gyvenančių bendrabučiuose,
dalis palyginti su visais pageidavusiaisiais sudarė 86,9 proc. (universitetai) ir 91 proc. (kolegijos).
Aukštųjų mokyklų tinklas
Kaip pabrėžiama ES universitetų modernizavimo darbotvarkėje, norint kuo labiau padidinti Europos aukštojo
mokslo sektoriaus indėlį siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo, kartu su pastangomis didinant
aukštųjų mokyklų visų lygmenų absolventų skaičių, gerinant žmogiškojo kapitalo plėtotės aukštosiose
mokyklose kokybę ir aktualumą, būtina sukurti veiksmingus valdymo ir finansavimo mechanizmus,
padėsiančius siekti meistriškumo, stiprinti vadinamąjį žinių trikampį – švietimą, mokslinius tyrimus ir verslą.
Neturėdamos daug finansinių galimybių Lietuvos aukštosios mokyklos yra priverstos efektyvinti savo veiklą,
mažindamos sąnaudas bei keldamos kaip svarbiausią uždavinį ne studentų skaičiaus didinimą, kuris jau dabar
viršija 2020 m. siektiną reikšmę, bet studijų kokybės gerinimą.
2013 m. Lietuvoje veikė 45 aukštosios mokyklos (21 universitetas ir 24 kolegijos), jos siūlė 1071
universitetinių ir kolegijų studijų programą. Taigi, Lietuvos aukštosios mokyklos geografiškai lengvai
pasiekiamos, aukštosios mokyklos nėra sutelktos tik 1–2 didžiausiuose Lietuvos miestuose. Tačiau tankus
aukštųjų mokyklų tinklas turėtų būti vertinamas, kiek tai leidžia vykdyti kokybiškas studijas, kiek jis yra
veiksmingas dėl išteklių panaudojimo ir koncentravimo, t. y. kiek racionaliai panaudojami ištekliai aukštai
studijų kokybei pasiekti, koks išteklių fragmentacijos mastas. Kiekviena aukštoji mokykla turi savo
infrastruktūrą, ją būtina nuolat atnaujinti, modernizuoti, pritaikyti kintančiam studijų turiniui, įsigyti ar
atnaujinti mokymo priemones, užtikrinti tinkamą aukštųjų mokyklų veiklos valdymą ir nuolatinį kokybės
gerinimą Dėl studijų programų gausos ir kartais dėl studijų programų dubliavimosi ne visos aukštosios
mokyklos gali užtikrinti vienodai aukštą studijų kokybės lygį. Kuo mažesnė aukštoji mokykla, ir jeigu ji
nesispecializuoja tam tikrose srityse, tuo santykinai didesnis išteklių poreikis bei šių išteklių fragmentacija,
sudėtingiau užtikrinti studijų kokybę. Valstybinių aukštųjų mokyklų, kuriose studijuoja mažiau kaip 5 tūkst.
studentų, skaičius (vienetais) palaipsniui mažėjo, ir tai laikytina teigiama tendencija dėl išteklių koncentravimo
naudos (žr. 36).

Valstybinio studijų fondo įgyvendinamas projektas „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems
studentams“, 2013 m., <https://www.vsf.lt/lt/projektas>.
129 Tendencijos aukštajame moksle: suinteresuotų šalių požiūriai. MOSTA, 2012 m.
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36 paveikslas. Valstybinių aukštųjų mokyklų, kuriose studijuoja mažiau kaip 5 tūkst. studentų, skaičius

Šaltinis: sudaryta autorių pagal ŠVIS duomenis, 2013 m.

Pagal Valstybinę studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų
plėtros programą130, Lietuvos aukštojo mokslo institucinės sistemos pagrindą turėtų sudaryti keletas stiprių,
gerai finansuojamų akademinių centrų su šalies regionuose paskirstytais studijų padaliniais ir mokslo
infrastruktūromis, sujungtų į bendrą kompetencijų tinklą. Kiekvieno regiono gyventojams jie turėtų teikti
aukštos kokybės išsilavinimą.
Pagal The World University Ranking by THOMSON Reuters, 2012–2013 m. nė vienas Lietuvos universitetų
nepatenka į geriausiųjų pasaulio universitetų 400-uką131, o pagal Pasaulio universitetų akademinį reitingą
(AWRU 2013) nė viena Lietuvos aukštoji mokykla nepateko į geriausiųjų 500-uką132. Orientuojantis į globalias
akademines tendencijas, Lietuvoje trūksta stiprių tarptautiniu mastu konkurencingų universitetų, nukreiptų į
mokslo ir studijų vienovę bei mokslinių tyrimų universalumą, t. y. universitetų, kurie būtų orientuoti į
daugialypių specializacijų diegimą, atitiktų tarptautinius mokslo ir studijų kokybės standartus, vykdytų
tarptautines studijas ir mokslinius tyrimus, sudaryti patrauklias sąlygas užsienio studentams, kurtų ir vykdytų
paklausiausias mokslo, verslo rinkoje tarpdisciplinines programas, būtų panaikintas studijų programų /
fakultetų dubliavimasis, įgyvendintas studijų programų / fakultetų papildomumas, sustiprintas dėstytojų
potencialas daugelyje vykdomų programų, atsirastų papildančių materialiųjų išteklių (patalpų, laboratorijų,
bendrabučių) bei mokslinių tyrimų ir studijų materialinės bazės sinergija, pagerėtų studijų kokybės valdymas
bei universitetų ir kolegijų administravimas.
Apie būtinybę pertvarkyti aukštųjų mokyklų tinklą ir didinti šio tinklo veiklos efektyvumą jau buvo diskutuota
ir netgi parengti pasiūlymai dėl šio tinklo pertvarkos133, tačiau jokie tolesni sprendimai nebuvo priimti. Kartu
su Lietuvos aukštųjų mokyklų veiklos valdymo gerinimu šio tinklo pertvarka, sumažinant aukštųjų mokyklų bei
pačių studijų programų skaičių, sutelkiant išteklius, kompetencijas ir finansavimą kokybiškiausioms studijų
programos būtų galima pasiekti aukštesnės studijų kokybės jau per vidutinės trukmės laikotarpį (per vienų
bakalauro studijų + 1 metai laikotarpį). Kadangi tik naujos ar atnaujintos studijų programos gali pretenduoti į
ES struktūrinių fondų paramą, kasmet stengiamasi jų parengti ir pasiūlyti vis daugiau. Toks požiūris neatitinka
specializacijos studijų srityje principo, kuris turėtų apimti pačių aukštųjų mokyklų specializaciją ir
kompetencijų, išteklių, infrastruktūros ir finansavimo kaupimą (sutelkimą) keliose srityse, leistų išvengti
studijų programų dubliavimo keliose ar keliolikoje aukštųjų mokyklų ir leistų gerokai padidinti studijų kokybę.

Valstybinė studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros
programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1494, Žin., 2012, Nr. 145-7455.
131 Thompson Reuters, 2012, <http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/>.
132 Academic Ranking of World Universities 2013, <http://www.shanghairanking.com/ARWU2013.html>.
133 Darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2011 m. gegužės 31 d. potvarkiu Nr. 129, siūlymai
dėl Lietuvos universitetų tinklo optimizavimo, 2011 m.
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Kita vertus, siekiant užtikrinti tvarią Lietuvos regionų plėtrą, būtina palaikyti aukštojo mokslo židinius keliuose
svarbiausiuose regionų plėtros centruose134. Taigi, tolesnė Lietuvos aukštojo mokslo įstaigų plėtra susiduria su
iššūkiu suderinti prieštaringus siekius – viena vertus, sutelkti išteklius ir gerinti studijų kokybę iki tarptautinių
standartų, o dėl to turėtų būti mažinamas ir aukštųjų mokyklų skaičius, bet, antra vertus, palaikyti tolesnę
regionų plėtrą. Plėtros balansas galėtų būti išlaikytas suteikiant regioninį aspektą kolegijoms, kurios labiau
orientuotos į darbo rinkos ir regiono poreikius, o universitetus sutelkti didžiuosiuose miestuose prieinamumą
didinant kitokiomis priemonėmis, pavyzdžiui, modernizuojant studentų bendrabučius, didinant finansinį
prieinamumą ir pan.
Studijų kokybės valdymas
Siekiant orientuoti Lietuvos studijas į aukščiausius tarptautinius standartus, studijos Lietuvos aukštosiose
mokyklose turėtų būti perorientuotos nuo akademizmo į asmens kūrybiškumo, inovatyvumo, verslumo
ugdymą, darniai su mokslinių tyrimų sritimis plėtojamos unikalios studijų programos, patrauklios Lietuvos ir
kitų šalių studentams. Studijose turėtų būti plačiai taikoma tarpdisciplininė ir daugiadisciplininė prieiga,
aktyvūs, individualizuoti studijų metodai, paplitusi mokymosi vadovaujantis patirtimi kultūra, akademines
studijas siejanti su praktine veikla, su konkrečiais viešojo sektoriaus ar verslo veiklos projektais. Todėl studijų
kokybės gerinimas yra neatsiejamas nuo studijų kokybės vadybos, įrodymais ir duomenimis grįsto valdymo,
informacinių ir komunikacijos technologijų naudojimo, įvairių duomenų bazių, registrų sąveikos, švietimo
būklės stebėsenos sistemos plėtojimo ir šios stebėsenos rezultatų panaudojimo sprendimams priimti bei
socialinių partnerių įtraukimo į nuolatinį, sisteminį studijų kokybės gerinimą. Veikianti Švietimo valdymo
informacinė sistema (ŠVIS)135 dabar apima tik dalį rodiklių ir duomenų, tiesiogiai susijusių su studijų būklės
stebėsena, todėl šią sistemą būtina papildyti naujais elementais, kurie matuotų studijų būklės pasikeitimus.
Nuo 2010 m. jau atliekama išsamesni ir turintys sistemingo pobūdžio požymių studijų būklės tyrimai, taip pat
analizė136, diegiamos kokybės valdymo sistemos, įskaitant ir kokybės valdymo įgūdžių gerinimą137.
Studijų įtrauktis į mokymosi visą gyvenimą sistemą
Suaugusiųjų švietimo sritis tebelieka nepakankamai išplėtota bendruoju šalies švietimo kontekstu. Mokymosi
visą gyvenimą institucinė sąranga labiau nukreipta į formaliojo švietimo teikimą, fragmentiškas tebėra
neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansavimas, egzistuoja tarpinstitucinio koordinavimo stoka, lanksčių,
vartotojų poreikius atitinkančių suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų trūkumas įvairių lygių švietimo
įstaigose, įvairiais būdais įgytų kompetencijų formalizavimo (pripažinimo) galimybių bei suaugusiųjų
mokymosi motyvacijos stoka. Visa tai stabdo šalies pažangą ir gebėjimus reaguoti į sumanios visuomenės
kūrimo iššūkius.
Lietuvos gyventojai pagal mokymąsi visą gyvenimą smarkiai atsilieka net nuo ES vidurkio. Globalizacijos
sąlygomis būtina nuolat atnaujinti žinias ir įgyti įgūdžius naudotis vis naujesnėmis technologijomis, gebėti
nuolat prisitaikyti prie vykstančių pokyčių. Ateityje visuotinis technologinis raštingumas turėtų tapti norma,
todėl tik mokymasis visą gyvenimą leistų tenkinti poreikį kvalifikuotai, kūrybiškai darbo jėgai su naujais
įgūdžiais ir nuolat atnaujinamomis žiniomis, kurį lemia ne tik besikeičianti aplinka ir globalizacija, bet ir
senėjanti visuomenė. Pagal mokymosi visą gyvenimą rodiklius 2011 m. Lietuva užėmė 21 vietą138 iš 33 šalių –
ES šalys, Šveicarija, Islandija, Norvegija, Kroatija, Serbija ir Turkija – 5,6 proc. 18–64 metų amžiaus Lietuvos

Lietuvos regionų plėtros strategija iki 2013 metų, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 23 d.
nutarimu Nr. 575.
135 Švietimo informacinių technologijų centras, 2012 m.
136 Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, 2012 m.
137 ES struktūrinės paramos portalas www.esparama.lt.
138 „Eurostat“, 2012 m.
134

101

ŠVIETIMO IR MOKSLO SRITIES SEKTORIŲ STRATEGINĖ ANALIZĖ

gyventojų turėjo galimybes dalyvauti mokymosi visą gyvenimą sistemoje palyginti su ES vidurkiu 8,9 proc. (žr.

37).
37 paveikslas. Mokymosi visą gyvenimą sistemoje dalyvaujančių 18–64 metų amžiaus asmenų dalis,
proc.

Šaltinis: „Eurostat“, 2013 m.

Su mokymusi visą gyvenimą menkai susijusi ir Lietuvos studijų sistema. Tai pasakytina ne tik apie dėstytojus,
bet ir apie studentus, apie galimybes grįžti studijuoti anksčiau baigusiems aukštąjį mokslą, pripažinti
neformaliai įgytas kvalifikacijas. Studijų programų ar studijų modulių / kursų, tinkamų mokytis visą gyvenimą,
nėra daug, nes kol kas labiau orientuojamasi į studijuojančiuosius pirmąkart. Trūksta ir lanksčių studijų formų,
kurios galėtų būti pritaikytos mokymuisi visą gyvenimą. Pagal nuotolinį / tęstinį mokymąsi ir studijas tarp 25–
64 metų amžiaus asmenų Lietuva užima 22 vietą ES139 (4,5 proc. palyginti su 9,3 proc. ES vidurkiu). Tokią
Lietuvos būklę lemia lėtai augantis nuotolinių / tęstinių studijų pasirinkimas ir studijų galimybės bei esamas
studijų finansavimo modelis, kai studijų įstaigos gerovė priklauso nuo studentų kiekio ir sąnaudų jiems
parengti, bet ne nuo studijų kokybės. Nuotolinių studijų centrus ir nuotolinių studijų programas jau turi beveik
visi universitetai, išskyrus kelis, kuriems dėl studijų specifikos (karyba, muzika, sportas, teatras) netikslinga
tokias turėti140, o nuotolinio mokymo klases 2011 m. turėjo 9 kolegijos ir 13 universitetų141. Taigi jau yra
sistema, bazė ir pirmoji patirtis. Dar aktualesnės tampa tęstinės studijos, nes seniau aukštąjį mokslą baigusiems
asmenims tenka būtinai atnaujinti žinias, įgyti trūkstamas kompetencijas ar kvalifikacijas, išlieka būtinybė
derinti darbą ir studijas. Todėl tęstinės studijos būtų labai tinkama forma įgyjant aukštąjį mokslą. Pradėtos
rengti pirmosios modulinės studijų programos, pradėti vykdyti užsakomųjų studijų programų parengimo ir
vykdymo projektai, tačiau vis dar stokojama mokymuisi visą gyvenimą pritaikytų atskirų programų, studijų
modulių, leidžiančių įgyti naują kvalifikaciją ar naujas kompetencijas. Trūkumai dėl pasiūlos susiaurina
motyvuotų asmenų galimybes kelti savo kvalifikaciją ar tobulinti kompetencijas, lanksčiau prisitaikyti prie
kintančių darbo rinkos ir visuomenės poreikių, sumažina karjeros ir užimtumo galimybes.
Ankstesnių laikotarpių ES struktūrinė parama buvo labiau nukreipta į studijuojančiųjų pirmąkart poreikius
(atnaujinant ar parengiant naujas studijų programas). Mažai buvo skirta dėmesio finansinių paskatų plėtrai,

139 „Eurostat“,

2008 m.
BPO, 2012 m.
141 Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, 2012 m.
140 LAMA
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skirtai suaugusiųjų mokymui, leidžiančiam įgyti antrąjį aukštąjį mokslą ar naujas kompetencijas, tik pradėta
plėtoti studijų sistemos sąsaja su neformaliuoju švietimu.
Studijų sąsaja su neformaliuoju švietimu
Neformaliojo švietimo būdu arba darbo vietoje įgyta patirtis ir kompetencijos dažnai neturi savo formalios
išraiškos, todėl nepripažįstamos darbdavių – nėra galimybių jas pademonstruoti ieškant darbo, todėl akivaizdi
būtinybė gilinti formaliojo ir neformaliojo švietimo integralumą bei tarpusavio papildomumą. Tokia sąveika
šiuo metu įgyvendinama per neformaliojo švietimo studijų programas, pavyzdžiui, VDU. Tačiau to neužtenka –
reikalinga neformaliai įgytų kvalifikacijų pripažinimo sistema ir šios sistemos tolesnis institucionalizavimas,
nes dabar tokia sistema dar neįteisinta – egzistuoja tik rekomendacijos dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo
sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo aukštosiose mokyklose, be to, dar nėra sukaupta šių
rekomendacijų taikymo praktikos142.
Pagrindinės studijų stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės
Nors Lietuvos studijų būklė truputį gerėja, tačiau aplinka ir situacija greitai kinta, ypač turint galvoje pasaulinės
ekonominės krizės poveikį ir naujus socialinius bei technologinius iššūkius.
Praeities, esamos būklės ir ateities tendencijos atsispindi studijų srities stiprybių, silpnybių, galimybių ir
grėsmių analizėje.
21 lentelė. Studijų srities stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės
-

-

-

-

Stiprybės
Didesnė negu ES vidurkis aukštąjį išsilavinimą
turinti 20–35 metų asmenų dalis visoje
populiacijoje, tradicijos ir motyvacija siekti
aukštojo mokslo.
Didelė dalis tiksliųjų, technologijų mokslų,
gamtos, inžinerijos studijas įgijusių asmenų,
didesnė negu ES vidurkis.
Pradėjusi veikti studijų programų ir aukštųjų
mokyklų institucinio vertinimo sistema ir
pradėtos diegti aukštųjų mokyklų kokybės
valdymo sistemos.
Palaipsnis darbdavių įsitraukimas į studijų
turinio, proceso tobulinimą ir vertinimą.

-

-

-

-

-

-

Galimybės
Naujų technologijų plėtra ir diegimas sudarys
sąlygas didinti švietimo sistemos veiksmingumą
ir prieinamumą.
Pradėtos struktūrinės pertvarkos aukštojo

-

Silpnybės
Institucijų sistemos silpnybės: platus aukštųjų mokyklų
tinklas neužtikrina kompetencijų ir išteklių
koncentracijos, studijų kokybės, per daug dubliavimosi,
per maža specializacija tarp universitetų ir kolegijų, per
menkai dalyvaujama tarptautiniuose žinių mainų
tinkluose (trūksta kompetencijos, išteklių), mažai
jungtinių studijų programų, trūksta neformaliai įgytos
kvalifikacijos pripažinimo sistemos, nepakankamas
įrodymais grįstas studijų valdymas ir kokybės vadyba.
Studijų kokybės silpnybės: nepakankamos dėstytojų
galimybės kelti kvalifikaciją, studijų kokybė ir procesas
(įskaitant mokymo ir ugdymo metodus) iki galo
netenkina studentų, darbdavių ir visuomenės lūkesčių
šiuolaikinėms studijoms vykdyti labiau trūksta modernios
mokymosi aplinkos (technologijų) negu infrastruktūros.
Mokymo prieinamumo silpnybės: dėl nepalankios studijų
finansavimo sistemos studijos nėra lygiai prieinamos
visoms visuomenės grupėms, nepakankamai išplėtota
mokymosi (socialinės, psichologinės) paramos sistema
pasirenkant studijas ir karjerą, per mažai studijų turinio
ir švietimo paslaugų perkelta į el. terpę.
Mokymosi visą gyvenimą silpnybės: menkos galimybės
mokytis visą gyvenimą (trūksta pritaikytų studijų
programų, modulių, finansavimo ir paskatų), menka
studijų sistemos įtrauktis į mokymosi visą gyvenimą
sistemą, per mažai nuotolinių ir tęstinių studijų.
Grėsmės
Dėl demografinių priežasčių ir emigracijos bei
konkurencijos su užsienio aukštojo mokslo įstaigomis
mažėjantis studentų srautas mažins šios sistemos
finansinį ir ekonominį veiksmingumą.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo aukštosiose mokyklose
rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. V-2319.
142
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-

-

-

-

-

-

-

3.4.

mokslo sistemoje – studijų programų rengimas,
kokybės gerinimas ir vertinimo / įsivertinimo
taikymas, aukštojo mokslo įstaigų tinklo
pertvarka ir veiklos efektyvinimas, galimybės
sukurti neformaliai įgytų kvalifikacijų
pripažinimo sistemą.
Konkurencija su užsienio aukštosiomis
mokyklomis skatina Lietuvoje gerinti studijų
kokybę.
Sisteminis socialinių partnerių įtraukimas į
studijų turinio mokymo metodų, praktikų
taikymą ir vertinimą pagerintų studijų atitiktį
darbo rinkos ir visuomenės poreikiams,
vykstantis dialogas tarp aukštųjų mokyklų ir
darbdavių.
ES studijų paramos ir mainų programos sudaro
sąlygas tobulinti studijų programas, kelti
dėstytojų kvalifikacijas ir ugdyti studentų
kompetencijas, intensyviau vykdyti
tarptautinius dėstytojų ir studentų mainus.
Nacionaliniai strateginiai ir programiniai
dokumentai numato aiškias veiklos ir investicijų
kryptis.
Augantis doktorantų skaičius sudaro prielaidas
dėstytojų personalui atsinaujinti.
Galimybės pritaikyti studijas mokymuisi visą
gyvenimą ir tam skirtos finansinės paskatos
padidintų mokymosi visą gyvenimą įtrauktį ir
aprėptį.
Tobulinama socialinių ir finansinių paskatų
sistema leistų pritraukti į aukštąjį mokslą
daugiau asmenų iš socialinės atskirties,
socialinės rizikos grupių.
Studijų infrastruktūros koncentravimas, studijų
miestelių plėtra leistų padidinti studentų ir
dėstytojų mainus.

-

-

-

Aukštojo mokslo kaip ir visa švietimo sistema dėl žemų
atlyginimų tampa nepatraukli produktyviausiems
darbuotojams ir auga „protų nutekėjimas“ į kitas veiklos
sritis, jaunimas jos vengia ir pedagoginis personalas
atsinaujina lėtai.
Nebus sukurta paklausa iš verslo toms specialybėms,
kurios dabar išskiriamos kaip itin reikalingos šalies ūkiui,
arba paskatos rinktis siūlomas specialybes bus per
silpnos (darbo užmokestis neatitiks įdėtų į studijas
pastangų, laiko ir finansinių išteklių).
Stiprinant tik pasiūlą (studijų programos, studijos /
moduliai mokymuisi visą gyvenimą, dėstytojų
kvalifikacijos kėlimui, praktikai), kyla didelė neatitikties
rizika – gali neatitikti darbo rinkos, visuomenės ir
tikslinės grupės poreikių.

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra
Palyginti su kitomis ES šalimis narėmis, Lietuva MTEP ir inovacijų srityje pastaraisiais metais padarė gana
didelę pažangą. Pagal inovatyvumo augimo spartą (5 proc.) ekonominės krizės laikotarpiu Lietuva buvo antra
tarp ES šalių narių, ir tai leido iš menkų inovatorių (angl. modest) grupės pereiti į nuosaikių inovatorių (angl.
moderate) grupę. Šis pakilimas labiausiai susijęs su išaugusiomis įmonių investicijomis į mokslu neparemtas
(angl. non-R&D) inovacijas, teigiamomis kitų rodiklių (tarptautinių publikacijų cituojamumo,
bendradarbiaujant viešojo ir privataus sektorių atstovams parengtų publikacijų, tarptautinių prekės ženklų,
užsienio doktorantų, pajamų iš patentų ir licencijų) tendencijomis. Šiuo metu pagal suminį inovatyvumo
indeksą, skelbiamą Inovacijų Sąjungos švieslentėje, Lietuva tarp kitų ES šalių narių rikiuojasi 23 vietoje143,
pagal Ekonomikos imlumo žinioms indeksą – 22 vietoje, o Inovacijų ekonominio poveikio indeksą – 18
vietoje144. Teigiamos inovatyvumo rodiklių tendencijos atskleidžia, jog sukauptas Lietuvos MTEP ir inovacijų
potencialas pamažu yra įgalinamas, todėl vienas svarbiausių iššūkių Lietuvai 2014–2020 m. laikotarpiu bus ne
tik mažinti vis dar gana didelį atsilikimą nuo šalių novatorių lyderių MTEP ir inovacijų srityje, bet ir
užtikrinti stabilų progresą, išlaikant panašų augimo greitį.

European Commission, „Innovation Union Scoreboard 2013“. European Union, 2013 m.
European Commission, „Research and Innovation Performance in EU Member States and Associated Countries:
Innovation Union progress at country level“. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013 m.,
<http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/state-of-theunion/2012/innovation_union_progress_at_country_level_2013.pdf>.
143
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Siekiant stiprinti esamą mokslo potencialą, 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu
daugiausia investuota į integruotus mokslo, studijų ir verslo centrus – slėnius, juose esančios mokslo
infrastruktūros atnaujinimą, konsolidavimą ir žmogiškųjų išteklių potencialo stiprinimą. Kita lėšų dalis,
panaudojant Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ ir
Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti
moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ lėšas, buvo skirta tyrėjų gebėjimams stiprinti, įgyvendinant Tyrėjų
karjeros programą145 ir jos paprogrames: subsidijų mokslininkams paprogramę, paramos mokslininkų ir kitų
tyrėjų mobilumui paprogramę, valstybės pagalbos mokslininkų įdarbinimui įmonėse paprogramę, mokslininkų
ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimo paprogramę, žinių apie MTEP sklaidai paprogramę.
Nemaža dalis tyrėjų gebėjimų stiprinimui skirtų priemonių buvo sėkmingai įgyvendinamos valstybės projektų
planavimo būdu, tačiau labai pasiteisino ir priemonės, kuriose paraiškos buvo atrenkamos konkurso būdu.
Visuotinės dotacijos priemonės, kuria buvo teikiama parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai
(konkursinis Lietuvos tarptautinio lygio mokslininkų finansavimas (angl. grant) ir konkursinis finansavimas
aukšto lygio mokslininkams pritraukti ir reintegruoti), įgyvendinimui numatyto beveik 112 mln. Lt finansavimo
pakako tik kiek mažiau negu trečdaliui visų pateiktų paraiškų ir jose prašomo finansavimo poreikiui patenkinti.
Naudos gavėjų susidomėjimo susilaukė ir priemonė, skirta MTTP tematiniams tinklams, asociacijų veiklai
stiprinti – prašomas finansavimas buvo beveik du kartus didesnis negu planuota.
Atsižvelgiant į 2007–2013 m laikotarpio intervencijų turinį, jų tęstinumui užtikrinti 2014–2020 m. laikotarpiu
daug dėmesio turi būti skiriama užtikrinti finansavimą, palengvinantį pirminį sukurtos MTEPI infrastruktūros
įveiklinimą, remiant bendrai verslo ir mokslo sektorių atstovų vykdomas MTEP veiklas, kuriant MTEPI
infrastruktūrą padedančias įveiklinti struktūras (pvz., technologinius uždavinius spręsti pajėgius technologijų
ir kompetencijos centrus), sudarant sąlygas į MTEPI infrastruktūras pritraukti tyrėjų iš užsienio, stiprinant
vietos tyrėjų kvalifikaciją bei kompetencijas vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas ir skiriant daugiau dėmesio
mokslo populiarinimui. Didžiąja dalimi tokios intervencijos leistų ne tik geriau panaudoti 2007–2013 m.
laikotarpio rezultatus, bet ir padėtų spręsti esmines esamas Lietuvos situacijos MTEP srityje problemas.
Remiantis Inovacijų Sąjungos švieslentės duomenimis (žr. 38), būtent MTEP išlaidų nepakankamumas, tam
tikros MTEP žmogiškųjų išteklių bazės silpnybės, nepakankamas MTEP sistemos atvirumas, mokslo ir verslo
sektorių bendradarbiavimo (ir jo rezultatų) ir aukšto lygio mokslinių tyrimų stoka riboja Lietuvos galimybes
pasivyti kitas ES šalis. Toliau pateikiama detalesnė situacijos paminėtose srityse analizė, remiantis įvairiais
kontekstiniais rodikliais, atliktais vertinimais ir kitais šaltiniais.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl tyrėjų karjeros programos patvirtinimo“. Žin., 2008,
Nr. 7-261.

145
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38 paveikslas. Situacijos Lietuvoje ir ES-27 šalyse narėse palyginimas pagal suminio inovatyvumo
indeksui apskaičiuoti naudojamus parametrus

Šaltinis: European Comission, „Innovation Union Scoreboard 2013“. Brussels, 2013 m.

Išlaidos MTEP
Palyginti su situacija 2007 m., bendrosios valdžios, aukštojo mokslo ir verslo sektorių išlaidos MTEP 2012 m.
padidėjo beveik 22 proc. (nuo 803,1 mln. Lt iki 1025,5 mln. Lt) ir sudaro 0,9 proc. BVP (2007 m. sudarė
0,81 proc.). Nepaisant šio pokyčio, Lietuva pagal išlaidų MTEP dalį nuo BVP gerokai atsilieka nuo ES-27
vidurkio (2,03 proc.). Dėl didelio atotrūkio Lietuvai, kaip ir Bulgarijai, Latvijai, Liuksemburgui, Lenkijai,
Rumunijai ir Ispanijai, iki 2020 m. teks smarkiai padidinti investicijų į MTEP intensyvumą norint pasiekti
išsikeltą tikslą skirti 1,9 proc. BVP išlaidoms MTEP.
39 paveikslas. Išlaidų MTEP veiklai ir jų santykio su BVP pokyčiai 2007–2011 m. laikotarpiu

Šaltinis: „Eurostat“ ir Lietuvos statistikos departamento duomenys.
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Pabrėžtina, kad santykinis išlaidų MTEP augimas tik iš dalies atspindi tikrąją išlaidų MTEP Lietuvoje dydžio
dinamiką. Dėl ekonominės ir finansų krizės poveikio faktinės išlaidos MTEP 2009–2010 m. laikotarpiu ne
didėjo, o, priešingai, buvo gerokai sumažėjusios. Palyginimui: 2008 m. bendrosios išlaidos MTEP sudarė
890,1 mln. Lt, o 2009–2010 m. atitinkamai tik 771,6 mln. Lt ir 758,2 mln. Lt. Taigi bendrųjų išlaidų MTEP dalis
nuo BVP 2009–2010 m. didėjo tik dėl to, kad šiuo laikotarpiu buvo gerokai sumažėjęs šalies BVP. Išlaidų MTEP
dalies nuo BVP padidėjimas 2011–2012 m. (žr. 40) taip pat nevienareikšmis. Pagrindinė šio padidėjimo
priežastis – gerokai išaugęs išlaidų MTEP finansavimas ES struktūrinių fondų paramos lėšomis (2012 m. per
valstybės biudžetą perskirstytos ES struktūrinių fondų lėšos sudarė 75 proc. visų užsienio lėšų). Lyginant 2011
m. ir 2012 m. duomenis matyti, kad pastaraisiais metais sumažėjo ir valdžios, ir verslo įmonių, ir aukštojo
mokslo institucijų išlaidos MTEP. Tai gali būti ženklas, kad ES struktūrinių fondų paramos lėšos išstumia kitas
investicijas. Pasitvirtinus šiai prielaidai, tikslas iki 2020 m. padidinti išlaidų MTEP dalį nuo BVP iki 1,9 proc.
taptų neįgyvendinamas.
40 paveikslas. Išlaidų MTEP pagal finansavimo šaltinius pokyčiai 2007–2011 m. laikotarpiu

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.

Viena svarbiausių ir akivaizdžiausių priežasčių, kodėl Lietuva pagal išlaidas MTEP gerokai atsilieka nuo ES-27
vidurkio, yra šalies verslo įmonių nenoras didinti išlaidas MTEP. Kitose ES-27 šalyse verslo išlaidos MTEP
vidutiniškai sudaro 1,08 proc. BVP, o Lietuvoje, 2012 m. duomenimis, jos siekė tik 0,24 proc. BVP. Palyginti su
situacija 2007 m., Lietuvos verslo įmonių išlaidos MTEP padidėjo tik 0,01 proc. Absoliučiais skaičiais, faktinės
verslo išlaidos MTEP 2012 m. buvo tik 4,6 mln. Lt didesnės negu 2007 m. (žr. 40). Atsižvelgiant į gerokai
išaugusį MTEP finansavimą iš kitų šaltinių, akivaizdu, kad 2007–2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos
lėšomis finansuotos intervencijos neišnaudojo visų galimybių skatinant įmones daugiau investuoti į MTEP.
Priežasčių, lemiančių ribotą verslo įmonių susidomėjimą investicijomis į MTEP, esama įvairių. Viena jų –
pirmenybės teikimas MTEP ir inovacijų pasiūlą, o ne paklausą skatinančioms priemonėms panaudojant 2007–
2013 m. laikotarpio ES struktūrinę paramą: laikotarpio pradžioje labiausiai susitelkta į MTEP infrastruktūros
plėtrą ir atnaujinimą, o MTEP veiklas skatinančios priemonės pradėtos įgyvendinti palyginti neseniai (žr. 2.2
dalį). Todėl iki šiol spėtos įgyvendinti intervencijos nesukūrė arba nespėjo sukurti paskatų verslo įmonėms
aktyviau bendradarbiauti su mokslo ir studijų institucijomis ir daugiau investuoti į MTEP. Kitos ribotų verslo
investicijų priežastys – įmonių pastangos mažinti per ekonominę krizę patiriamas išlaidas, žemas šalies
ekonominio išsivystymo lygis (pereinamoji plėtros fazė), nepakankama MTEP ir inovacijų pasiūlos kokybė ir

107

ŠVIETIMO IR MOKSLO SRITIES SEKTORIŲ STRATEGINĖ ANALIZĖ

teikiamų paslaugų neatitiktis verslo poreikiams, įmonių supratimo ir gebėjimų stoka MTEP ir inovacinių veiklų
vykdymo ir valdymo klausimais146. 2012 m. LR Vyriausybė patvirtino mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros etapų klasifikacijos aprašą147, kuriuo nustatomi pagrindiniai MTEP etapai, pradedant žinių įgijimu ir
baigiant produkto sukūrimu. Šiuo teisės aktu reglamentuota, jog ūkio subjektas, kuriam neaišku, ar jo vykdoma
veikla priskiriama MTEP veikloms, gali kreiptis į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą. Ji vertina ir teikia
išvadas ūkio subjektui ar mokesčių administratoriui dėl ūkio subjekto vykdomos veiklos atitikimo konkrečiam
technologinės parengties lygiui ir priskyrimo MTEP veikloms. Tikimasi, kad tai paskatins verslo įmones
aktyviau naudotis pelno mokesčio lengvata, taikoma investuojant į MTEP.
Apibendrinant galima pasakyti, kad 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu bus itin svarbu pakeisti esamas
tendencijas ir užtikrinti privačių investicijų į MTEP apimčių augimą, skatinant verslą aktyviai įsitraukti į
bendrai su viešojo sektoriaus mokslinių tyrimų institucijomis vykdomas MTEP veiklas ir naudotis sukurta
MTEP infrastruktūra bei jos teikiamomis paslaugomis. Siekiant šio tikslo būtina išvengti šio laikotarpio klaidų –
„minkštųjų“ priemonių atidėjimo vėlesniam laikui ir susitelkimui į infrastruktūros kūrimo projektus. Derėtų
daugiau dėmesio skirti informacijos apie mokslo ir verslo sektorių bendradarbiavimo galimybes, jų naudą ir
verslo įmonėms prieinamas lengvatas viešinimui. Taip pat planuojant intervencijas svarbu užtikrinti, kad ES
paramos lėšos neišstumtų investicijų, finansuojamų iš kitų finansavimo šaltinių. Neužtikrinus šių sąlygų
Lietuva ne tik susidurs su sunkumais vykdant įsipareigojimą iki 2020 m. padidinti išlaidas MTEP iki 1,9 proc.
BVP. Jei verslo išlaidos MTEP išliks to paties lygio, o mokslo ir verslo sektorių bendradarbiavimo intensyvumas
nedidės, kils grėsmė 2007–2013 m. laikotarpio intervencijų tvarumui, o Europos Komisijos keliami tikslai
Lietuvai 2014–2020 m. laikotarpiu didinti MTEP rezultatų komercinimo apimtis148 bus sunkiai įgyvendinami.
Žmogiškieji ištekliai
Tyrėjų ir MTEP personalo Lietuvoje nuosekliai daugėja. 2007–2012 m. laikotarpiu MTEP sistemoje dirbančių
asmenų skaičius išaugo nuo 16,4 tūkst. iki 22,5 tūkst., o tyrėjų skaičius tuo pačiu laikotarpiu padidėjo nuo
13,4 tūkst. iki 17,7 tūkst. (žr. 41). Labiausiai tyrėjų skaičius augo socialinių (+83 proc.) ir biomedicinos (+48
proc.) mokslų srityse. Būtent šiose srityse 2007–2011 m. laikotarpiu parengta daugiausia doktorantūros
absolventų. Statistikos departamento duomenimis, pagal suminį 2007–2011 m. trečiosios studijų pakopos
absolventų skaičių pirmoje vietoje buvo socialiniai mokslai (26 proc.), antroje – biomedicinos mokslai
(23 proc.), trečioje – technologijos mokslai (20 proc.), ketvirtoje – humanitariniai mokslai (16 proc.), o penktoje
– fiziniai mokslai (15 proc.)149.
Nors bendro tyrėjų skaičiaus augimas Lietuvoje yra teigiama tendencija, ji nevisiškai atitinka tikslus, keltus
programuojant 2007–2013 m. laikotarpio intervencijas. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje buvo
pažymėta, jog „naujų specialistų rengimo apimtis neleidžia patenkinti augančių visuomenės ir ūkio poreikių“, o
šie poreikiai „ypač aktualūs fizinių ir technologijų mokslų srityje, kur rengiama per mažai tyrėjų“. Taip pat
veiksmų programoje pabrėžtas poreikis pirmenybę „teikti studijų programoms, kurių absolventai tenkina
žinioms bei technologijoms imlios pramonės (pvz., fizinių, biomedicinos, technologijos mokslų studijų) bei
žinioms imlių paslaugų sektorių paklausą“. Palyginti su situacija 2007 m., tyrėjų dalyvaujančių MTEP fizinių ir
technologijos mokslų srityje skaičius padidėjo nuo 4201 iki 4779, tačiau jų dalis nuo visų tyrėjų dalyvaujančių
MTEP sumažėjo nuo 35 proc. iki 31 proc. Palyginimui: tyrėjų dalyvaujančių MTEP humanitarinių ir socialinių
mokslų srityje dalis padidėjo nuo 44 proc. iki 47 proc.

BGI Consulting, Lietuvos efektyvaus dalyvavimo Europos mokslinių tyrimų erdvėje įvertinimas: studija dėl privačiojo
sektoriaus investicijų į MTEP Lietuvoje potencialo ir skatinimo priemonių, Galutinė ataskaita, 2011 m. lapkričio 25 d.
147 LR Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimas Nr. 650 „Dėl rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“, Žin., 2012, Nr. 66-3344.
148 Position of the Commission Services on the development of Partnership Agreement and programmes in Lithuania for the
period 2014–2020. Ares(2012)1273776, 26/10/2012.
149 Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, Lietuvos MTEP, studijų ir inovacijų būklės apžvalga, 2012 m.
146
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41 paveikslas. Aukštojo mokslo ir valdžios sektorių tyrėjų, dalyvaujančių MTEP, skaičiaus pokyčiai
2007–2011 m. laikotarpiu

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.

Galimybes padidinti tyrėjų, dalyvaujančių MTEP fizinių ir technologijos mokslų srityje, ribojo investicijų į MTEP
paskirstymas. Nors MTEP išlaidų analizė rodo, jog 2007–2013 m. laikotarpiu daugiausiai investuota į
technologijų ir fizinius mokslus (atitinkamai 23,2 proc. ir 18,3 proc. visų 2007–2012 m. laikotarpio aukštojo
mokslo ir valdžios sektoriaus išlaidų MTEP), investicijų į socialinius mokslus apimtys buvo labai panašios
(17,1 proc. visų 2007–2012 m. laikotarpio aukštojo mokslo ir valdžios sektoriaus išlaidų MTEP).
42 paveikslas. Išlaidų MTEP aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose pagal mokslo sritis pokyčiai
2007–2011 m. laikotarpiu

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Nepaisant tyrėjų skaičiaus augimo, sąlyginių tyrėjų dalis nuo visų užimtų gyventojų Lietuvoje tebėra mažesnė
už ES-27 vidurkį. Todėl 2014–2020 m. laikotarpiu tikslas – didinti šalyje dirbančių tyrėjų, ypač fizinių ir
technologijų mokslų srityje, skaičių – išliks aktualus. Siekiant šio tikslo bus itin svarbu padidinti parengiamų
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doktorantūros absolventų skaičių. Remiantis Inovacijų Sąjungos švieslentės 2013150 duomenimis, pagal
doktorantūros absolventų skaičių, tenkantį 1 tūkst. 25–34 metų amžiaus asmenų, Lietuva gerokai atsilieka nuo
ES-27 vidurkio. Lietuvos rodiklis yra 0,9, o ES-27 vidurkis – 1,5. Užtikrinus spartesnį sistemos atsinaujinimą
būtų sudarytos sąlygos spręsti sektoriui būdingas demografines problemas – į vyresnių kaip 55 metų amžiaus
grupę šiuo metu patenka daugiau kaip trečdalis visų Lietuvos tyrėjų, ir ši tendencija laikui bėgant beveik
nekinta151.
Senstančių ir nepakankamų žmogiškųjų išteklių problemos sprendimu galėtų tapti sėkmingas vaikų ir jaunimo
įtraukimas į MTEP veiklas: dedamos pastangos moksline veikla sudominti mokinius, sudaromos sąlygos ja
užsiimti, skatinamas gabiausių studentų įsitraukimas į mokslinių tyrimų vykdymą ir atitinkamai
organizuojamas studijų procesas152. Šiuo tikslu 2008 m. pradėta įgyvendinti priemonė „Žinių apie mokslą ir
technologijas gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“. Panaudojant
struktūrinės paramos lėšas jau parengta 60 mokytojų-jaunojo tyrėjo vadovų, surengta beveik 150 vizitų į
bendrojo lavinimo mokyklas, organizuota 11 specializuotų renginių, pagal neformaliojo švietimo programas
apmokyta 214 mokslininkų ir kitų tyrėjų bei suorganizuoti 49 mokslo ir technologijų populiarinimo renginiai.
Prognozuojama, kad priemonė iki 2015 m. pasieks beveik visus planuotus produkto rodiklius (išskyrus
planuotų 57 specializuotų mokslo leidinių išleidimą). Taip pat tikėtina, kad bus pasiekti ir suplanuoti rezultato
rodikliai – įtraukta bent 300 jaunuolių į žinias apie mokslą ir technologijas gilinančią veiklą bei parengtos
galimybių studijos, skirtos valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų paslaugų kokybei gerinti.
Atsižvelgiant į priemonės įgyvendinimo sėkmę, 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu aktualu ir toliau
remti panašias veiklas.
43 paveikslas. Sąlyginių tyrėjų dalis nuo visų užimtųjų gyventojų Lietuvoje ir ES-27

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas ir „Eurostat“ duomenys.

Siekiant didinti ir doktorantūros absolventų, ir patyrusių tyrėjų skaičių šalyje, 2014–2020 m. programavimo
laikotarpiu reikės didinti investicijas į tyrėjų iš užsienio (įskaitant tyrėjus iš ne ES šalių) pritraukimą.
Naujausiais prieinamais duomenimis (2009 m. statistika)153, studentai užsienio piliečiai sudaro tik 1 proc. visų
III pakopos studentų Lietuvoje. Be to, kitaip negu dauguma ES šalių, Lietuva nesugeba pritraukti doktorantūros

European Commission, „Innovation Union Scorebpard 2013“. European Union, 2013 m.
Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2007–2013 metų veiksmų programų prioritetų ir juos įgyvendinančių
ministerijos programų tarpinis vertinimas. Galutinė ataskaita, 17 p.
152 Tyrėjų karjeros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu
Nr. ISAK-2335.
153 2009 m. „Eurostat“ duomenys (educ_mofo_gen).
150
151
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studentų iš ne ES šalių. Inovacijų Sąjungos švieslentės duomenimis154, doktorantai iš ne ES šalių Lietuvoje
sudaro tik 0,24 proc. visų doktorantūros studentų, o kitose ES-27 šalyse jie vidutiniškai sudaro net 20 proc.
doktorantų.
Iš dalies šią problemą buvo bandoma spręsti panaudojant 2007–2013 m. programavimo laikotarpio
struktūrinės paramos lėšas: kitų šalių tyrėjų pritraukimas į Lietuvą buvo skatinamas organizuojant
trumpalaikius vizitus ir konkurso būdu skiriant visuotinę dotaciją moksliniams tyrimams, kuriuos vykdyti
galėjo ir užsienio tyrėjai. 2011–2012 m. laikotarpiu keturiose trumpalaikių vizitų kategorijose galimybe gauti
paramą pasinaudojo 411 mokslininkų155: 33 atvyko dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos mokslo ir studijų
institucijose (konsultuoti doktorantą rengiant disertaciją, dalyvauti gynime), 30 – skaityti paskaitų ir seminarų,
16 – atlikti mokslinių tyrimų, 332 – dalyvauti tarptautiniuose mokslo renginiuose. Sprendžiant iš to, kokio
pobūdžio vizitais naudotasi dažniausiai, taip pat remiantis atliktais vertinimais156, šis instrumentas atnešė
daugiausia naudos kaip ryšių stiprinimo, idėjų apsikeitimo ir konsultacijų priemonė. Antrojo instrumento
veiksmingumą ribojo reikalavimas užsienio mokslininkams ir tyrėjams dalyvauti bendrame konkurse su vietos
mokslininkais. Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms, be kurių sutikimo mokslininkai negali dalyvauti
konkurse, pirmiau rūpinosi savo nuolatinio personalo įdarbinimu visuotinės dotacijos lėšomis, o ne užsieniečių
pritraukimu157.
Kita Lietuvos MTEP žmogiškųjų išteklių bazei būdinga struktūrinė problema – labai neproporcingas tyrėjų
pasiskirstymas pagal sektorius (žr. 44): kitaip negu daugumoje ES šalių narių, kuriose privataus sektoriaus
organizacijos įdarbina didžiąją dalį MTEP personalo158, 2012 m. Lietuvos privačiame sektoriuje dirbo kiek
daugiau negu 2 tūkst. (11,5 proc.) tyrėjų159, likusieji – valstybės ir aukštojo mokslo sektoriuose. Pagal šį rodiklį
Lietuva kartu su Estija, Graikija, Kipru, Latvija, Lenkija, Portugalija, Slovakija ir Jungtine Karalyste patenka į
grupę šalių, kuriose tyrėjai daugiausia dirba aukštojo mokslo sektoriuje160. Dėl neproporcingo tyrėjų
pasiskirstymo pagal sektorius nėra sudaryta struktūrinių prielaidų sėkmingam verslo ir mokslo
bendradarbiavimui: trūksta neformalių ryšių, tarpsektorinio dialogo, bendrų sąlyčio taškų ir pan. Pažymėtina,
kad pagal šiuo programavimo laikotarpiu įgyvendinamą priemonę „Valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos
darbuotojų įdarbinimui įmonėse“ pagal darbo sutartis mažose ir vidutinėse įmonėse įdarbinta vos 18
mokslininkų / tyrėjų. Todėl 2014–2020 m. laikotarpiu šiai problemai spręsti turės būti ieškoma
veiksmingesnių būdų, kaip paskatinti aktyvesnį tyrėjų įdarbinimą įmonėse, tyrėjų įsteigtų įmonių kūrimąsi ir
didesnes verslo įmonių išlaidas MTEP, įtraukiant verslą į įvairias MTEP veiklas.

European Commission, „Innovation Union Scoreboard 2013“. European Union, 2013 m.
Lietuvos mokslo tarybos pateikiami duomenys. Šaltinis internete: <http://www.lmt.lt/lt/mkf/parama/es-vizitai/vizitairezultatai.html>.
156 Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2007–2013 metų veiksmų programų prioritetų ir juos įgyvendinančių
ministerijos programų tarpinis vertinimas. Galutinė ataskaita, 17 p.
157 Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2007–2013 metų veiksmų programų prioritetų ir juos įgyvendinančių
ministerijos programų tarpinis vertinimas. Galutinė ataskaita, 17 p.
158Eurostat, „Science, technology and innovation in Europe“. Eurostat pocketbooks. Publications Office of the European
Union: Luxembourg, 2012.
159 Mokslo ar pedagoginį laipsnį turinčių ir privačiame sektoriuje dirbančių tyrėjų buvo tik 0,3 tūkst., t. y. 3,6 proc. nuo visų
mokslo ar pedagoginį laipsnį turinčių tyrėjų.
160 Eurostat, „Science, technology and innovation in Europe“. Eurostat pocketbooks. Publications Office of the European
Union: Luxembourg, 2012.
154
155
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44 paveikslas. Tyrėjų skaičiaus pagal sektorius dinamika 2007–2011 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.

Žmogiškiesiems MTEP ištekliams Lietuvoje būdingas gana geras lyčių balansas: pagal bendrą moterų ir vyrų
tyrėjų santykį, taip pat pagal daktaro laipsnį įgijusių moterų ir vyrų santykį Lietuva užima pirmaujančias
pozicijas tarp ES šalių narių (žr. 45). 2010 m. duomenimis, moterys tyrėjos sudarė 51,2 proc. visų Lietuvos
tyrėjų, o ES vidurkis šioje srityje siekė tik kiek daugiau negu 32 proc.161 2012 m. duomenimis, tik technologijos
mokslų srityje moterys sudarė mažiau kaip pusę daktaro laipsnį įgijusių asmenų (36 proc.). Visose kitose
mokslo srityse (biomedicinos, humanitariniai, fiziniai, socialiniai, žemės ūkio mokslai) jos sudarė daugumą
doktorantūros absolventų.
45 paveikslas. Moterų dalis nuo visų daktaro laipsnį įgijusių asmenų Lietuvoje ir ES-27 šalyse (2010 m.)

Šaltinis: European Commission, „She Figures 2012: Gender in Research and Innovation“. European Union, 2013 m.

Kita vertus, nepaisant gero lyčių balanso, pagal moterų ir vyrų tyrėjų karjeros galimybes Lietuva nusileidžia
beveik visoms ES šalims – tai atskleidžia vadinamasis „stiklinių lubų indeksas“. 2010 m. duomenimis, pagal šį

161

Lietuvos statistikos departamentas, „Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra Lietuvoje 2012“, Vilnius, 2013 m.
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rodiklį už Lietuvą visoje ES prasčiau atrodo tik Kipras (Lietuvos rodiklio reikšmė lygi 2,96, o ES-27 vidurkis yra
1,8)162.
Europos aukštojo mokslo sistemų modernizavimo darbotvarkėje pabrėžiama, kad vienas svarbiausių uždavinių
siekiant strategijoje „Europa 2020“ iškeltų švietimo tikslų bus didinti aukštųjų mokyklų absolventų skaičių, kad
Europoje pakaktų aukštąjį išsilavinimą įgijusių asmenų ir mokslininkų. Dėl to reikia „[...] ne tik suteikti daugiau
galimybių pramonei investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas, bet ir padidinti doktorantų skaičių, padėti
visiems esamiems darbuotojams įgyti mokslinių tyrimų įgūdžių, geriau informuoti apie galimą profesinį kelią,
kad pradedantiesiems mokslo darbuotojams būtų suteikta reali galimybė siekti karjeros už akademinio
pasaulio ribų“163. Dėl to 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamomis intervencijomis turi
būti siekiama didinti bendrą doktorantūroje studijuojančių studentų skaičių, skatinti juos rinktis studijas
biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų srityse, taikyti aktyvias tyrėjų iš užsienio pritraukimo priemones,
remti tyrėjų įdarbinimą privačiame sektoriuje ir skatinti lyčių lygybės bei nediskriminavimo principų diegimą.
MTEP infrastruktūra
ES struktūrinių fondų lėšos, skirtos valstybės mokslo ir studijų institucijų MTEP infrastruktūrai, yra
administruojamos per Švietimo ir mokslo ministerijos priemones „Aukšto lygio mokslinių tyrimų centrų ir
kompetencijos centrų plėtojimas“, „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“, „Nacionalinio
atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centro kūrimas“, „Infrastruktūros, skirtos žinių apie
mokslinius tyrimus, technologijas ir inovacijas gilinimui ir sklaidai, kūrimas“, „Nacionalinių mokslo programų ir
kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas“ ir Ūkio ministerijos priemonę
„Inogeb LT-2“. Iš viso 2007–2013 m. laikotarpiu per šias priemones turėtų būti paskirstyta 1 336,75 mln. Lt.
Skirtos lėšos daugiausia naudojamos įgyvendinti 20 slėnių infrastruktūros projektų – kuriami jungtiniai
mokslinių tyrimų centrai, mokslo ir technologijų parkai, technologijų perdavimo centrai, įsigyjama jų veikimui
būtina laboratorinė įranga (vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais slėnių laboratorinės
įrangos aprašais). Pagal mokslo sritis iš šių investicijų daugiausia naudos gaus biomedicinos, žemės ūkio, fizinių
ir technologijos mokslų atstovai.
46 paveikslas. Struktūrinių fondų išlaidų nuo 2008 m. MTEP infrastruktūrai pasiskirstymas pagal
mokslo sritis

Šaltinis: Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, Lietuvos MTEP, studijų ir inovacijų būklės apžvalga, 2012 m.

3 iš 14 slėniuose vykdomų investicinių projektų, kuriuos koordinuoja Švietimo ir mokslo ministerija (likusių 6
projektų įgyvendinimą koordinuoja Ūkio ministerija), jau užbaigti. Jau veikia Vilniaus universiteto Informacinių
European Commission, „She Figures 2012: Gender in Research and Innovation“. European Union, 2013 m.
Europos Komisija, Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų
komitetui ir Regionų komitetui „Europos aukštojo mokslo sistemų modernizavimo darbotvarkė. Ekonomikos augimo ir
užimtumo rėmimas“. KOM(2011) 567 galutinis. Briuselis, 2011 m.,
<http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/higher/modernisation_lt.pdf>.
162
163
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technologijų atviros prieigos centras, esantis „Santaros“ slėnyje. Nuo 2012 m. rugpjūčio pabaigos dirba Vilniaus
Gedimino technikos universiteto Civilinės inžinerijos mokslo centras, esantis „Saulėtekio“ slėnyje. O Kaune
kuriamame „Nemuno“ slėnyje veikia KTU Maisto mokslo ir technologijų MTEP centras164. Be šios ir dar
statomos bei įrengiamos MTEP infrastruktūros, Lietuvoje veikia 11 mokslo ir technologijų parkų (MTP).
Pagrindinės jų funkcijos – stimuliuoti mokslo žinių ir technologijų sklaidos procesus, sudaryti sąlygas
komercinti mokslinių tyrimų rezultatus, skatinti mokslo ir verslo ryšius, propaguoti inovacijų kultūrą.
22 lentelė. Mokslo ir technologijų parkų skaičius ir išsidėstymas
Mokslo ir technologijų parkas
Regionas
VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas
Vilnius
VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas
Vilnius
VšĮ „Saulėtekio slėnis“ mokslo ir technologijų parkas
Vilnius
VšĮ Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas
Kaunas
VšĮ KTU regioninis mokslo parkas
Kaunas
VšĮ „Technopolis“
Kaunas
Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio mokslo ir technologijų
Kaunas
parkas
VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas
Klaipėda
VšĮ Panevėžio mokslo ir technologijų parkas
Panevėžys
VšĮ Liepiškių technologijų parkas
Vilniaus r.
VšĮ Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas
Vilnius
Šaltinis: Žinių ekonomikos forumas, „Mokslo ir technologijų parkų veiklos vertinimo ir plėtros galimybių studija (2011–
2016)“. Mokslinio tyrimo darbas, 2010 m., Vilnius.

Nepaisant didelių investicijų, slėnių programose keliami ambicingi uždaviniai dar nėra iki galo įgyvendinti.
Remiantis tarpinės jungtinių tyrimų programų veiklos stebėsenos ataskaitos165 duomenimis, didžiausi
projektai, ypač tie, kuriuose vykdoma statyba, smarkiai atsilieka nuo tvarkaraščio – vėlavimas yra nuo kelių
mėnesių iki dvejų metų. Atitinkamai stringa ir II etapo – atviros prieigos centrų (APC) veiklos organizavimo –
veiklos: daugeliu atvejų dar nepriimti sprendimai dėl APC valdymo ir organizacinės struktūros, rengiant APC
veiklos planus trūksta aiškios vizijos, kaip bus išnaudota įsigyta ar sukurta infrastruktūra, planuojant APC
veiklą daugiausia dėmesio kreipiama į valstybės užsakymus, o ne į paslaugų pardavimą išorės vartotojams,
todėl abejotina, ar bus pasiektas rodiklis 30 proc. veiklos laiko skirti išorės vartotojams, trūksta žmogiškųjų
išteklių, būtinų siekiant įveiklinti įsigytą ar sukurtą infrastruktūrą166. Pažangą šioje srityje turėtų paskatinti
remiantis 2011 m. lapkričio 10 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl atviros prieigos centro valdymo
reglamento patvirtinimo“167 įsteigtas atviros prieigos centrų registras, kurį koordinuoja Mokslo, technologijų ir
inovacijų agentūra. Šiuo metu į registrą įtraukti jau aštuoni atviros prieigos centrai – Elektroninės
mikroskopijos, rentgeno spindulių difraktometrijos ir spektrometrijos APC, Nacionalinis ateities energetikos
technologijų mokslo APC, Instrumentinės analizės APC, Nanotechnologijų ir mikrotechnologijų laboratorijos
APC, Lazerinių tyrimų centro kompleksas „Naglis“, APC „Baltijos gamybos centras“, Jūros mokslų ir technologijų
APC, Jungtinis Gyvybės mokslų centras.
Kita aktuali problema – sukurta MTEP infrastruktūra išnaudojama nepakankamai veiksmingai. Ne visų MTP,
verslo inkubatorių ir kitų slėnių dalyvių teikiamos inovacijų paramos, žinių ir technologijų perdavimo
paslaugos atitinka į juos besikreipiančių įmonių lūkesčius (žr. 47). Pasitaiko atvejų, kai net santykinai
MOSTA, Technopolis Group, Ernst & Young, Slėnių stebėsenos grupės pristatymas „MTEP infrastruktūros plėtros
projektų įgyvendinimo ir jų veiklos planavimo būklė“. 2013 m. vasario 12 d. ir LR švietimo ir mokslo ministerijos
informacija.
165 MOSTA, Technopolis Group, Ernst & Young, „Tarpinė jungtinių tyrimų programų įgyvendinimo pažangos vertinimo
ataskaita ir Tarpinė jungtinių tyrimų programų veiklos stebėsenos ataskaita“. 2012 m. liepos 2 d.
166 MOSTA, Technopolis Group, Ernst & Young, Slėnių stebėsenos grupės pristatymas „MTEP infrastruktūros plėtros
projektų įgyvendinimo ir jų veiklos planavimo būklė“. 2013 m. vasario 12 d.
167 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 8 d.
įsakymo Nr. V-852 „Dėl atviros prieigos centro valdymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“. Žin., 2011, Nr. 139-6560.
164
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kokybiškas paslaugas teikiantys MTP (pvz., VšĮ „Šiaurės miestelio technologijų parkas“ ar VšĮ „Saulėtekio slėnio
mokslo ir technologijų parkas“, kurių teikiamas paslaugas įmonės 7 balų skalėje vertina 4,8–5,3 balo)
įvertinami labai prastai. Tai lemia kelios aplinkybės168:
1) MTP nesiorientuoja į specifines paslaugas, kurios gali būti reikalingos aukštą pridėtinę vertę
kuriančioms įmonėms, vietoje to siūlomos bendro pobūdžio paslaugos, kurios gali būti pritaikomos
plačiam įmonių ratui;
2) MTP planuojamų teikti paslaugų pasirinkimui didelę įtaką daro jų finansavimo šaltinis (pvz., MTP
teikia konsultacines bei finansavimo ir partnerių paieškų paslaugas, nes šios veiklos yra remiamos
pagal MTP vykdomus projektus pagal „Inogeb LT-1“ priemonę);
3) MTP skaičius yra per didelis.
47 paveikslas. Inovacijų paramos ir technologijų perdavimo paslaugų kokybės vertinimas

Šaltinis: skaičiavimai pagal atliekant Viešosios politikos ir vadybos instituto ir Žinių ekonomikos forumo vertinimą
„Lietuvos mokslo ir verslo sričių bendradarbiavimo efektyvumo bei finansavimo galimybių koordinavimo vertinimas“
surinktus duomenis.

Įmonių poziciją palaiko ir ekspertai (mokslininkai, tyrėjai, MITA ir LIC atstovai, įvairūs konsultantai). Jų
nuomone, šalyje labiausiai trūksta „jaunųjų“ verslo įmonių globojimo ir kuravimo paslaugų bei kompleksinės
mentorystės, individualizuotos pagal konkrečius verslo poreikius.
Vadinasi, planuojant 2014–2020 m. laikotarpio investicijas svarbu užtikrinti, jog būtų veiksmingai išnaudojama
jau sukurta infrastruktūra: užtikrinta atvira prieiga prie slėnių kūrime ir plėtroje dalyvaujančių institucijų
laboratorinės įrangos (APC plėtra), išnaudojamas mokslo ir technologijų parkų potencialas (MTP tinklo
Parengta remiantis atliktų vertinimų ataskaitomis: Žinių ekonomikos forumas, „Mokslo ir technologijų parkų veiklos
vertinimo ir plėtros galimybių studija (2011–2016)“. Mokslinio tyrimo darbas, 2010 m.; Viešosios politikos ir vadybos
institutas, Žinių ekonomikos forumas, „Lietuvos mokslo ir verslo sričių bendradarbiavimo efektyvumo bei finansavimo
galimybių koordinavimo vertinimas“. Galutinė vertinimo ataskaita, 2011 m. gruodžio 20 d.
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optimizavimas ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimas), skatinamas kūrimasis kompetencijos centrų,
vykdančių mokslui imliam verslui, socialinėms ir kultūrinėms inovacijoms svarbius viešojo ir privataus
sektorių poreikius tenkinančius MTEP, naujų produktų kūrimo ir diegimo į rinką darbus. Taip pat tebėra
poreikis tęsti aukščiausios kokybės moksliniams tyrimams ir inovacijoms būtinos infrastruktūros
modernizaciją, nes integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų kūrimas dar nėra baigtas. Pavyzdžiui, egzistuoja
poreikis perkelti kai kuriuos universitetų fakultetus arčiau jau sukurtos mokslinių tyrimų infrastruktūros
(pvz., Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą perkelti į Santariškes), taip didinant atskirų slėnių komponentų
integralumą169.
Be to, planuojant 2014–2020 m. laikotarpio investicijas į MTEP infrastruktūros plėtrą aktualu didinti Lietuvos
mokslinių tyrimų infrastruktūrų (MTI) integraciją į tarptautines MTI. Siekiant šio tikslo 2011 m. parengtas
Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų (MTI) kelrodis170, nustatęs Lietuvos subjektus, kurie galėtų
sėkmingai integruotis į besiplečiančias Europos MTI, išskirtos tarptautinės MTI, kuriose Lietuvai tikslinga siekti
narystės – tai INSTRUCT, ELI, CESDA, CLARIN ir t. t. Svarbu, jog teisinė aplinka, būtina sėkmingai integracijai,
jau sukurta – 2012 m. priimtas švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl dalyvavimo tarptautinėse mokslinių
tyrimų infrastruktūrose tvarkos aprašo171, kuriuo reglamentuojamos Lietuvos dalyvavimo tarptautinėse MTI
procedūros ir numatomi tokios narystės finansavimo būdai.
Remiantis atliktais vertinimais, skatinant integraciją į Europos MTI derėtų pirmenybę teikti toms Lietuvoje
kuriamoms infrastruktūroms, kurios jau yra padariusios didžiausią pažangą šioje srityje, t. y. į šių
infrastruktūrų kūrimą jau investuota nemažai lėšų, jos jau turi bendradarbiavimo su Europos MTI patirties ir
pan. Biomedicinos, fizinių ir technologinių mokslų srityje tokios infrastruktūros yra CossyBio, Lazerių MTI ir
LitGrid-HPC, o humanitarinių ir socialinių mokslų srityje – LiDA ir E-lingua172.
Dalyvavimas tarptautinėse programose ir tyrėjų mobilumas
Lietuvos dalyvavimo tarptautinėse programose rezultatai ir Lietuvos tyrėjų mobilumo statistika rodo, kad
Lietuvos mokslo ir studijų institucijų tarptautiškumo lygis yra santykinai žemas, o MTEP veiklas vykdančios
organizacijos neturi pakankamai tarptautinių ryšių.
Įvertinus tyrėjų dalyvavimą 7BP veiklose matyti, kad sėkmingiausiai dalyvaujama šiose Bendradarbiavimo
dalies programose: „Sveikata“ ir „Energetika“. Teminės srities „Energetika“ sėkmės rodiklis (atrinktų
finansavimui ir vertintinų paraiškų santykis) yra 31,8 proc., o „Sveikata“ – 21 proc. Atsižvelgiant į gaunamą EK
dotacijos dalį (0,22 proc.), gana konkurencingai dalyvaujama teminėje srityje „Socioekonominiai ir
humanitariniai mokslai“173. Lyginant su kaimyninėmis Baltijos šalimis, pagal EK dotacijos dydį Lietuvai geriau
sekasi energetikos, nanomokslų, nanotechnologijų, medžiagų ir naujų technologijų bei EURATOMO branduolio
dalijimosi ir radiacinės saugos srityse, o Estija pirmauja visose likusiose srityse174. Bendrai nuo 2007 m. 7BP
kvietimuose teikti paraiškas dalyvavo 1996 partneriai iš Lietuvos (0,42 proc. iš ES-28 šalių)175. Iš jų 356
dalyvavo(-auja) įgyvendinant 265 7BP projektus, tačiau tik 21 iš jų veikė(-ia) kaip projektų koordinatoriai176.
Nors bendras Lietuvos dalyvių 7BP sėkmės rodiklis yra pakankamai aukštas (20 proc., o ES-27 vidurkis –

LR Vyriausybės nutarimas „Dėl valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros
2013–2020 metų plėtros programos patvirtinimo“. Žin. 2012, Nr. 145-7455.
170 Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodis 2011.
171 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų
infrastruktūrose tvarkos aprašo patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 82-4282.
172 Visionary Analytics, Technopolis group, Lietuvos dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose galimybių
vertinimas: tyrimo ataskaita, Vilnius, 2012 m. spalio 30 d.
173 Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, Lietuvos MTEP, studijų ir inovacijų būklės apžvalga, 2012 m.
174 Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, Lietuvos MTEP, studijų ir inovacijų būklės apžvalga, 2012 m.
175 European Commission, Country profile: Lithuania. 2013 m. liepos 1 d. eCorda duomenys.
176 MITA pateikiama Lietuvos dalyvavimo 7BP statistika, 2013 m. liepos 8 d. duomenys.
169

116

ŠVIETIMO IR MOKSLO SRITIES SEKTORIŲ STRATEGINĖ ANALIZĖ

21,3 proc.), pagal vidutinę Europos Komisijos dotaciją, tenkančią vienam 7BP projekto dalyviui, 2012 m.
duomenimis, Lietuva lenkė tik Latviją ir Maltą177.
Viena svarbiausių priežasčių, paskatinusių Lietuvos tyrėjus ir MTEP veiklą vykdančias institucijas aktyviau
dalyvauti programoje, yra ES struktūrinių fondų paramos lėšomis įgyvendinamas projektas „Tyrėjų
tarptautinės kompetencijos ugdymas“ (TYKU). Už projektą atsakinga Mokslo, inovacijų ir technologijų
agentūra. Pagrindinis TYKU tikslas yra stiprinti šalies integraciją į bendrą ES mokslinių tyrimų erdvę ir didinti
mokslinių tyrimų konkursinį finansavimą Lietuvoje. Svarbiausios projekto finansuojamos veiklos apėmė tyrėjų
mokymų (tarp jų ir dėl naujosios programos „Horizontas 2020“) organizavimą, tyrėjų dalyvavimo tiksliniuose
tarptautinių programų (ne tik 7BP, bet ir BONUS, COST, EUREKA, EUROSTARS) renginiuose skatinimą, Lietuvos
atstovų dalyvavimo Europos technologijų platformų veiklose rėmimą ir pan. TYKU mokymuose dalyvavę
Lietuvos tyrėjai pateikė 35 paraiškas tarptautines programas administruojančioms atsakingoms užsienio
institucijoms (Europos Komisijai ar EUREKA-EUROSTARS sekretoriatui), iš jų 20 buvo pripažintos
finansuotinomis178.
2009 m. atliktoje tarptautinėje studijoje apie tyrėjų, dirbančių aukštojo mokslo sektoriuje, mobilumą
skirtingose Europos šalyse, konstatuota, jog, palyginti su kitomis ES šalimis narėmis, Lietuvoje (44 proc.),
Estijoje (43 proc.), Suomijoje (33 proc.) ir Slovakijoje (40 proc.) tarptautiškai mobilių tyrėjų dalis yra
mažiausia179. Žemo tyrėjų mobilumo problemai spręsti turi būti skiriama didesnė valstybės parama doktorantų
ir mokslininkų mokslinėms stažuotėms, dalinėms III pakopos studijoms finansuoti. 2010–2013 m. tokia
parama pasinaudojo 232 Lietuvos ir 78 užsienio šalių mokslo ir studijų institucijų atstovai (žr. 48).
48 paveikslas. Valstybinės stipendijos Lietuvos ir užsienio šalių piliečių dalinėms studijoms ir
mokslinėms stažuotėms finansuoti

Šaltinis: Švietimo mainų paramos fondo 2012 metų veiklos apžvalga. Vilnius, 2012 m.

Taip pat turėtų būti skatinamas aktyvesnis Lietuvos universitetų dalyvavimas tarptautinėse programose,
remiančiose doktorantūros studijų mainus (pvz., „Erasmus Mundus“ programos I ir II veiklose, pagal kurias
remiamas jungtinių doktorantūros studijų programų įgyvendinimas ir tyrėjų mobilumas tarp
bendradarbiaujančių Europos ir trečiųjų šalių mokslo ir studijų institucijų). Kol kas ši galimybė išnaudojama
ribotai: nors paraiškų vykdyti jungtines doktorantūros programas su kitomis Europos studijų ir mokslo
institucijomis kasmet pateikiama bent po 3 (išskyrus 2009 m.), sėkminga iš jų paprastai būna tik viena. Kur kas
sėkmingiau dalyvaujama kitoje „Erasmus Mundus“ programos veikloje, pagal kurią remiami mokslininkų
Lietuvos mokslas skaičiais 2012, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, Vilnius, 2012 m. lapkričio 9 d.
Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas, <http://www.mita.lt/lt/projektai/tyku/apie-tyku/>
179 Study on mobility patterns and career paths of EU researchers, TECHNICAL REPORT 2 – Part I: Mobility Survey of the
Higher Education Sector, Brussels, April 2010.
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trumpalaikiai vizitai į trečiųjų šalių mokslo ir studijų institucijas partneres. 2012 m. patvirtintos 6 tokios
partnerystės, kuriose kaip partnerės dalyvauja ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijos180.
23 lentelė. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų dalyvavimas programos „Erasmus Mundus“
finansuojamose veiklose – I veikla: jungtinės studijų programos
Metai

Pateikta paraiškų su Lietuvos
aukštųjų mokyklų partneryste

Patvirtinta projektų su
Lietuvos aukštųjų mokyklų
partneryste
2007
1
0
2008
3
0
2009
2
0
2010
8
1
2011
4
1
2012
3
1 (asocijuotasis partneris)
Šaltinis: Švietimo mainų paramos fondo pateikta informacija, 2013 m. birželio 3 d.

24 lentelė. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų dalyvavimas programos „Erasmus Mundus“
finansuojamose veiklose – II veikla: partnerystė
Metai

Pateikta paraiškų su Lietuvos
aukštųjų mokyklų partneryste

Patvirtinta projektų su
Lietuvos aukštųjų mokyklų
partneryste
2007
N. d.
N. d.
2008
N. d.
N. d.
2009
N. d.
N. d.
2010
N. d.
6
2011
N. d.
5
2012
N. d.
6
Šaltinis: Švietimo mainų paramos fondo pateikta informacija, 2013 m. birželio 3 d.

2007–2013 m. laikotarpio patirtis rodo, jog esama poreikio stiprinti Lietuvos tyrėjų gebėjimus dalyvauti
tarptautinėse programose. Nepaisant solidaus dalyvavimo 7BP sėkmės rodiklio, 2014–2020 m. laikotarpiu
daug dėmesio reikia skirti tiek naujų, dalyvavimo tarptautinėse programose patirties neturinčių, tyrėjų
gebėjimams stiprinti, tiek labiau patyrusių pavienių tyrėjų, tyrėjų grupių ir jų atstovaujamų mokslo ir studijų
institucijų pajėgumams dirbti su keliomis paraiškomis iš karto, vienu metu vykdyti daugiau projektų stiprinti.
Abi kryptys tebėra aktualios, nes Lietuvos kaip mažos šalies galimybės didinti pateikiamų paraiškų skaičių
pritraukiant vis naujus pareiškėjus yra ribotos. Skatinant ir ugdant Lietuvos tyrėjų bendradarbiavimą su
užsienio partneriais atskirai dėmesio turėtų būti skiriama gebėjimams bendradarbiauti su užsienio verslo
įmonėmis stiprinti. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų ryšiai su privataus sektoriaus atstovais kitose šalyse
leistų atsverti santykinai menkus šalies verslo pajėgumus bendradarbiauti su viešojo sektoriaus tyrėjais.
Sudarius palankias sąlygas didėti tarptautinio bendradarbiavimo apimtims, formuotis pavyzdiniams mokslo
centrams ir intensyvėti išvykstamojo bei atvykstamojo tyrėjų mobilumo srautams, gerokai palengvėtų ir
susijusių intervencijų (infrastruktūros įveiklinimas, tyrėjų fizinių ir technologijos mokslų srityje skaičiaus
didinimas ir pan.) įgyvendinimas.
Tarpsektorinis bendradarbiavimas
Pagal statistikos duomenis inovacinių įmonių skaičius Lietuvoje didėja: 2006–2008 m. tokių įmonių buvo
28,8 proc., o 2008–2010 – 32,5 proc. Didėja ne tik inovacinių įmonių skaičius, bet ir supratimas, kad inovacijos
yra kertinė sąlyga įmonių konkurencingumui užtikrinti: vis daugiau įmonių investuoja į vidinius ir išorinius
MTEP darbus, išorinių žinių įsigijimą, mokymus, susijusius su inovacine veikla ir kitas inovacines veiklas.

180

Švietimo mainų paramos fondo 2012 metų veiklos apžvalga. Vilnius, 2012 m.
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49 paveikslas. Technologines inovacijas diegusių įmonių inovacinė veikla, procentais nuo
technologines inovacijas diegusių įmonių

Šaltinis: Lietuvos statistikos metraštis 2012. Vilnius, 2012 m.

Nepaisant teigiamų tendencijų, inovacinių įmonių dalis Lietuvoje tebėra gerokai mažesnė už ES-27 vidurkį.
50 paveikslas. Inovacinę veiklą vykdančios įmonės nuo visų verslo įmonių 2008–2010 m.

Šaltinis: „Eurostat“ duomenys (inn_cis7_type).

Nepaisant aktyvaus Lietuvos inovacinių įmonių dalyvavimo įvairiose bendradarbiavimo veiklose (pagal šį
rodiklį Lietuva gerokai lenkia ES-27 vidurkį)181, bendradarbiavimas tarp verslo ir mokslo sektorių tebėra
išplėtotas silpnai, nes apsiribojama ryšiais sektoriaus viduje. Nors beveik 20 proc. technologines inovacijas
diegiančių įmonių bendradarbiauja su valstybinėmis mokslinių tyrimų įstaigomis, universitetais ar kitomis
aukštosiomis mokyklomis, tačiau vos 7 proc. įmonių nurodo, jog viešojo sektoriaus organizacijos yra svarbiausi

Statistikos departamento duomenimis, 2008–2010 m. su kitomis įmonėmis, klientais, mokslinių tyrimų institucijomis
bendradarbiavo 46,7 proc. inovacinių įmonių. Palyginimui: „Eurostat“ duomenimis, ES-27 vidurkis tuo pačiu laikotarpiu
buvo 25,5 proc.
181
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jų partneriai. Daugumai inovacinių įmonių pagrindiniai bendradarbiavimo partneriai tebėra įrenginių,
medžiagų, sudėtinių dalių ar programinės įrangos tiekėjai, klientai ir vartotojai, konkurentai ir kitos įmonės.
51 paveikslas. Inovacinių įmonių bendradarbiavimo partneriai

Šaltinis: Lietuvos statistikos metraštis 2012. Vilnius, 2012 m.

Dėl neišplėtoto tarpsektorinio bendradarbiavimo mokslo sektorius beveik nedalyvauja žinių perdavimo
inovacinėms įmonėms procese. Statistikos departamento duomenimis, 44,8 proc. įmonių naudingos
informacijos naujiems inovaciniams projektams gauna iš vidinių įmonės šaltinių, 25,4 proc. – iš klientų ir
vartotojų, 22,6 proc. – iš įrenginių ar medžiagų tiekėjų. Mokslo institutus kaip informacijos apie inovacijas
šaltinį nurodo vos 3,8 proc., o aukštojo mokslo įstaigas – 3,3 proc. inovacinę veiklą vykdančių įmonių.
Atitinkamai didžiąją dalį įmonių išlaidų inovacinei veiklai sudaro išlaidos mašinoms, įrenginiams ir įrangai, o
ne išorinėms žinioms įsigyti ar MTEP veikloms vykdyti.
52 paveikslas. Įmonių išlaidų inovacinei veiklai struktūra

Šaltinis: Statistikos departamento leidinys „Inovacinės veiklos plėtra 2010“. Vilnius, 2012 m.
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Silpni tarpsektorinio bendradarbiavimo ryšiai daro tiesioginę įtaką bendriems Lietuvos MTEP rezultatų
komercinimo pajėgumams. Inovacijų Sąjungos švieslentės182 duomenimis, pagal 1 mlrd. BVP tenkančių
patentavimo paraiškų kiekį tarp 27 ES šalių narių Lietuva užima 26 vietą ir lenkia tik Rumuniją. Lietuvoje
1 mln. gyventojų tenka vidutiniškai 6,5 Europos patentų tarnyboje užregistruotos paraiškos, o ES-27 vidurkis
yra 108,6 paraiškos. Nors pastaraisiais metais situacija šioje srityje kiek pagerėjo, tačiau skirtumas išlieka labai
didelis.
53 paveikslas. Patentų paraiškų, užregistruotų Europos patentų tarnyboje, skaičius, tenkantis 1 mln.
gyventojų

Šaltinis: MOSTA, Lietuvos mokslas skaičiais 2012. Vilnius, 2012 m.

Dėl menkų bendradarbiavimo su privataus sektoriaus tyrėjais apimčių nukenčia ir viešojo sektoriaus tyrėjų
darbo kokybė – parengiama mažai bendrų viešojo ir privataus sektoriaus publikacijų. Pagal šį rodiklį tarp 27 ES
šalių narių Lietuva užima tik 22 vietą183.
Apibendrinant galima pasakyti, kad Lietuvoje trūksta į inovacijas investuojančių įmonių, o ir investuojančios
įmonės nėra linkusios bendradarbiauti su viešojo sektoriaus mokslinių tyrimų institucijomis. Kur kas
intensyviau bendradarbiaujama su kitomis įmonėmis, įrenginių, medžiagų, sudėtinių dalių ar programinės
įrangos tiekėjais. Tokių įmonių inovacinei veiklai skirtų išlaidų struktūroje vyrauja išlaidos mašinių, įrenginių ir
įrangos įsigijimui (technologinėms inovacijoms diegti). Dėl to 2014–2020 m. laikotarpio intervencijos turėtų
skatinti inovacijų ir MTEP paklausą: remti atviras inovacijas ir jungtinių projektų vykdymą, skatinti viešojo ir
privataus sektoriaus partnerystes socialiniams ir ekonominiams iššūkiams spręsti, gerinti inovacijų paramos
paslaugų kokybę (poreikis šioje srityje aptariamas dalyje MTEP infrastruktūra) ir pan. Šių priemonių
pagrindinis tikslas – įveikti verslo įmonių nusistatymą, jog viešojo mokslo ir studijų institucijos negali būti jų
svarbiausias partneris. Didžiausia apimtimi turi būti skatinamas bendradarbiavimas tarp didžiausią mokslinį
potencialą turinčio mokslo atstovų ir didžiausią ekonominę ir / ar pridėtinę vertę kuriančių verslo sektoriaus
atstovų. Objektyviai vertinant, bendradarbiavimas tarp tokių partnerių turi daugiausia potencialo ir sudaro
prielaidas ligšiolinių investicijų į MTEP infrastruktūrą tvarumui užtikrinti ir struktūriniams pokyčiams, kurie
didintų didelės pridėtinės vertės, žinioms ir aukštos kvalifikacijos darbo jėgai imlių ekonominių veiklų įtaką
šalies BVP, Lietuvos ūkyje paskatinti.
Nekomercinis žinių panaudojimas ir mokslinių tyrimų rezultatų sklaida

Ten pat.
European Comission, „Innovation Union Scoreboard 2013“. Brussels, 2013,
<http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf>.
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Remiantis specialiojo Eurobarometro tyrimo rezultatais, palyginti su ES-27 šalių vidurkiu, Lietuvoje gerokai
daugiau gyventojų nesidomi naujais mokslo atradimais ir technologijomis. 2010 m. Lietuvoje tokie asmenys
sudarė net 37 proc. Pagal šį rodiklį Lietuva, kartu su Rumunija buvo paskutinėje vietoje tarp visų ES-27 šalių.
54 paveikslas. Dalis gyventojų, besidominčių mokslo atradimais (2005 m.) ir mokslo atradimais ir
technologijomis (2010 m.)

Šaltinis: European Commission, Special Eurobarometer 224 „Europeans, science and technology“. June 2005. European
Commission, Special Eurobarometer 340 „Science and technology“. June 2010.

Viena akivaizdžiausių priežasčių, kodėl domėjimasis mokslu ir technologijomis yra žemas – prastas gyventojų
informuotumas apie mokslinių tyrimų rezultatus. Nors nuo 2005 m. padaryta nemaža pažanga šioje srityje
(prastai informuotų asmenų dalis 2010 m. sumažėjo nuo 60 proc. iki 47 proc.), atsilikimas nuo ES-27 vidurkio
tebėra didelis.
55 paveikslas. Gyventojų informuotumas apie mokslinius atradimus ir technologijų vystymąsi

Šaltinis: European Commission, Special Eurobarometer 224 „Europeans, science and technology“. June 2005. European
Commission, Special Eurobarometer 340 „Science and technology“. June 2010.

Kaip ir kitose ES šalyse, nesidomėjimą mokslu ir prastą informuotumą Lietuvoje lemia neišnaudojamas
informacijos sklaidos ir viešinimo priemonių potencialas. Net 63 proc. gyventojų mano, jog mokslininkų /
tyrėjų pastangos informuoti visuomenę apie naujus pasiekimus moksle ir technologijose yra nepakankamos.
Dar didesnė dalis linkusi manyti, jog ir valstybės pastangos šioje srityje yra nepakankamai intensyvios.
Pavyzdžiui, net 76 proc. Lietuvos gyventojų yra linkę pritarti pozicijai, kad vyriausybės pastangos bandant
sudominti jaunimą mokslu yra nepakankamos.
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56 paveikslas. Gyventojų pritarimas teiginiui, kad mokslininkai deda nepakankamai pastangų
visuomenei informuoti apie naujus mokslo ir technologijų pasiekimus

Šaltinis: European Commission, Special Eurobarometer 224 „Europeans, science and technology“. June 2005. European
Commission, Special Eurobarometer 340 „Science and technology“. June 2010.

Esminė kliūtis spręsti apklausų rezultatuose atsispindinčias problemas yra ta, kad Lietuvoje nėra mokslo
populiarinimo veiklų koordinavimo sistemos. Nors jos kūrimas numatytas dar 2005 m. patvirtintoje Mokslo ir
technologijų populiarinimo Lietuvoje strategijoje, tačiau, kaip matyti iš atliktų vertinimų, strategijoje keliami
tikslai liko neįgyvendinti, o valstybės dėmesys ir parama mokslo populiarinimui net sumažėjo: dėl ekonominės
krizės buvo nutrauktas mokslo populiarinimo darbų konkursų organizavimas, premijų už tokią veiklą skyrimas
ir pan.184
Kitas svarbus iššūkis – mokslinių tyrimų rezultatų prieinamumo didinimas. Europos Komisijos komunikate
„Prieinamesnė mokslinė informacija. Naudingesnės viešosios investicijos į mokslinius tyrimus“185 pabrėžiamas
poreikis apsvarstyti iš naujo ES ir šalių narių mokslinės informacijos sklaidos politiką bei praktiką, kad
viešosiomis lėšomis finansuojamų mokslinių tyrimų rezultatai taptų prieinamesni. Komunikatu Europos
Komisija pabrėžia, kad už informaciją, už kurią jau sumokėta iš viešųjų lėšų, neturėtų būti reikalaujama mokėti
vėl ir vėl, – ji turėtų būti nemokamai prieinama visoms suinteresuotosioms šalims (universitetams, mokslinius
tyrimus finansuojančioms institucijoms, bibliotekoms, novatoriškoms įmonėms, valdžios sektoriui ir politikos
formuotojams, nevyriausybinėms organizacijoms ir plačiajai visuomenei) internetu, per tvarias el.
infrastruktūras, taip užtikrinant ilgalaikę prieigą ir vertingos informacijos išsaugojimą. Ši nuostata išsakoma ir
Europos Komisijos rekomendacijose šalims narėms dėl mokslinės informacijos prieinamumo ir išsaugojimo186.
Jose pažymima, jog šalys narės turėtų: užtikrinti atvirą mokslinių publikacijų, mokslinių tyrimų duomenų
prieigą, gerinti mokslinės informacijos išsaugojimą, kurti el. infrastruktūras ir dalyvauti daugiašaliame dialoge
minėtais klausimais tiek nacionaliniu, tiek europiniu lygmeniu.
Lietuvoje aktyviai prie atviros prieigos principo plėtros šalyje prisideda Lietuvos mokslinių bibliotekų
asociacija (LMBA). Ji yra tarptautinės organizacijos EIFL (Elektroninė informacija bibliotekoms, angl. Electronic
Studija mokslo populiarinimo sistema, VšĮ „Socialinės gerovės projekcija“, 2011 m.
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions, Towards better access to scientific information: Boosting the benefits of
public investments in research. COM(2012) 401 final. Brussels, 17.7.2012.
186 European Commission, Commission Recommendation on access to and preservation of scientific information. C(2012)
4890 final. Brussels, 2012-07-17.
<http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/recommendation-access-and-preservationscientific-information_en.pdf>.
184
185
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Information for Libraries) narė. Vykdydama EIFL Atvirosios prieigos programą 2011 m. LMBA surengė plataus
masto atvirosios prieigos kampaniją. Per šią kampaniją buvo sukurta nemažai spausdintinės ir vaizdo
medžiagos, naudingos atvirosios prieigos idėjų sklaidai tarp institucijų ir mokslininkų. Prie atvirosios prieigos
principo plėtros prisidėjo Vilniaus universitetas, pradėdamas įgyvendinti projektą „Nacionalinis atviros
prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas (MIDAS) (2012–2014)“. Šio projekto tikslas – sukurti bendrą
nacionalinio mokslinių tyrimų duomenų skaitmeninio archyvo infrastruktūrą, leidžiančią kaupti ir saugoti
biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių ir technologijos mokslų tyrimų empirinius duomenis ir kitą su
moksliniais tyrimais susijusią informaciją bei teikianti galimybę visiems norintiesiems nemokamai, lengvai ir
patogiai juos pasiekti internete.
Lietuvoje labai stinga priemonių, sistemingai ir kompleksiškai sprendžiančių mokslo populiarinimo ir MTEP
rezultatų viešinimo problemas. Pavieniams veiksmams trūksta kritinės masės, galinčios paskatinti visuomenę
aktyviai domėtis naujausiais išradimais ir technologine pažanga. Tai veikia mokslininko / tyrėjo įvaizdį
visuomenėje, tarp jaunimo, sunkina jaunųjų talentų ugdymą, pritraukimą ir t. t. Šioje srityje 2014–2020 m.
laikotarpiu aktualios intervencijos, stiprinančios MTEP sistemą iš vidaus (įvairūs apdovanojimai tyrėjams,
mokslinių tyrimų rezultatų prieinamumo didinimas diegiant atviros prieigos principą) ir iš išorės (aktyvesnis ir
interaktyvesnis MTEP rezultatų viešinimas).
Pagrindinės stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės veiklos
srityje
Apžvelgtas esamas ir artimiausio laikotarpio tendencijas apibendrina toliau pateikiama SSGG lentelė.
25 lentelė. MTEP stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės
-

Stiprybės
Sukurta ir atnaujinta MTEP infrastruktūra.
Sukurta infrastruktūra veikia pagal atviros prieigos
principą.
Į inovacijų diegimą investuojančios verslo įmonės
aktyviai bendradarbiauja.
Santykinai (palyginti su ES vidurkiu) geras vyrų ir
moterų tyrėjų santykis daugumoje mokslo sričių.

Galimybės
Sukurta MTEP infrastruktūra padidins Lietuvos
MTEP sistemos patrauklumą ir padės pritraukti į
šalį aukšto lygio mokslininkų ir tyrėjų.
Atviros prieigos centrai, planuojami kurti
kompetencijos centrai sudarys sąlygas didinti
verslo įmonių įsitraukimą į MTEP veiklas.
2014–2020 m. laikotarpio ES struktūrinė parama
sudarys sąlygas sustiprinti Lietuvos MTEP sistemą.
Sumani specializacija padės išvengti fragmentiškų
intervencijų ir leis maksimaliai išnaudoti turimą
mokslo ir verslo potencialą ir jo bendradarbiavimo
sinergijas.
Didėjantis ES biudžetas tyrimams sudarys sąlygas
Lietuvos tyrėjams, mokslo ir studijų institucijoms,
kitoms mokslinių tyrimų organizacijoms aktyviau
dalyvauti programos „Horizontas 2020“ veiklose,
didinti Lietuvos MTEP sistemos tarptautiškumą.

Silpnybės
Verslo įmonės santykinai mažai investuoja į žinių įgijimą
ir MTEP veiklas.
Šalyje parengiama per mažai doktorantų (ypač gamtos ir
tiksliųjų mokslų srityse).
Nevyksta tyrėjų iš užsienio pritraukimas.
Tik labai nedidelė tyrėjų dalis dirba privačiame
sektoriuje.
Nepakankamai aktyviai teikiamos paraiškos dalyvauti 7
Bendrosios programos veiklose;
Silpnai
išplėtoti
verslo
ir
mokslo
sektorių
bendradarbiavimo ryšiai.
Neaktyvus mokslinių tyrimų rezultatų komercinimas –
užregistruojama mažai patentų paraiškų.
Šalyje neišvystyta mokslo populiarinimo sistema.
Grėsmės
Mažėjantis tyrėjų ir MTEP personalo užimtumas dėl ūkio
poreikių
neatitinkančių
specialistų
(doktorantų
socialinių ir humanitarinių mokslų srityse) rengimo.
Neišnaudotos dalyvavimo programoje „Horizontas
2020“ galimybės dėl nepakankamų Lietuvos tyrėjų
gebėjimų vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus.
Neišnaudotas
sukurtos
MTEP
infrastruktūros
potencialas dėl menko išorės vartotojų pritraukimo į
atviros prieigos centrus.
Neveiksmingas
intervencijų,
kuriomis
siekiama
populiarinti mokslą ir didinti MTEP rezultatų sklaidą,
įgyvendinimas dėl to, kad nėra aiškių mokslo
populiarinimo schemų ir populiarinimo sistemos.
-

124

ŠVIETIMO IR MOKSLO SRITIES SEKTORIŲ STRATEGINĖ ANALIZĖ

4. UŽSIENIO ŠALIŲ PATIRTIES ANALIZĖ
4.1.

Estijos atvejo studija
Šioje atvejo studijoje analizuojamos Estijoje 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu vykusios intervencijos
suaugusiųjų švietimo ir MTEP srityse.

4.1.1. Suaugusiųjų švietimas Estijoje
2007–2013 m. programavimo laikotarpiui Estija, kaip ir Lietuva, kėlė tikslą padidinti suaugusiųjų mokymosi
visą gyvenimą lygį šalyje (užsibrėžta pasiekti, kad 2013 m. 25–64 metų asmenų mokymosi visą gyvenimą lygis
šalyje siektų 13,5 proc.). Remiantis statistikos duomenimis, Estijos intervencijos suaugusiųjų švietimo srityje
minėtu laikotarpiu buvo sėkmingos – suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą lygis šalyje stabiliai didėjo, per
2007–2012 m. laikotarpį jis išaugo beveik šešiais procentais(t. y. 5,9 proc.) ir tikėtina, jog pasibaigus 2013 m.,
Estija pasieks savo užsibrėžtą tikslą. Lietuvos intervencijos suaugusiųjų švietimo srityje akivaizdesnio pokyčio
neatnešė – suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą lygis ir 2007 m., ir 2012 m. sudarė apie 5 proc. (žr. 57).
57 paveikslas. Suaugusiųjų (25–64 metų) mokymosi visą gyvenimą lygis Estijoje ir Lietuvoje

Šaltinis: „Eurostat“.

Atsižvelgiant į tai, šią Estijos gerąją patirtį verta panagrinėti išsamiau, tikintis, jog atlikta šalies ES struktūrinės
paramos panaudojimo suaugusiųjų švietimo srityje analizė suteiks naudingų įžvalgų, kurias bus galima
panaudoti planuojant Lietuvos ES struktūrinės paramos 2014–2020 m. panaudojimą suaugusiųjų švietimo
srityje ir sulaukti geresnių mokymosi visą gyvenimą rezultatų. Tad toliau atvejo studijoje glaustai pateikiama
2007–2013 m. Estijoje vykdytų intervencijų mokymosi visą gyvenimą srityje logika ir pateikiama išsamesnė
suaugusiųjų švietimo programų analizė. Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamos trys programos remia
suaugusiųjų švietimo plėtrą ir vystymą.

4.1.2. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra Estijoje
Kaip ir Lietuva, 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu Estija kėlė tikslą stiprinti šalies tyrėjų gebėjimus.
Remiantis statistikos duomenimis, intervencijos buvo sėkmingos – pagal daugelį rodiklių Estijos žmogiškųjų
išteklių bazė MTEP srityje per pastaruosius penkerius metus sustiprėjo. Bendras MTEP sistemoje dirbančių
asmenų skaičius Estijoje nuo 2007 m. iki 2011 m. išaugo nuo 9,2 tūkst. iki 10,1 tūkst. Tyrėjų skaičius per tą patį
laikotarpį išaugo nuo 6,8 tūkst. iki 7,7 tūkst. asmenų, o verslo sektoriuje dirbančių tyrėjų skaičius padidėjo nuo
1,6 tūkst. iki 2,2 tūkst. Sparčiai augo tyrėjų iš užsienio skaičius: 2005–2011 m. laikotarpiu vien viešajame
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sektoriuje dirbančių užsienio tyrėjų skaičius šalyje išaugo nuo kiek daugiau negu 60 iki beveik 300 (beveik
4 proc. visų šalies tyrėjų)187. Taip pat, remiantis statistika, sėkmingos buvo ir Estijos pastangos paskatinti
daugiau jaunų žmonių rinktis tyrėjo karjerą tiksliųjų ir gamtos mokslų srityse: doktorantūros studijas tiksliųjų
ir gamtos mokslų srityse baigusių asmenų dalis nuo visų 20–29 metų amžiaus gyventojų Estijoje 2006–2010 m.
laikotarpiu padidėjo nuo 0,42 proc. iki 0,56 proc.188
Atsižvelgiant į minėtus teigiamus pokyčius, pravartu paanalizuoti, kokiomis priemonėmis Estija skatina šalies
žmogiškųjų išteklių MTEP srityje plėtrą, tikintis, jog tokia analizė suteiks vertingų įžvalgų planuojant ES
struktūrinės paramos panaudojimą Lietuvoje 2014–2020 m. laikotarpiu. Toliau atvejo studijoje glaustai
apibendrinama bendra 2007–2013 m. Estijoje vykdytų intervencijų MTEP srityje logika ir pateikiama detalesnė
programos „DoRa“ analizė. Programos įgyvendinimą finansuojant iš Europos socialinio fondo paramos lėšų yra
tobulinamos doktorantūros studijos ir didinamas šių studijų tarptautiškumas.

4.1.3. Intervencijų logika suaugusiųjų švietimo srityje
Planuojant 2007–2013 m. programavimo laikotarpio intervencijas suaugusiųjų švietimo srityje pagrindiniai
dokumentai, kuriais buvo remtasi, yra Mokymosi visą gyvenimą strategija 2005–2008 m.189 ir ją pakeitęs
Estijos suaugusiųjų švietimo plėtros planas 2009–2013 m. Mokymosi visą gyvenimą strategijos 2005–
2008 m.190 pagrindinis tikslas buvo sudaryti suaugusiesiems geresnį prieinamumą prie formalaus ir
neformaliojo švietimo paslaugų tam, kad padidėtų jų išsilavinimas, žinios ir dalyvavimas mokymesi visą
gyvenimą (siekiama, kad 2013 m. 13,5 proc. 25–64 metų amžiaus asmenų dalyvautų mokymesi visą gyvenimą).
Šios strategijos tąsoje – Estijos suaugusiųjų švietimo plėtros plane 2009 – 2013 m. – greta šio tikslo buvo iškelti
dar du:
1) sumažinti 25–64 metų asmenų, įgijusių tik bendrąjį išsilavinimą (t. y. turinčių tik bendrąjį vidurinį,
pagrindinį ar žemesnio lygio išsilavinimą) ir tų, kurie neturi profesijos ar profesinio išsilavinimo,
dalį iki 32 proc.
2) sukurti palankias prielaidas įgyti vienu lygiu aukštesnę kvalifikaciją (negu turima) kuo platesniam
ratui asmenų.
Remiantis šiais trimis tikslais, 2007–2013 m. laikotarpiu buvo vykdomos pagrindinės ES struktūrinių fondų
intervencijos į Estijos suaugusiųjų švietimą. Europos socialinio fondo lėšos, skirtos suaugusiųjų švietimui,
patenka į Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos pirmąjį prioritetą „Mokymasis visą gyvenimą“. Jį
įgyvendinant siekiama dviejų tikslų – aktyvesnio dalyvavimo mokymesi visą gyvenimą pagal poreikius ir
galimybes ir aukštos kokybės profesinio mokymo, atitinkančio visuomenės poreikius. Siekiant šių tikslų yra
remiamos įvairios veiklos, pavyzdžiui: parama dalyvavimui mokymesi visą gyvenimą, informavimo ir
konsultavimo apie mokymąsi visą gyvenimą paslaugų plėtra, užimtumo konkurencingumo didinimas ne
etniniams estams ir lanksčių mokymosi galimybių kūrimas ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos
prevencijai. Toliau pateikiamas visų pirmojo Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto
„Mokymasis visą gyvenimą“ priemonių sąrašas.
26 lentelė. Estijos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos pirmojo prioriteto „Mokymasis visą
gyvenimą“ priemonės
Kvalifikacijos sistemos plėtra
Kokybiško jaunimo darbo plėtra
Informavimo ir konsultavimo sistemos plėtra
Kalbos mokymosi plėtra
Profesinio mokymo kokybės didinimas ir užtikrinimas
Estijos MTEP portalo informacija. Informacija internete: <https://www.etis.ee/Portaal/tats.aspx?lang=en>.
Statistics Estonia duomenys. Informacija internete: <http://pub.stat.ee>.
189 Estonian Ministry of Education and Research „Lifelong learning strategy 2005–2008“.
190 Estonian Ministry of Education and Research „Development plan for Estonian adult education 2009–2013“.
187
188
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-

-

Suaugusiųjų švietimo plėtra
Ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos mažinimas, prieinamumo prie švietimo ir švietimo
kokybės gerinimas

Šaltinis: <http://www.struktuurifondid.ee/meetmete-nimekiri-inglise-keeles/>, [žiūrėta 2013 m. birželio 26 d.].

2007–2013 m. laikotarpiu šio prioriteto įgyvendinimo veikloms yra skirta 66,4 mln. eurų (56,4 mln. – ESF
lėšos). Viena iš labiausiai šiomis lėšomis finansuojamų sričių yra suaugusiųjų švietimas. Šiai sričiai skirtos
intervencijos detaliau pristatomos kitame skyriuje.

4.1.4. Intervencijų logika MTEP srityje
Įgyvendinant 2007–2013 m. programavimo laikotarpio intervencijas MTEP srityje Estijoje vadovautasi šiais
svarbiausiais dokumentais:
•

•

Estijos 2007–2013 m. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų programa.
Įgyvendinant šią programą siekiama padidinti šalies MTEP produktyvumą ir konkurencinį pranašumą,
paskatinti verslo inovacijas ir sukurti naujovėms atvirą visuomenę, prisidedančią prie ilgalaikės šalies
plėtros. Pagal programos nuostatas pagrindinės mokslo sritys, kurių plėtojimas kuria didžiausią
pridėtinę vertę ir prisideda prie bendros šalies raidos, yra informacinės ir komunikacijų technologijos,
biotechnologijos ir medžiagų mokslo technologijos191.
Estijos 2006–2015 m. aukštojo mokslo internacionalizacijos strategija. Šio dokumento nuostatos
pabrėžia poreikį padidinti Estijos aukštojo mokslo konkurencingumą regionuose, pagerinti šalies
aukštojo mokslo institucijų matomumą tarptautiniu lygmeniu ir sukurti aukštojo mokslo
tarptautiškumo didinimui palankią teisinę bei institucinę aplinką192.

Remiantis strateginiuose dokumentuose iškeltais tikslais, 2007–2013 m. laikotarpiu pagrindinės ES
struktūrinių fondų intervencijos į šalies MTEP sektorių įgyvendinamos per dvi veiksmų programas ir jose
nurodytus su MTEP plėtra susijusius prioritetus. Toliau jie aptariami išsamiau.
•

191

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos193, finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis,
antrasis prioritetas „MTEP žmogiškųjų išteklių plėtra“. Įgyvendinant šį prioritetą siekiama dviejų
tikslų: sukurti naują tyrėjų ir inžinierių kartą, prisidedančią prie žinių visuomenės plėtojimo, ir
pagerinti aukštojo mokslo kokybę bei jo kuriamą pridėtinę vertę. Pagal šį veiksmų programos
prioritetą finansuojama Estijos mokslinių tyrimų potencialo stiprinimui ir diversifikacijos skatinimui
skirta programa „Mobilitas“ (tikslas – tarptautinių mainų patirtimi skatinimas ir aukštos kvalifikacijos
užsienio tyrėjų pritraukimas), aukštojo mokslo kokybės gerinimui skirta programa „Primus“ ir
el. mokymuisi skirta programa „Best“. Antrojo veiksmų programos prioriteto pagrindu taip pat
remiamos mokslo populiarinimui skirtos veiklos (pvz., programa „TeaMe“, kuria siekiama pagerinti
mokslo žurnalistikos kokybę šalyje), taip pat tęstiniam mokymui skirtos veiklos (pvz., programa
„TULE“, kurios tikslinė grupė – aukštojo mokslo ir doktorantūros studijas nutraukę asmenys). Siekiant
paskatinti inovacijų kūrimą ir bendradarbiavimą tarp skirtingų šalies aukštojo mokslo institucijų,
teikiama parama projektams, skirtiems stiprinti bendradarbiavimą tarp doktorantus rengiančių
aukštųjų mokyklų bei aukštojo mokslo įstaigų ir verslo įmonių. Iš šio veiksmų programos prioriteto
lėšų finansuojamas ir programos „DoRa“ (angl. Doctoral Studies and Internationalisation Programme)
įgyvendinimas. Šia programa siekiama į Estiją pritraukti daugiau aukštos kvalifikacijos užsienio tyrėjų

Estonian Research and Development and Innovation Strategy 2007–2013. Informacija internete:

<http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=10648>.
192

Strategy for the internationalisation of Estonian higher education over the years 2006–2015. Informacija internete:

<http://www.studyinestonia.ee/images/tekstid/esthestrategy.doc>.
Operational Programme for Human Resource Development, Republic of Estonia, CCI number: 2007EE051PO001, 21 June
2007.
193
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ir kelti vietos tyrėjų kvalifikaciją194. Toliau lentelėje pateikiamas visų antrojo Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų programos prioriteto priemonių sąrašas.
27 lentelė. Estijos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos antrojo prioriteto „MTEP
žmogiškųjų išteklių plėtra“ priemonės
-

Mokslinių tyrimų politikos ir aukštojo mokslo kokybės plėtra
Doktorantūros studijų ir tarptautiškumo rėmimas
Prioritetinių tematinių sričių MTEP, inovacijų ir švietimo politikoje plėtra
Atviras kvietimas aukštojo mokslo įstaigų bendradarbiavimui ir kartu kuriamoms inovacijoms
skatinti
Prisitaikymas prie žiniomis grįstos ekonomikos

Šaltinis: Estijos ES struktūrinės paramos portalas. Informacija internete: <http://www.struktuurifondid.ee/meetmetenimekiri-inglise-keeles/>.

Verslo aplinkos gerinimo veiksmų programos, finansuojamos Europos regioninės plėtros fondo
lėšomis, antrasis prioritetas „Estijos MTEP konkurencingumo skatinimas įgyvendinant
mokslinių tyrimų programas ir modernizuojant aukštojo mokslo ir MTEP institucijas“.
Įgyvendinant šį prioritetą finansuojamos teminės MTEP programos, skatinančios ilgalaikę ekonominę
plėtrą ir didžiausią potencialą turinčių sričių (energetikos technologijų, informacinių ir komunikacijų
technologijų, biotechnologijų, sveikatos, aplinkos apsaugos ir medžiagų technologijų) plėtrą, taip pat
mokslinių tyrimų ekscelencijos centrų ir MTEP infrastruktūros bei įrangos atnaujinimą ir kūrimą195.
Toliau pateikiamas visų antrojo Verslo aplinkos gerinimo veiksmų programos prioriteto priemonių
sąrašas.

•

28 lentelė. Estijos verslo aplinkos gerinimo veiksmų programos antrojo prioriteto „Estijos MTEP
konkurencingumo skatinimas įgyvendinant mokslinių tyrimų programas ir modernizuojant aukštojo
mokslo ir MTEP institucijas“ priemonės
-

Parama ekscelencijos centrams
Bendrosios MTEP institucijų infrastruktūros ir mokymosi aplinkos aukštojo mokslo institucijose
ir universitetuose modernizacija
Moksliniams tyrimams vykdyti skirtos įrangos modernizacija
Smulkios mokslinių tyrimų infrastruktūros modernizacija
Moksliniams tyrimams vykdyti skirtos įrangos modernizacija MTEP institucijose
Informacijai elektroninėje erdvėje apie mokslinius tyrimus skleisti skirta programa „E-leidiniai“
Valstybinės reikšmės mokslinių tyrimų infrastruktūros modernizacija
Studijų infrastruktūros atnaujinimas taikomųjų mokslų srityje
Parama MTEP vystymui energetikos technologijų srityje
Parama MTEP vystymui informacinių ir komunikacijos technologijų srityje
Parama MTEP vystymui biotechnologijų srityje
Parama MTEP vystymui sveikatos srityje
Parama MTEP vystymui aplinkos apsaugos technologijų srityje
Parama MTEP vystymui medžiagų technologijų srityje
Programa „Parama tarptautiniam bendradarbiavimui MTEP srityje“

Šaltinis: Estijos ES struktūrinės paramos informacijos portalas <http://www.struktuurifondid.ee/meetmete-nimekiriinglise-keeles/>.

Estijos ES struktūrinės paramos portalo pateikiama informacija. Informacija internete:
<http://www.struktuurifondid.ee/teadus-ja-arendustegevus-2/>.
195 Operational Programme 'Development of Economic Environment', Republic of Estonia CCI no : 2007EE161PO001, 200710-09
194
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Bendrai šių prioritetų įgyvendinimui 2007–2013 m. laikotarpiu iš Europos socialinio fondo ir Europos
regioninės plėtros fondo lėšų skirta kiek daugiau negu 458 mln. eurų. Už šių lėšų paskirstymą atsakinga
agentūra „Archimedes“. Pagrindinės agentūros funkcijos apima paraiškų projektams MTEP srityje atranką ir
vertinimą, paraiškų teikėjų konsultavimą, išmokų administravimą ir išlaidų pagrįstumo patikrą196.

4.1.5. Aktualių intervencijos pavyzdžių analizė: Suaugusiųjų švietimo plėtros programos
Pagal šį veiksmų programos prioritetą 2007–2013 m. programiniu laikotarpiu Europos socialinio fondo
lėšomis finansuojamos trys suaugusiųjų švietimo plėtrai skirtos programos:
•

•

•

Suaugusiųjų švietimo populiarinimas (Popularisation of adult training). Ši programa buvo
įgyvendinama 2008–2011 m. laikotarpiu, jos veiklas įgyvendino Estijos suaugusiųjų švietėjų asociacija
ANDRAS. Įgyvendinant programą siekta populiarinti suaugusiųjų mokymąsi. Tam buvo finansuojamos
informavimo veiklos (organizuojami kasmetiniai suaugusiųjų mokymosi savaitės renginiai, skirti
suaugusiųjų skatinimui mokytis, supažindinimui su mokymosi galimybėmis; transliuojamos radijo,
televizijos laidos (jos prieinamos ir internetu) apie suaugusiųjų švietimą, pradėtas leisti informacinis
žurnalas suaugusiųjų švietimo tematika). Taip pat buvo gerinama suaugusiųjų švietimo kokybė
vykdant žmogiškųjų išteklių tobulinimo veiklas (suaugusiųjų mokytojų (andragogų) kvalifikacijos
tobulinimą) ir profesinio standarto suaugusiųjų mokytojams (andragogams) patobulinimą.
Suaugusiųjų mokymas populiariuose (neformaliojo švietimo) suaugusiųjų mokymo centruose
(Adult education at popular adult education centres). Šiai programai finansuoti skirta 130 mln. Estijos
kronų (daugiau kaip 8 mln. eurų), ją įgyvendina Estijos neformaliojo suaugusiųjų švietimo asociacija
(ENAEA). Įgyvendinant programą (t. y. 2008–2012 m.) numatyta finansuoti mokymo kursus bent 40
tūkst. žmonių 45-iuose populiariuose neformalųjį švietimą teikiančiuose suaugusiųjų švietimo
centruose visose savivaldybėse197. Mokymo kursuose teikiama informacija apie žinias ir
kompetencijas, reikalingas profesiniam konkurencingumui didinti, bei apie Europos komisijos išskirtus
bendruosius visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimus198: bendravimą gimtąja kalba,
bendravimą užsienio kalbomis, kompiuterinį raštingumą, mokymąsi mokytis, socialinius ir pilietinius
gebėjimus, iniciatyvumą ir verslumą, kultūrinį sąmoningumą ir saviraišką. Finansuojamas ir kursų,
skirtų suaugusiųjų mokytojams (andragogams) rengimas. Numatyta apmokyti bent 200 specialistų
suteikiant jiems žinių apie suaugusiųjų mokymą, suaugusiųjų švietimo centrų valdymą, suaugusiųjų
mokymosi proceso valdymą, komandinį darbą ir pan. Taip pat šia programa skiriamas finansavimas
tyrimui apie mokymo procesus populiariuose suaugusiųjų švietimo centruose atlikti, švietimo centrų
kokybei vertinti, švietimo poreikiams nustatyti (siekiant pritraukti mažiau besimokančias grupes į
švietimo procesą), mokymosi programoms tobulinti, populiariems suaugusiųjų švietimo centrų
tinklalapiams atnaujinti ir suaugusiųjų švietimo centrams aprūpinti informacinėmis ir ryšių
technologijomis.
Suaugusiųjų profesinis mokymas ir veiklų suaugusiems plėtra (Adult vocational training and
development activities). Šia programa siekiama praplėsti galimybes suaugusiesiems dalyvauti
mokymosi visą gyvenimą veiklose ir pagerinti profesinio mokymo kokybę visoje šalyje199. Už jos
įgyvendinimą yra atsakingos trys ministerijos – Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinių reikalų
ministerija ir Ekonomikos ir komunikacijos ministerija. Pastarosios ministerijos tikslinė grupė yra
dirbantys suaugusieji, kurių profesinis mokymas yra finansuojamas per įmones. Švietimo ir mokslo
ministerijos tikslinė grupė yra dirbantys suaugusieji, kurių darbui reikalingų įgūdžių mokymas bus
finansuojamas per švietimo ir mokymo įstaigas. Ši ministerija ypač nukreipė veiklas į suaugusiųjų,

Fondo Archimedes, veikiančio kaip Estijos įgyvendinančioji institucija, atsakinga už 2007–2013 m. laikotarpio ES
struktūrinės
paramos
lėšas
MTEP
srityje,
pateikiama
informacija.
Informacija
internete:
<http://adm.archimedes.ee/str/en/>.
197 <http://www.eaea.org/doc/pub/Country-Report-on-Adult-Education-in-Estonia.pdf>.
198 <http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_lt.pdf>.
199 <http://www.hm.ee/index.php?0510970>.
196
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kurie neturi vidurinio arba aukštojo išsilavinimo, arba tų, kurių kvalifikacija yra pasenusi, mokymą.
Tačiau kartu buvo neužkirstas kelias ir kitiems suaugusiesiems dalyvauti mokymuose – organizuojami
kursai buvo prieinami visiems. Socialinių reikalų ministerija buvo beveik išimtinai atsakinga už
bedarbių mokymą, asmenų, norinčių dirbti ir priklausančių rizikos grupėms, mokymą ir tų, kurių
mokymas yra finansuojamas iš nedarbo draudimo fondo.
Įgyvendinant šią programą remiamos tokios veiklos kaip valstybinio švietimo valdymo metodologijos
tobulinimas; programų, skirtų darbiniams įgūdžiams įgyti, rengimas; privačių mokymo įstaigų veiklos
analizė; suaugusiųjų submodelio Estijos švietimo informacinėje sistemoje sukūrimas; tyrimų ir
vertinimų atlikimas, apmokymai andragogams ir suaugusiųjų švietimo tiekėjams. Taip pat
organizuojami nemokami kursai, susiję su darbui reikalingų įgūdžių tobulinimu. Šiuose kursuose
gali dalyvauti visi asmenys, nepaisant jų išsilavinimo ir ekonominės padėties, argumentuojant jog dėl
globalizacijos procesų siekiant išlaikyti darbą, būtina užtikrinti persikvalifikavimo galimybes, diegti
mokymosi visą gyvenimą principus. Programos finansavimui skirta 8 621 660 eurų. Pirmiausia buvo
finansuotas bandomasis projektas (vykęs 2007–2009 m.). Jį įgyvendinant buvo apmokyta 20 tūkst.
dalyvių ir sukurta daugiau negu 1700 mokymosi kursų. Pasiteisinus šiam projektui, šioje programoje
buvo imtasi kito projekto. Numatyti pasiekti rezultatai – bent 33 tūkst. asmenų, dalyvavusių
mokymuose, ir bent 270 apmokytų suaugusiųjų mokytojų ir suaugusiųjų švietimo srities ekspertų per
2009–2013 m. laikotarpį. Šių mokymų tikslinės grupės yra ir aktyvūs, ir neaktyvūs darbo rinkos
dalyviai (suaugusieji). Nuo 2010 m. šiuose kursuose gali dalyvauti ir darbo biržoje registruoti
bedarbiai, tačiau jie nėra pagrindinė tikslinė grupė – profesiniai mokymai bedarbiams yra skiriami tik
tuo atveju, jei toks poreikis būna nustatytas individualiame įdarbinimo plane, t. y. jei įrodoma, kad per
tokius kursus įgyti įgūdžiai yra reikalingi norimam darbui gauti, taip pat jei jau turi išsilavinimą ar
darbo patirties toje srityje, kurioje ieško darbo. Tuomet bedarbiai gali išnaudoti gautą 15 tūkst. Estijos
kronų vertės mokymosi kuponą mokymosi kursams. Pastebėta, jog mokymosi finansavimo
mechanizmas per kuponus yra paprastesnis, lankstesnis ir leidžiantis apmokyti daugiau bedarbių per
trumpesnį laiką. Taip pat galimybė patiems bedarbiams pasirinkti mokymus (prieš tai suderinus jų
poreikį su įdarbinimo specialistu), padidino jų motyvaciją mokytis.
Įgyvendinamos programos orientuotos į daugelį priežasčių, kurios laikotarpio pradžioje buvo įvardytos kaip
pagrindiniai veiksniai, ribojantys suaugusiųjų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą veiklose, sprendimą.
2007 m. Estijos statistikos departamentas išskyrė dvi priežasčių grupes, kodėl suaugusieji nesimoko.
1.

2.

Institucinės kliūtys. Estijos statistikos departamento duomenimis, mokymo kursų kaina buvo
pagrindinė nedalyvavimo mokymosi veiklose priežastis 30,8 proc. suaugusiųjų. Daugiau negu penktadalis
(22,2 proc.) nesimokė dėl to, jog šalia jų gyvenamosios vietos nebuvo galimybių mokytis, o 8,3 proc. kaip
pagrindinę kliūtį įvardijo per aukštus priėmimo mokytis kriterijus.
Asmeniniai įsitikinimai. 38,1 proc. apklaustųjų kaip pagrindinę nedalyvavimo mokymosi visą gyvenimą
veiklose priežastį minėjo amžių („aš per senas“ principas) arba sveikatos problemas. Taip pat beveik pusė
teigė, jog nedalyvauja todėl, jog nemato poreikio mokytis nei savo karjeros, nei asmeninio tobulėjimo
tikslais, o 47 proc. išreiškė apskritai nenorintys grįžti į švietimo sistemą.

Atsižvelgiant į išvardytas priežastis, suaugusiųjų švietimui skirtomis programomis imtasi veiksmų, skirtų
paskatinti suaugusius mokytis. Pirmiausia daug dėmesio skirta institucinių kliūčių mažinimui organizuojant
nemokamus kursus. Taip padidintos galimybes mokytis tiems, kurių pagrindinė nesimokymo priežastis buvo
finansai. Mokymo kursai, vadovaujantis šūkiu „Mokymo kursai arčiau namų!“ organizuojami įvairiose
savivaldybėse, populiaraus (neformaliojo) švietimo centrai yra visose savivaldybėse – tai didina prieinamumą
suaugusiems gauti švietimo paslaugas arčiau gyvenamosios vietos. Taip pat sudaryta galimybė mokymosi
kursuose dalyvauti visiems norintiems suaugusiems, nepaisant jų išsilavinimo, statuso darbo rinkoje,
ekonominės padėties (išskyrus tuos, kuriems yra privaloma lankyti mokyklą (t. y. jaunesniems negu 17 metų
amžiaus) ir tuos, kurie mokosi profesinio mokymo įstaigoje, studijuoja kolegijoje ar universitete). Taip irgi
buvo sudarytos palankios prielaidos suaugusiųjų įsitraukimui į švietimo veiklas. Galiausiai imtasi lanksčių
suaugusiųjų mokymo organizavimo formų. Suaugusieji gali mokytis nuotoliniu ar vakariniu būdais, eksternu,
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mokydamiesi iš dalies. Mokymosi programos turinys taip pat gali būti individualizuotas, pritaikytas prie
suaugusiojo poreikių, siekiamų įgyti kompetencijų. Galiausiai profesinio mokymo įstaigos siūlo daugiau
persikvalifikavimo galimybių, tęstinio mokymo kursų, kurie leidžia pagerinti suaugusiųjų profesinius įgūdžius,
leidžia lengviau persikvalifikuoti. Neformaliojo švietimo kursai, kurie prieinami ne tik formaliojo švietimo
centruose, bet ir kitose švietimo įstaigose, leidžia dalyviams plėtoti kūrybiškumą, socialines kompetencijas,
pomėgius.
Vis tik prieinamumas prie suaugusiųjų švietimo paslaugų skirtingoms visuomenės grupėms išlieka nevienodas.
Kaip ir Lietuvoje, Estijoje ypač palankios sąlygos mokytis sudarytos švietimo specialistams ir valstybėms
tarnautojams. Taip pat geresnį priėjimą prie mokymosi galimybių turi asmenys, turintys aukštesnįjį
išsilavinimą, jaunesni ir turintys Estijos pilietybę bei gyvenantys miestuose, Tuo tarpu su dalyvavimo visą
gyvenimą veiklose sunkumais dažniau susiduria vyresnio amžiaus, žemesnį išsilavinimą turintys asmenys, taip
pat dirbantys žemos kvalifikacijos darbą, kaimo gyventojai, ir asmenys, nekalbantys estiškai.200 Dažai šių
grupių nedalyvavimo švietime priežastys slypi asmeniniuose įsitikinimuose, tad šiuo laikotarpiu buvo
remiamos veiklos, kurios populiarina mokymosi visą gyvenimą sampratą, supažindina su suaugusiųjų
mokymosi galimybėmis ir mokymosi nauda. Tad galima teigti, jog šiuo programiniu laikotarpiu bandoma keisti
visuomenės sampratą apie suaugusiųjų mokymąsi, asmeninius suaugusiųjų įsitikinimus, kurie taip pat yra
dažna nesimokymo priežastis. Toks gana kompleksinis pagrindinių suaugusiųjų nesimokymo priežasčių
sprendimas 2007–2013 m. programiniu laikotarpiu, galima sakyti, lėmė intervencijų sėkmę ir mokymosi visą
gyvenimą lygio išaugimą.

4.1.6. Aktualių intervencijos pavyzdžių analizė: Doktorantūros studijų ir tarptautiškumo skatinimo
programa „DoRa“
Programos „DoRa“ įgyvendinimas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų, pagal Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų programos antrojo prioriteto priemonę „Doktorantūros studijų ir tarptautiškumo skatinimas“.
Pagrindinis programos tikslas yra padidinti aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų įstaigų atvirumą ir
konkurencingumą201. Remiantis programos nuostatomis, tokioje mažoje šalyje kaip Estija, akademinio
gyvenimo tarptautiškumas yra viena iš kertinių aukštojo mokslo ir MTEP kokybės sąlygų, prisidedanti prie
asmeninio ir profesinio piliečių tobulėjimo. Rengiant programą buvo tikimasi, kad ją įgyvendinus išaugs
aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų įstaigų gebėjimai pritraukti ir parengti aukštos kvalifikacijos tyrėjus (tarp
jų ir užsienio tyrėjus).
Programos tikslinė grupė – magistrantūros studentai, doktorantūros studentai ir dėstytojai, studijuojantys ir
dirbantys Estijos aukštojo mokslo įstaigose arba ketinantys tai daryti ateityje. Dauguma programos remiamų
veiklų leidžia institucijoms pačioms pasirinkti, kas bus galutinis naudos gavėjas. Kitais atvejais naudos gavėjai
patys teikia paraišką programą administruojančiai institucijai – Aukštojo mokslo vystymo centrui (vienas iš
agentūros „Archimedes“, pavaldžios Estijos švietimo ir mokslinių tyrimų ministerijai, padalinių)202.
Administruojančioji institucija kviečia aukštojo mokslo įstaigas dalyvauti programoje ir sudaryti partnerystės
sutartis, kuriomis įtvirtinamos abiejų šalių teisės ir pareigos, nustatomas atsakomybių pasiskirstymas tarp
partnerių ir galutinių naudos gavėjų, nustatomos konkrečios programos „DoRa“ veiklos, kuriose organizacijos
partnerės gali dalyvauti. Kadangi kiekvienos programos veiklos atveju yra nustatyti skirtingi reikalavimai

<http://ec.europa.eu/education/adult/doc/estonia_en.pdf>.
Archimedes, „Doctoral Studies and Internationalisation Programme „DoRa“. Informacinis leidinys prieinamas internete:
<http://www.ut.ee/sites/default/files/www_ut/oppimine/dora_eng_2010.pdf>.
202 Platformos apie MTEP ir inovacijų politiką ir sistemas „Erawatch“ pateikiama informacija. Informacija internete:
<http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/ee...>.
200
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partneriams, ne kiekviena partnerystės sutartį sudariusi organizacija gali dalyvauti visose programos
veiklose203.
Atsižvelgiant į tai, jog įgyvendinant programą yra siekiama sustiprinti ir aukštojo mokslo, ir MTEP srities
žmogiškųjų išteklių bazę, naudojamos dviejų tipų paramos formos. Pirmoji (ir pagrindinė) – tai individualios
konkursiniu būdu paskirstomos dotacijos („grantai“) ir stipendijos, skirtos paskatinti studijas ir mokslinius
tyrimus Estijoje. Šio tipo parama galutinius naudos gavėjus pasiekia netiesiogiai – per aukštojo mokslo ir / ar
mokslinių tyrimų įstaigas, t. y. naudos gavėjas laikotarpiu, kuomet yra naudojamasi programos suteikta
dotacija ar stipendija, privalo būti įsiregistravęs magistro arba doktorantūros studijų programoje vienoje iš
Estijos aukštojo mokslo įstaigų, būti įsiregistravęs kaip vizituojantis studentas tokioje įstaigoje arba būti joje
įdarbintas. Kita paramos forma yra tiesioginė parama Estijos aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų
institucijoms. Ji skirta mokymo programoms tobulinti, doktorantūros mokykloms ir programoms plėtoti, taip
pat informacijos sklaidai ir tinklaveikai finansuoti204. Detalus finansuojamų išlaidų sąrašas pateikiamas Estijos
švietimo ir mokslo ministro patvirtintame programos apraše205.
Be bendrojo tikslo keliami ir tam tikri specifiniai tikslai, kurių siekiama įgyvendinant toliau atvejo studijoje
apžvelgiamus programos „DoRa“ veiksmus.
1.

2.

3.
4.

5.

Pagerinti Estijos aukštojo mokslo konkurencingumą Baltijos šalių regione, sustiprinti Estijos aukštojo
mokslo institucijų tarptautinę reputaciją ir taip padidinti darbo ir studijų Estijoje patrauklumą
tarptautiniu mastu (šiam tikslui pasiekti skirtas 1-asis programos veiksmas).
Padidinti tyrėjų ir inžinierių, įgijusių daktaro laipsnį, skaičių šalyje, ypač tose srityje, kurios labiausiai
prisideda prie gyvenimo kokybės Estijoje gerinimo ir šalies ekonomikos konkurencingumo stiprinimo
(šiam tikslui pasiekti skirti 3-iasis ir 4-asis programos veiksmai).
Palengvinti aktyvų Estijos universitetų dalyvavimą dalijimosi mokslinėmis žiniomis tarptautiniu mastu
procese (šiam tikslui pasiekti skirti 2-asis, 4-asis ir 9-asis programos veiksmai).
Pagerinti Estijos aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų kokybę, pritraukiant daugiau aukštos
kvalifikacijos specialistų iš užsienio (šiam tikslui pasiekti skirti 2-asis, 4-asis ir 5-asis programos
veiksmai).
Paskatinti universitetų ir verslo atstovų bendradarbiavimą MTEP srityje ir taip padidinti verslo įmonių
MTEP ir inovacijų intensyvumą (šiam tikslui pasiekti skirtas 3-iasis programos veiksmas)206.

Kaip nurodoma programos apraše207, sujungus įvairių veiklų įgyvendinimą vienoje programoje yra mažinama
priemonių fragmentacija, užtikrinamas veiklų tęstinumas, mažėja laiko ir finansiniai įgyvendinimo kaštai.
Kiekvienas iš devynių programos veiksmų yra integrali intervencijos schemos dalis, prisidedanti siekiant
bendrų tikslų.
•

1-asis veiksmas: „Estijos, kaip puikios vietos darbui ir studijoms, populiarinimas“. Pagal
šį veiksmą remiami projektai apima platų temų ratą, pavyzdžiui, aukštojo mokslo įstaigų

Estijos švietimo ir mokslo ministro nutarimu Nr. 684, priimtu 2008 m. birželio 10 d., patvirtintas doktorantūros studijų
ir
tarptautiškumo
skatinimo
programos
„DoRa“
aprašas.
Informacija
internete:
<adm.archimedes.ee/.../DoRa_PROGRAMM_eng-1.doc>.
204Platformos apie MTEP ir inovacijų politiką ir sistemas „Erawatch“ pateikiama informacija. Informacija internete:
<http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/ee...>.
205 Estijos švietimo ir mokslo ministro nutarimu Nr. 684, priimtu 2008 m. birželio 10 d., patvirtintas doktorantūros studijų
ir tarptautiškumo skatinimo programos „DoRa“ aprašas. Informacija internete:
<adm.archimedes.ee/.../DoRa_PROGRAMM_eng-1.doc>.
206 Archimedes, „Doctoral Studies and Internationalisation Programme „DoRa“. Informacinis leidinys prieinamas internete:
<http://www.ut.ee/sites/default/files/www_ut/oppimine/dora_eng_2010.pdf>.
207Estijos švietimo ir mokslo ministro nutarimu Nr. 684, priimtu 2008 m. birželio 10 d., patvirtintas doktorantūros studijų ir
tarptautiškumo
skatinimo
programos
„DoRa“
aprašas.
Informacija
internete:
<adm.archimedes.ee/.../DoRa_PROGRAMM_eng-1.doc>.
203
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•

•

•

•

administracinių ir pagalbinių struktūrų mokymai, siekiant padidinti jų tarptautinio
bendradarbiavimo gebėjimus, informacinių leidinių užsienio kalbomis apie studijų ir
mokslinių tyrimų galimybes Estijoje leidyba, šių galimybių populiarinimas užsienio šalių
spaudoje, parama dalyvaujant tarptautinėse MTEP ir aukštojo mokslo mugėse, taip pat
specialios priemonės, kuriomis palaikomi ryšiai su estų kilmės tyrėjais, dirbančiais užsienyje
ir kt.
2-asis veiksmas: „Estijos aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų kokybės gerinimas,
pritraukiant daugiau aukštos kvalifikacijos specialistų iš užsienio“. Pagal šio programos
veiksmo reikalavimus dėstytojų, įdarbinamų universitetuose, kvalifikacija turi atitikti
profesoriui keliamus reikalavimus, o profesinio rengimo įstaigose įdarbinami dėstytojai turi
turėti aukštąjį išsilavinimą, reikšmingos darbo patirties atitinkamoje srityje ir atitikti
vadovaujančiam dėstytojui keliamus reikalavimus. Pagal šį veiksmą dėstytojas privalo būti
samdomas mažiausiai trejiems, tačiau ne daugiau kaip penkeriems metams. Ypač aukštos
kvalifikacijos specialistai gali būti samdomi pusei etato. Skiriama dotacija gali dengti ne
daugiau kaip 50 proc. sumos, skirtos dėstytojo atlyginimo apmokėjimo kaštams padengti, o
likusią kaštų dalį dengia organizacija partnerė. Ši dotacija negali būti naudojama padengti
kitas išlaidas, įskaitant mokslinių tyrimų kaštus. Pagal programos nuostatus paraiškas pagal šį
veiksmą gali teikti universitetai, vykdantys akredituotas visų trijų pakopų studijas, o
profesinio rengimo įstaigos gali teikti paraiškas tik tuo atveju, jei vykdo akredituotas studijų
programas gamtos mokslų, inžinerijos, sveikatos apsaugos ir klientų aptarnavimo srityse.
3-iasis veiksmas: doktorantūros studentų mokymai bendradarbiaujant su verslu. Šis
veiksmas skirtas inovatyvioms verslo įmonėms, sėkmingai taikančioms mokslinių tyrimų
rezultatus kuriant naujus produktus ir teikiant naujas paslaugas, ir finansuojančioms
doktorantūros studijų vietų kūrimą universitetuose. Verslo įmonė, siekianti tapti tokios
sutarties partnere, privalo vykdyti didelį pritaikomumo potencialą turinčias veiklas,
įsipareigoti sudaryti darbo sutartį su doktorantu ir mokėti jam bent minimalų atlyginimą.
Partnerystės sutartį pasirašantis universitetas savo ruožtu įsipareigoja surasti tinkamą
doktorantą ir užtikrinti mokslinio tyrimo kokybę bei sėkmingą eigą. Programos teikiamas
finansavimas yra skirtas padengti doktoranto studijų kaštus, mėnesinę stipendiją ir atlyginimą
jo asmeniniam vadovui verslo įmonėje.
4-asis veiksmas: daktaro laipsnį turinčių specialistų skaičiaus didinimas remiant
talentingų studentų iš užsienio pritraukimą į doktorantūros programas Estijos
universitetuose. Pagal šio veiksmo reikalavimus užsienio kandidatai privalo turėti
doktorantūros studijas leidžiančią pradėti kvalifikaciją, apsiginti disertaciją Estijoje ir per
pastaruosius trejus metus nebūti pragyvenę Estijoje ilgiau nei vienerius metus. Pagal šį
veiksmą doktorantūros studijų vietos yra finansuojamos vadovaujantis Estijos valstybinio
aukštojo mokslo finansavimo schema. Programos lėšomis yra padengiamos visos doktoranto
iš užsienio išlaidos, susijusios su atvykimu į Estiją (kelionės išlaidos, nuoma, sveikatos
draudimo išlaidos, leidimo gyventi išdavimas ir kt.). Kaip ir 3-iojo veiksmo atveju, galimi
veiklos partneriai yra Estijos universitetai, organizuojantys akredituotas doktorantūros
studijas šalyje.
5-asis veiksmas: tarptautinio bendradarbiavimo moksliniuose tyrimuose skatinimas
teikiant paramą trumpalaikiams vizituojančių doktorantūros studentų mokslinių
tyrimų projektams Estijoje. Šia schema yra teikiamas finansavimas trumpalaikiams, ne
ilgiau kaip 10 mėnesių trunkantiems studijų ir mokslinių tyrimų vizitams į Estiją. Paraišką šio
tipo stipendijai užsienio studento vardu privalo pateikti partnerystės sutartį sudariusio Estijos
universiteto dėstytojas arba mokslininkas. Paraiškos individualių kandidatų vizitams yra
priimamos tik iš tų priimančių universitetų, kurie jau yra pasirašę sutartis su atvykstančiais
užsienio studentais. Potencialūs kandidatai negali būti Estijos gyventojai, paraiškos teikimo
metu negali studijuoti Estijos aukštojo mokslo institucijoje ir privalo studijuoti doktorantūros
programoje savo šalyje. Pagal šią programą finansuojamos vizituojančių studentų stipendijos,
kurių dydis atitinka vidutinę Estijos doktorantūros studentams skiriamą stipendiją.
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6-asis veiksmas: tarptautinio bendradarbiavimo tinklų plėtojimas teikiant paramą
Estijos doktorantūros studentų mobilumui. Pagal šią veiklą stipendija yra skiriama
studijų / moksliniam vizitui į užsienį, trunkančiam nuo vieno iki penkių mėnesių. Paraiška
stipendijai gali būti teikiama visam vizito laikotarpiui arba tik jo daliai, vėliau pratęsiant
paraišką ilgesniam laikui. Šios veiklos atveju, patys kandidatai tiesiogiai teikia paraiškas
programą administruojančiai institucijai. Kvietimai teikti paraiškas yra organizuojami keturis
kartus per metus. Pagrindinis reikalavimas kandidatams yra, jog jų veikla per vizitą prisidėtų
prie sėkmingo doktorantūros studijų užbaigimo (pvz., darbas laboratorijoje, tam tikro
specifinio kurso baigimas ir t. t.). Stipendijos dydis apskaičiuojamas pagal pragyvenimo kaštų
atitinkamose šalyse lentelę, patvirtintą Estijos švietimo ir mokslinių tyrimų ministerijos.
7-asis veiksmas: tarptautinės dimensijos aukštajame moksle stiprinimas teikiant
paramą magistrantūros studentų mobilumui. Pagal šį veiksmą kiekvienai partnerystės
sutartį pasirašiusiai organizacijai, vykdančiai akredituotą magistrantūros studijų programą,
kasmet skiriamas nustatytas skaičius stipendijų. Kandidatai individualiai teikia paraiškas
stipendijoms gauti tiesiogiai kreipdamiesi į šias organizacijas. Paraiškos gali būti teikiamos tik
visam studijų dalies laikotarpiui (t. y. semestrui arba trimestrui), trunkančiam ne ilgiau kaip
šešis mėnesius. Partnerystės sutartį pasirašiusi organizacija programą administruojančiai
institucijai pateikia sąrašą finansavimui atrinktų kandidatų, o ši pasirašo stipendijų sutartis su
galutiniais naudos gavėjais. Grįžęs į Estiją, stipendijos gavėjas privalo pateikti ataskaitą apie
stipendijos panaudojimą kartu su priedu apie savo akademinius pasiekimus per vizitą į
užsienį. Stipendijos dydis apskaičiuojamas pagal pragyvenimo kaštų atitinkamose šalyse
lentelę, patvirtintą Estijos švietimo ir mokslinių tyrimų ministerijos.
8-asis veiksmas: Parama jauniesiems tyrėjams, dalyvaujantiems tarptautiniuose žinių
mainuose. Pagal šį veiksmą yra teikiama parama trumpalaikiams jaunųjų tyrėjų vizitams į
tarptautines konferencijas, seminarus ir kursus, vykstančius už Estijos ribų. Taip pat pagal šį
veiksmą gali būti finansuojami jaunųjų mokslininkų vizitai į užsienio institucijas kitais tikslais,
pavyzdžiui, siekiant pasinaudoti laboratorija ar biblioteka, gauti ten dirbančių specialistų
konsultacijas, skaityti paskaitas ir kt. Šia priemone gali pasinaudoti doktorantūros ir
magistrantūros studentai, medicinos rezidentai, tyrėjai ir dėstytojai, jaunesni negu 35 metų
amžiaus arba apsigynę daktaro disertaciją ne anksčiau kaip prieš penkerius metus. Išimtiniais
atvejais parama gali būti teikiama ir bakalauro pakopos studentams. Kasmet nustatytas
skaičius stipendijų skiriamas kiekvienai partnerystės sutartį pasirašiusiai organizacijai:
nepriklausomai nuo dydžio, kiekvienam partneriui kasmet paskiriama ne mažiau kaip penkios
šio tipo stipendijos. Likęs paraiškų atrankos ir stipendijų pasirašymo procesas vyksta taip pat
kaip ir 7-ajame veiksme.
9-asis veiksmas: parama magistrantūros studentų iš užsienio studijoms Estijoje. Pagal šį
veiksmą teikiama parama užsienio studentams, studijuojantiems Estijoje pagal magistrantūros
programą užsienio kalba. Kiekvienais metais „DoRa“ programos komitetas nustato stipendijų
kvotų paskirstymą tarp partnerystės sutartį pasirašiusių organizacijų. Magistrantūros
programas ir naudos gavėjus, kuriems bus teikiama parama stipendijų forma, atrenka pačios
organizacijos partnerės. Bent 50 proc. kvotomis nustatytų stipendijų turi būti paskiriama
pirmų metų magistrantūros pakopos studentams, o norint gauti stipendiją antraisiais metais
privaloma būti sėkmingai pabaigus pirmuosius metus ir surinkti ne mažiau kaip 54 Europos
kreditus (ECTS). Stipendija padengia pragyvenimo kaštus visiems magistrantūros studijų
akademiniams metams (10 mėnesių), o jos gavėjas privalo per visą studijų laikotarpį (išskyrus
trumpus vizitus į užsienio konferencijas arba namo) likti Estijoje.

Dauguma programos veiksmų yra įgyvendinami 2008–2015 m. laikotarpiu (išskyrus 6-ąjį veiksmą, kuris buvo
įgyvendinamas 2008–2012 m., ir 7-ąjį veiksmą, įgyvendinamą 2008–2014 m.). Bendras programos biudžetas
yra 505 mln. Estijos kronų (maždaug 32 mln. eurų). Iš jų ESF finansavimas sudaro kiek daugiau negu 76 proc., o
Estijos vyriausybės skiriamos lėšos – beveik 9 proc. Likusią programos finansavimo dalį (maždaug 15 proc.
biudžeto) sudaro partnerystės sutartį pasirašiusių organizacijų skiriamos lėšos. Didžiausia programos biudžeto
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dalis skirta 4 (25 proc.), 2 (17 proc.), 6 (14 proc.) ir 8 (14 proc.) veiksmams įgyvendinti. Programos
administravimo kaštams padengti skirta 5 proc. bendro programos biudžeto lėšų208.
Toliau lentelėje pateikiami programos įgyvendinimo stebėsenai naudojami produkto ir rezultato rodikliai, dalis
jų atitinka Estijos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos rodiklius, o dalis yra specifiniai programos
rodikliai.
Produkto rodikliai
Ilgalaikės ESF lėšomis bendrai finansuojamos
subsidijos, skirtos aukšto lygio tyrėjams ir
dėstytojams iš užsienio, kurie specializuojasi
prioritetinėse srityse.
ESF lėšomis bendrai finansuojamos naujai sukurtos
doktorantūros studijų vietos.
Doktorantūros studentai iš užsienio, kuriems skirta
ESF lėšomis bendrai finansuojama stipendija
studijoms Estijos universitete.
Programos lėšomis remiami mokymai, organizuoti
universitetų
administracijos
ir
pagalbiniams
darbuotojams.
Programos lėšomis paremti doktorantūros studentai,
kurie baigė studijas.
Programos lėšomis paremti mažos trukmės mokslinių
tyrimų projektai, kuriuos vykdo Estijoje vizituojantys
doktorantūros studentai.
Programos lėšomis įdarbinti dėstytojai iš užsienio.

Rezultato rodikliai
Magistrantūros ir doktorantūros studentų,
kuriems vadovauja ilgalaikės subsidijos aukšto
lygio tyrėjams ir dėstytojams iš užsienio gavėjai,
skaičius.
Doktorantūros studentų, kurių studijos yra
bendrai finansuojamos ESF lėšomis, dalis,
išlaikiusi kasmetinius pažangos patikrinimus.
Doktorantūros studentų iš užsienio, kurių
studijos Estijos universitete yra bendrai
finansuojamos ESF lėšomis, dalis, išlaikiusi
kasmetinius pažangos patikrinimus.
Universitetų
darbuotojų,
kurie
dalyvavo
mokymuose ir mano, jog jie buvo naudingi ir bus
ateityje pritaikyti jų darbe, dalis.
Programos lėšomis paremtų doktorantūros
studentų, kurie sėkmingai apsigynė daktaro
disertaciją, skaičius.
Programos lėšomis paremtų ir Estijoje
vizituojančių doktorantūros studentų parengtų
pristatymų disertacijos tema skaičius.
Magistrantūros ir doktorantūros studentų,
kuriems vadovauja programos lėšomis įdarbinti
dėstytojai iš užsienio, skaičius.

Šaltinis: Estijos švietimo ir mokslo ministro nutarimu Nr. 684, priimtu 2008 m. birželio 10 d., patvirtintas doktorantūros
studijų
ir
tarptautiškumo
skatinimo
programos
„DoRa“
aprašas.
Informacija
internete:
<adm.archimedes.ee/.../DoRa_PROGRAMM_eng-1.doc>.

Kaip matyti iš tarpinių programos įgyvendinimo stebėsenos duomenų, programa ne tik pateisino, bet ir
viršijo jai keltus uždavinius. Vien per 2010 m. programa parėmė 17 tyrėjų iš užsienio ilgalaikį įdarbinimą
Estijoje (tikslas – 10 tyrėjų), finansavo 10 estų doktorantų ir 19 magistrantūros studentų tyrimus, vykdomus
vadovaujant tyrėjams iš užsienio. Sprendžiant pagal populiarumą, pasiteisino ir trumpalaikių akademinių
mokymų priemonė: 2010 m. organizuotuose el. mokymuose dalyvavo 30 139 dėstytojai ir tyrėjai (tikslas –
30 000 dėstytojų ir tyrėjų), dar 3551 dėstytojas ir tyrėjas dalyvavo ne elektroniniuose trumpalaikiuose
mokymuose (tikslas – 400 dėstytojų ir tyrėjų)209. Programos poveikis minimas ir ataskaitoje, kurioje vertinama
2007–2013 metų Estijos MTEPI strategijos „Žiniomis grįsta Estijos pažanga“ (angl. Knowledge-based Estonia)
įgyvendinimo pažanga210. Pažymima, kad pradėjus įgyvendinti šią programą doktorantūroje besimokančių
studentų iš užsienio dalis Estijos universitetuose išaugo, o labiausiai – gamtos ir technologijų mokslų srityje.
Tai labai geras pasiekimas, atsižvelgiant į faktą, jog gamtos ir technologijų mokslų srityje studijuojančiųjų
skaičius Estijoje iki intervencijos buvo gerokai mažesnis negu studentų skaičius socialinių ir humanitarinių
mokslų srityje.
Estijos švietimo ir mokslo ministro nutarimu Nr. 684, priimtu 2008 m. birželio 10 d., patvirtintas doktorantūros studijų
ir
tarptautiškumo
skatinimo
programos
„DoRa“
aprašas.
Informacija
internete:
<adm.archimedes.ee/.../DoRa_PROGRAMM_eng-1.doc>.
209 Platformos apie MTEP ir inovacijų politiką ir sistemas „Erawatch“ pateikiama informacija. Informacija internete:
<http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/ee...>.
210 Estonian Research and Development and Innovation Strategy 2007–2013 „Knowledge-based Estonia“. Report on
achieving the objectives and implementing the strategy in 2012. Tartu, 2013.
208
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4.1.7. Rekomendacijos ir aktualios pamokos
Estijos 2007–2013 m. programiniu laikotarpiu finansuotų programų, skirtų suaugusiųjų švietimo plėtrai,
analizė rodo, kad jos realiai prisidėjo prie sąlygų suaugusiesiems dalyvauti mokymosi visą gyvenimą veiklose
pagerinimo.
Aktyvi ir įvairiais būdais vykdoma informacinė kampanija apie suaugusiųjų mokymąsi leido geriau informuoti
gyventojus apie suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą galimybes, mokymosi naudą, pobūdį ir tikslus. Tai
prisidėjo ir prie mokymosi visą gyvenimą idėjos populiarinimo bei sklaidos visuomenėje.
Taip pat buvo sumažintos trys pagrindinės institucinės kliūtys dalyvauti mokymesi visą gyvenimą: žemas
mokymosi prieinamumas, kursų kaina ir aukšti priėmimo į mokymus kriterijai. Nemokami kursai imti
organizuoti visose Estijos savivaldybėse, taip pat jie tapo atviri visiems norintiesiems, nepaisant asmenų
išsilavinimo ir padėties darbo rinkoje. Kartu buvo skirta papildomo dėmesio mažiau mokymosi veiklose
dalyvaujančioms grupėms (t. y. asmenims, neturintiems vidurinio arba aukštojo išsilavinimo arba tų, kurių
kvalifikacija yra pasenusi) pritraukti į mokymosi visą gyvenimą veiklas. Galiausiai buvo išplėsta suaugusiųjų
mokymosi formų bei mokymosi turinio įvairovė, o tai savo ruožtu geriau patenkino suaugusiųjų poreikius ir
lūkesčius, prisidėjo prie asmenų pritraukimo į mokymosi visą gyvenimą veiklų.
Atsižvelgiant į šią Estijos patirtį, Lietuvai 2014–2020 m. programiniu laikotarpiu suaugusiųjų švietimo srityje
rekomenduojama:
• organizuoti visiems suaugusiesiems (nepaisant jų išsilavinimo ir ekonominės padėties) prieinamus,
bendrosioms kompetencijoms tobulinti skirtus mokymus ir kursus, kurie būtų nemokami;
• skirti daugiau dėmesio asmenims, kurie linkę mažiau dalyvauti švietime, pritraukti į mokymosi veiklas,
ypač didinant nemokamų kursų, susijusių su darbui reikalingų įgūdžių tobulinimu, pasiūlą ir suteikiant
asmenims daugiau laisvės pasirinkti mokymų vietą ir pobūdį;
• didinti suaugusiesiems skirtų mokymosi formų įvairovę ir jų prieinamumą, skatinti mokymosi turinio
individualizavimą;
• vykdyti aktyvią, į įvairias suaugusiųjų grupes nukreiptą mokymosi visą gyvenimą populiarinimo
strategiją, siekiant padidinti tikslinių grupių motyvaciją mokytis.
Estijos doktorantūros studijų ir tarptautiškumo skatinimo programa „DoRa“ yra geras integralios ir gerai
struktūruotos intervencijos pavyzdys. Iš jo galima pasisemti tiek naudingos patirties, tiek pasimokyti, kad
nekartotume tam tikrų klaidų.
Kontraversiškas šios programos bruožas yra jos veiksmų skaičius. Viena vertus, programos veiksmai remia
daug veiklų, nuo studijų Estijoje populiarino, aukštos kvalifikacijos dėstytojų pritraukimo iki tiesioginės
paramos jauniesiems tyrėjams ir jų vykdomoms MTEP veikloms. Visi šie veiksmai yra aktualūs, glaudžiai
tarpusavyje susiję ir gerai papildo vienas kitą siekiant bendro tikslo – padidinti Estijos aukštojo mokslo ir
mokslinių tyrimų įstaigų atvirumą ir konkurencingumą. Antra vertus, didelis veiksmų skaičius sunkina
programos administravimą ir didina su tuo susijusius kaštus, neišnaudojama masto ekonomija, mažėja
finansavimo supaprastinimo mechanizmų kuriama nauda. Daugiau sunkumų kyla ir pareiškėjams, nes dėl
nevienodų reikalavimų bei finansavimo sąlygų daugėja neaiškumų, kokiuose veiksmuose jie gali dalyvauti, taip
pat didėja jiems tenkantis administracinis krūvis ir pan.
Turint galvoje programos veiksmų skaičių ir jų sinerginį potencialą, pasirinktas iš tiesų racionalus programos
administravimo būdas: už programos įgyvendinimą atsakinga institucija pasirašo partnerystės sutartis su
Estijos mokslo ir studijų institucijomis ir jose aiškiai sutaria dėl šalių teisių ir įsipareigojimų, atsakomybės
pasidalijimo tarp partnerių ir galutinių naudos gavėjų, konkrečių programos veiksmų, kuriuose partneriai galės
dalyvauti. Tokia praktika galėtų būti aktuali ir Lietuvoje, jei būtų plečiamas į jaunųjų tyrėjų rengimą orientuotų
priemonių / veiklų skaičius.
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Kitas sektinas programos „DoRa“ bruožas – tai aiškus ir lengvai komunikuojamas prekių ženklas (angl. brand).
Tai palengvina šios programos ir jos finansuojamų stipendijų viešinimą ir formaliais, ir neformaliais kanalais.
Labai svarbu ir tai, kad visi į programą įtraukti veiksmai „išaugo“ iš pasiteisinusių bandomųjų projektų. Taip
sudarytos geros prielaidos intervencijos sėkmei: pasirenkant remiamas veiklas buvo lengviau atliepti tikslinės
grupės poreikius, o planuojant kiekybinius ir kokybinius intervencijos uždavinius, jos įgyvendinimo kaštus –
realistiškai juos nusistatyti.

4.1.8. Informacijos šaltiniai
1. GHK, „Country Report on the Action Plan on Adult Learning: Estonia“,
<http://ec.europa.eu/education/adult/doc/estonia_en.pdf>.
2. Europos struktūrinės paramos Estijai oficiali interneto svetainė: <http://www.struktuurifondid.ee/meetmetenimekiri-inglise-keeles/>, [žiūrėta 2013 m. birželio 26 d.].
3. Estonian Ministry of Education and Research „Lifelong learning strategy 2005–2008“.
4. Estonian Ministry of Education and Research „Development plan for Estonian adult education 2009–2013“.
5. European Association for the Education of Adults „Country Report on Adult Education in Estonia“
<http://www.eaea.org/doc/pub/Country-Report-on-Adult-Education-in-Estonia.pdf>, [žiūrėta 2013 06 26]
6. „Key competences for lifelong learning. Recommendation of the European Parlament and of the Council“. 2006.
<http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/1_394/1_39420061230en00100018.pdf>, [žiūrėta2013 m.
birželio 16 d.].
7. Estijos švietimo ir mokslo ministerijos oficiali interneto svetainė <http://www.hm.ee> [žiūrėta 2013 m. birželio 16
d.]
8. Estijos ES struktūrinės paramos informacijos portalas <http://www.struktuurifondid.ee/index.php>.
9. Estijos MTEP portalas <https://www.etis.ee/Portaal/tats.aspx?lang=en>
10. Fondo Archimedes interneto svetainė <http://archimedes.ee/>
11. Statistics Estonia portalas <http://pub.stat.ee>
12. Estijos švietimo ir mokslo ministro nutarimu Nr. 684, priimtu 2008 m. birželio 10 d., patvirtintas doktorantūros
studijų ir tarptautiškumo skatinimo programos „DoRa“ aprašas.
13. Estonian Research and Development and Innovation Strategy 2007–2013.
14. Operational Programme for Development of Economic Environment, Republic of Estonia CCI no:
2007EE161PO001, 9 October 2007.
15. Operational Programme for Human Resource Development, Republic of Estonia, CCI number: 2007EE051PO001,
21 June 2007.
16. Strategy for the internationalisation of Estonian higher education over the years 2006–2015.
17. Archimedes, „Doctoral Studies and Internationalisation Programme „DoRa“.
<http://www.ut.ee/sites/default/files/www_ut/oppimine/dora_eng_2010.pdf>.
18. Estonian Research and Development and Innovation Strategy 2007–2013 „Knowledge-based Estonia“. Report on
achieving the objectives and implementing the strategy in 2012. Tartu, 2013.
19. Platforma apie MTEP ir inovacijų politiką ir sistemas „Erawatch“, <http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/>.

Nr.

Respondentas (institucija)

Interviu atlikimo data

Forma

Pille Liimal, Member of the Board,
Estonian
Unemployment
Insurance Fund (EUIF);
Mari Väljaots, chief specialist,
Labor
Market
Department,
Ministry of Social Affairs

2013 m. kovo 22 d.

Akis į akį

2013 m. kovo 23 d.

Akis į akį

137

ŠVIETIMO IR MOKSLO SRITIES SEKTORIŲ STRATEGINĖ ANALIZĖ

4.2.

Slovėnijos atvejo studija
Šioje atvejo studijoje analizuojamos Estijoje 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu vykusios intervencijos
suaugusiųjų švietimo ir studijų srityse.

4.2.1. Studijų sritis Slovėnijoje
Slovėnijos patirtis įgyvendinant 2007–2013 metų Europos socialinio fondo (ESF) priemones labai panaši į
Lietuvos. Daugelis problemų, kurios buvo sprendžiamos pasitelkus ESF, aktualios ir Lietuvoje. Viena opiausių
tarp jų yra jaunimo nedarbas, nulemtas studijų neatitikties darbo rinkos poreikiams. Slovėnijoje didelės
pastangos buvo nukreiptos studijų kokybės gerinimo linkme – daugiausia į studijų programų rengimą ir
atnaujinimą. Tačiau aktualiau analizuoti pastangas, kurios buvo nukreiptos į baigiančių aukštąsias mokyklas
praktikas bei įdarbinimą. Ši problema – praktikos, jaunimo užimtumo ir integracijos į darbo rinką – tebėra
aktuali ir mūsų šalyje. Atsižvelgiant į problemos aktualumą numatoma, kad jai spręsti bus skiriama
pakankamai dėmesio įgyvendinant 2014–2020 metų programavimo laikotarpio priemones. Todėl atvejo
studijai pasirinkta programa „Kandidatai po baigimo – būk aktyvesnis ir įdarbintas“ (Candidate for Graduation
Programme – get activated and employed) (toliau – CGP programa). Šios programos paskirtis buvo sudaryti
sąlygas įsidarbinti baigusiesiems aukštąsias mokyklas ir taip padėti išspręsti „pirmojo darbo“ ir pirmųjų
praktinių įgūdžių įgijimo problemas. Apie panašaus pobūdžio problemas šiuo metu plačiai kalbama ir
Lietuvoje, todėl pateikiamas atvejis laikytinas aktualiu.

4.2.2. Bendrojo ugdymo sritis Slovėnijoje
Slovėnijoje vidurinį išsilavinimą įgijusių asmenų dalis viršija strategijos „Europa 2020“ nustatytą tikslą.
2011 m. anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių asmenų dalis sumažėjo iki 4,2 proc. ir buvo mažesnė negu
strategijos „Europa 2020“ užsibrėžtas tikslas (5,1 proc.), taip pat daug mažesnis negu ES vidurkis211. Tačiau
Slovėnijos mokinių pasiekimai tarptautiniame PISA tyrime 2012 m. buvo žemesni negu ES nustatytas tikslas,
kad tik žemiausius rezultatus pasiekusių mokinių skaičius neviršytų 15 proc. Arčiausiai šio rodiklio yra
Slovėnijos mokinių pasiekimai gamtos mokslų tyrime. Didelį nerimą kelia tai, kad Slovėnijos mokiniams
pavyksta pasiekti gana gerų rezultatų įsisavinant faktinę informaciją, tačiau daug prasčiau sekasi kritinio
mąstymo srityje. Todėl per kitą programavimo laikotarpį Slovėnija numato daugiau dėmesio skirti bendrųjų
gebėjimų, kūrybiškumo ir verslumo ugdymui212. Ugdant šiuos gebėjimus vienas iš prioritetų yra kompiuterinio
raštingumo ugdymas ir gebėjimas prisitaikyti prie kintančios aplinkos, pirmiausia IKT srityje.

4.2.3. Intervencijų logika studijų srityje
Sektorinė intervencijų logika 2007–2013 m. laikotarpiui buvo grindžiama detalia stiprybių, silpnybių, grėsmių
ir galimybių tuometinės būklės analize.
Kaip stiprybės buvo įvardyti tokie veiksniai:
1) aukštesnis negu ES užimtumo lygis 15–64 metų amžiaus asmenų grupėje;
2) auganti aukštųjų ir vidutinių technologijų sektorių sukuriama BVP dalis;
3) žemas nedarbo lygis;
4) didesnė negu ES vidurkis asmenų su aukštuoju išsilavinimu dalis ir vyresnio amžiaus asmenų
aktyvus įtraukimas į darbo rinką;
5) santykinai išplėtotos darbo rinkos institucijos, glaudus trišalis socialinis dialogas.

Slovėnijos statistikos departamentas, 2013 m.
Operational Programme for Human Resources Development for the Period 2007–2013, Ljubljana, October 16, 2007,
<http://www.eu-skladi.si/other/operational-programmes/op-rv_eng>.
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Kaip silpnybės buvo įvardyti tokie veiksniai:
1) mažai kvalifikuotų asmenų mažesnis užimtumas, paslaugų sektorius įdarbino mažai darbo jėgos;
2) neveiksmingas perėjimas iš švietimo į darbo rinką, aukštesnis jaunimo nedarbas, problema rasti
pirmąjį darbą;
3) aukštesnis moterų nedarbas dėl tekstilės ir apdirbamosios pramonės restruktūrizavimo procesų;
4) mažas specialybių ir teritorinis darbo jėgos mobilumas;
5) struktūrinės problemos registruojant bedarbius, dideli regioniniai nedarbo netolygumai;
6) mokymuisi visą gyvenimą ir aukštojo mokslo prieinamumui nepalanki švietimo struktūra,
technologinių / tiksliųjų, socialinių ir humanitarinių mokslų disproporcija, neatitinkanti darbo
pasiūlos, ir teritoriniai netolygumai, į darbo rinką ateina netinkamai parengti asmenys;
7) švietimo ir užimtumo politikų įgyvendinimo stebėsenos trūkumas;
8) nelegalus darbas;
9) švietimo ir užimtumo politikos nesuderinamumas su įmonių ir darbuotojų poreikiais, nelankstus
darbo reglamentavimas.
Galimybės, kurias buvo siekiama išnaudoti pasinaudojant ES struktūrinės paramos investicijomis, buvo:
1) augantis darbo mobilumas šalies viduje ir ES mastu;
2) nauji programiniai dokumentai ir augantis finansavimas šioms programoms įgyvendinti;
3) darbdavių aktyvesnis įtraukimas į švietimo ir užimtumo politikų formavimą;
4) mokymosi visą gyvenimą rėmimas.
Kaip galimos grėsmės buvo nustatyti tokie veiksniai:
1) spartesnis nedarbo augimas tarp žemiausios kvalifikacijos asmenų ir asmenų su aukštuoju
išsilavinimu;
2) neigiamos demografinės tendencijos;
3) dėl ilgalaikio nedarbo auganti socialinė atskirtis, pašalpų mentaliteto plitimas;
4) augantis pagalbos bedarbiams poreikis.
Atlikus ekonometrinę analizę, asmenų su aukštuoju išsilavinimu skaičius buvo įvardytas kaip vienas kertinių
ekonomikos augimui reikalingų veiksnių. Slovėnija planavo didinti asmenų su aukštuoju išsilavinimu skaičių,
gerindama aukštojo mokslo prieinamumą ir atvirumą, suteikdama finansines paskatas vyresnio amžiaus
asmenims įgyti ar formalizuoti aukštąjį išsilavinimą vengiant kartų konflikto. Buvo manoma, kad daugiau naujų,
privačių aukštųjų mokyklų padidins konkurenciją ir kartu pagerins studijų kokybę bei padidins studijų
prieinamumą. Svarbus vaidmuo taip pat teko užsienio dėstytojų ir studentų pritraukimui, tam naudojant ir
finansines paskatas, orientuojantis pirmiausia į slovėnų kilmės asmenis. Pagrindinis atotrūkis aukštojo mokslo
srityje Slovėnijoje buvo nustatytas žemas jaunimo su aukštuoju išsilavinimu įsidarbinamumo lygis ir menka
vyresnio amžiaus asmenų įtrauktis į aukštąjį mokslą kaip mokymosi visą gyvenimą sudėtinę dalį.
ESF fondo lėšos Slovėnijoje 2007–2013 metų laikotarpiu buvo naudojamos Žmogiškųjų išteklių programai
(toliau –ŽIP) finansuoti. Atsižvelgiant į Slovėnijos specifinius tematinius ir regioninius tikslus, strateginius
tikslus, siekiamus rezultatus ir įtvirtintus principus buvo išskirti šeši ŽIP prioritetai213.
1. Verslumo ir prisitaikomumo skatinimas (Promoting entrepreneurship and adaptability), skirta
262 mln. eurų (34,7 proc. programos lėšų).
2. Neaktyvių ir ieškančių darbo įsidarbinimo skatinimas (Promoting employability of job-seekers and
inactive), skirta 140 mln. eurų (18,5 proc. programos lėšų).
3. Žmogiškųjų išteklių vystymas ir mokymasis visą gyvenimą (Human resource development and lifelong learning), skirta 165 mln. eurų (21,8 proc. programos lėšų).
Operational Programme for Human Resources Development for the Period 2007–2013, Ljubljana, October 16, 2007,
<http://www.eu-skladi.si/other/operational-programmes/op-rv_eng>.
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4.
5.
6.

Lygios galimybės ir socialinio įsitraukimo didinimas (Equal opportunities and Reinforcing social
inclusion), skirta 64 mln. eurų (8,4 proc. programos lėšų).
Institucinių ir administracinių gebėjimų stiprinimas (Institutional and administrative capacity), skirta
97 mln. eurų (12,8 proc. programos lėšų).
Techninė pagalba (Technical assisstance), skirta 28 mln. eurų (3,7 proc. programos lėšų).

Pirmieji trys prioritetai sietini su švietimo sritimi ir studijomis. Toliau pateikiamas trumpas jų apibūdinimas.
Verslumo ir prisitaikomumo skatinimas. Prioriteto siekiai buvo:
1) R&D gebėjimų stiprinimas ir mokslo, švietimo ir verslo bendradarbiavimo skatinimas;
2) žmogiškųjų išteklių plėtojimas įmonėse siekiant įsidarbinimo galimybių ir mobilumo didinimo, taip
pat stiprinti darbdavių konkurencingumą;
3) sisteminės ir visapusės paskatų sistemos, leidžiančios geriau derinti švietimo sistemą su darbo
rinkos poreikiais, sukūrimas;
4) naujų įsidarbinimo galimybių kūrimas skatinant verslumą, lanksčias darbo formas ir kitas
inovatyvias priemones, mažinančias įsidarbinimo apribojimus.
Prioriteto veiklos apėmė kelias priemonių grupes.
1. Ekspertai ir tyrėjai konkurencingoms įmonėms. Priemonės skirtos įmonėms ir mokslinėms
organizacijoms, taip pat jauniems, tik ką baigusiems studijas mokslininkams. Remiamos veiklos
daugiausia buvo nukreiptos tris sritis: jauniesiems tyrėjams rengti, aukštos kvalifikacijos specialistų
mobilumui didinti ir kurti tarpdisciplinines grupes tam tikriems projektams vykdyti,.
2. Mokymai ir ugdymas didinant konkurencingumą ir įsidarbinamumą. Pagrindiniai naudos gavėjai –
privatus sektorius, daugiausia SVV ir regioninės įmonės. Remiamos veiklos apėmė mokymų iniciatyvas,
skirtas gebėjimams ir konkurencingumui didinti (pvz., darbuotojų rotacija, karjeros planavimas,
regioninės karjeros galimybės ir pan.), mentorystei ir panašiai veiklai, kuria siekiama perduoti žinias ir
ugdyti jaunesnius specialistus bei kitokios priemonėms, kuriomis siekiama daugiau dėmesio skirti
personalo valdymo problemoms organizacijose.
3. Stipendijų schemos, nukreiptos į regioninį vystymąsi. Remiamos veiklos apėmė regioninių ir kitokių
stipendijų schemų rengimą bei studijų atitikties darbo rinkai didinimą.
4. Naujų įsidarbinimo galimybių skatinimas. Remiamos veiklos apėmė: verslumo ir inovacijų diegimo
iniciatyvas, lankstesnes darbo sąlygas kuriančias iniciatyvas ir kvalifikacijų pripažinimo sistemą,
apimančią neformalųjį ugdymą.
Neaktyvių ir ieškančių darbo įsidarbinimo skatinimas. Prioriteto siekiai buvo:
1) pasyvių asmenų sėkmingas įtraukimas į darbo rinką;
2) nedarbo mažinimas;
3) bedarbių ir pasyvių asmenų švietimo ir kvalifikacijos gerinimas.
Prioriteto veiklos apėmė kelias priemonių grupes:
1) informavimo, orientavimo, motyvavimo mokytis visą gyvenimą stiprinimas ir multimedijos priemonės
orientuojant bedarbius ir pasyvius asmenis;
2) programos ar projektai, skatinantys pasyvius asmenis įsitraukti į darbo rinką;
3) bedarbių mokymai ir ugdymas siekiant suteikti reikiamus gebėjimus;
4) mokymai darbo vietoje ir kiti trumpalaikiai mokymai;
5) įdarbinimo skatinimas ekonomiškai silpnesniuose regionuose;
6) parama inovatyviems ir specifiniams sprendimams kuriant nedarbo mažinimo priemones ir tarptautinius
projektus.
Žmogiškųjų išteklių vystymas ir mokymasis visą gyvenimą. Šis prioritetas tiesiogiai siejasi su švietimo
sistema. Prioriteto siekiai buvo:
1) švietimo sistemos, apimant visą vertikalę, kokybės tobulinimas ir švietimo darbuotojų kvalifikacijos
gerinimas;
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2) dalyvaujančiųjų mokymesi skaičiaus didinimas siekiant gerinti įsidarbinimo galimybes ir mobilumą.
Vertinant pagal suformuluotus rodiklius matyti, kad daugiausia dėmesio buvo skiriama programų
atnaujinimui ir vertinimui.
Prioriteto veiklos apėmė kelias priemonių grupes.
1. Švietimo ir mokymo sistemų kokybės ir efektyvumo gerinimas. Daugiausia programų atnaujinimas ir
praturtinimas, programų individualizavimas, užsienio kalbų mokymai, ITC priemonių diegimas, švietimo
darbuotojų rengimas ir vadovų gebėjimų ugdymas.
2. Individualios kvalifikacijos gerinimas darbui žiniomis pagrįstoje ekonomikoje. Suaugusiųjų mokymo
finansavimas, bendrasis ugdymas, naujų kompetencijų įgijimas.
3. Aukštojo mokslo kokybės, konkurencingumo ir prisitaikymo gerinimas. Bolonijos procese įvardytų
nuostatų taikymas ir aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo modelio parengimas.
Nors būtent paskutinis prioritetas tiesiogiai siejasi su studijų dalyku, tačiau Slovėnijoje naudotos priemonės
labai panašios į naudotąsias Lietuvoje. Tą patį galima pasakyti ir apie jų rezultatus, nors informacija apie
Slovėnijoje gautus rezultatus yra minimali.

4.2.4. IKT kompetencijų ugdymo bendrajame ugdyme intervencijų logika
Tyrimai rodo, kad nepaisant aktyvių veiksmų ankstesniuoju laikotarpiu, tik 30 proc. Slovėnijos mokytojų
naudoja IKT priemones klasėse dirbdami su mokiniais. Europos ir kitos šalys yra išreiškusios strateginį
įsipareigojimą užtikrinti, kad IKT kompetencijos būtų ugdomos visose mokymosi visą gyvenimą srityse.
2007 m. Slovėnijos vyriausybė patvirtino Informacinės visuomenės plėtros strategiją Slovėnijoje – si2010. Joje
apibrėžti nacionaliniai siekiai stiprinant informacinės visuomenės įgūdžius. Ši strategija apima mokyklų
aprūpinimą reikiama įranga, skaitmeninio ugdymo turinio plėtrą ir švietimo specialistų mokymą.
IKT kompetencijų ugdymas kaip prioritetas buvo numatytas ir 2007–2013 m. Slovėnijos veiksmų programoje,
kurioje švietimo srities veiklos buvo vykdomos pagal Žmogiškųjų išteklių programą (ŽIP). Atsižvelgiant į
Slovėnijos specifinius tematinius ir regioninius tikslus, strateginius tikslus, siekiamus rezultatus ir įtvirtintus
principus, buvo išskirti šeši ŽIP prioritetai.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verslumo ir prisitaikomumo skatinimas (Promoting entrepreneurship and adaptability), skirta 262 mln.
eurų (34,7 proc. programos lėšų).
Neaktyvių ir ieškančių darbo įsidarbinimo skatinimas (Promoting employability of job-seekers and
inactive), skirta 140 mln. eurų (18,5 proc. programos lėšų).
Žmogiškųjų išteklių vystymas ir mokymasis visą gyvenimą (Human resource development and life-long
learning), skirta 165 mln. eurų (21,8 proc. programos lėšų).
Lygios galimybės ir socialinio įsitraukimo didinimas (Equal opportunities and Reinforcing social inclusion),
skirta 64 mln. eurų (8,4 proc. programos lėšų).
Institucinių ir administracinių gebėjimų stiprinimas (Institutional and administrative capacity), skirta
97 mln. eurų (12,8 proc. programos lėšų).
Techninė pagalba (Technical assisstance), skirta 28 mln. eurų. (3,7 proc. programos lėšų).

Trečiasis prioritetas sietinas su bendrojo ugdymo sritimi. Toliau pateikiamas trumpas jo apibūdinimas.

Prioriteto „Žmogiškųjų išteklių vystymas ir mokymasis visą gyvenimą“ specifiniai uždaviniai
1.
2.

Švietimo sistemos, apimant visą vertikalę, kokybės tobulinimas bei švietimo darbuotojų
kvalifikacijos gerinimas.
Dalyvaujančių mokymesi skaičiaus didinimas siekiant gerinti įsidarbinimo galimybes bei mobilumą.
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Šio prioriteto veiklos apėmė kelias priemonių grupes, aktualias IKT kompetencijų ugdymui bendrajam
ugdymui:
1) IKT prieinamumas, mokymo medžiagos skaitmeninimas ir skaitmeninio ugdymo turinio plėtra švietimo
ir mokymo srityse;
2) švietimo teikėjų, kurie dirba su jaunimu ir suaugusiaisiais, kompetencijų tobulinimas švietimo ir mokymo
srityse, siekiant, kad būtų naudojama naujausios mokymo formos ir metodai, susiję su IKT;
3) švietimo įstaigų vadovų ir administracinio personalo kompetencijų tobulinimas didinant švietimo įstaigų
savarankiškumą ir bendradarbiavimą.

4.2.5.

Slovėnijos ir Lietuvos palyginimas aukštojo mokslo kontekste
Slovėnijos rodikliai aukštojo mokslo srityje gana panašūs į Lietuvos, tačiau žemesni (žr. 57 paveikslą).
58 paveikslas. Asmenų su aukštuoju išsilavinimu dalis amžiaus grupėje, proc., 2007 m.

Šaltinis: sudaryta autorių pagal „Eurostat“ duomenis, 2013 m.

Atotrūkis tarp lyginamų šalių egzistuoja ir 30–34 metų amžiaus grupėje: 2012 m. 30–34 metų amžiaus asmenų
dalis su aukštuoju išsilavinimu Lietuvoje buvo 48,7 proc., o tarpu Slovėnijoje – 39,2 proc. Nors tai irgi netoli ES
siekiamo tikslo iki 2020 m., tačiau Slovėnija, kaip ir Lietuva, siekia, kad 2020 m. tokių asmenų dalis būtų ne
mažesnė kaip 40 proc.
Nors nedarbo lygis Slovėnijoje 2012 m. buvo žemesnis negu Lietuvoje – 8,9 proc., palyginti su 13,3 proc.
Lietuvoje, tačiau ekonomikos būklės ataskaitose ir apžvalgose pabrėžiama kompetencijų ir įgūdžių neatitiktis
darbo rinkos poreikiams, kuri būdinga abiem šalims214.

4.2.6. Aktualių intervencijos pavyzdžių analizė: programa „Kandidatai po baigimo – būk aktyvesnis ir
įdarbintas“
Slovėnijoje baigusių aukštąją mokyklą dalis nerandančių darbo buvo aktuali problema ir tuo metu šis rodiklis
nuolat augo. 2009 metais buvo pradėta programa „Kandidatai po baigimo – būk aktyvesnis ir įdarbintas“ (CGP).
Ji buvo vykdoma pagal ŽIP antrojo prioriteto (Neaktyvių ir ieškančių darbo įsidarbinimo skatinimas) pirmąjį
siekį (Pasyvių asmenų sėkmingas įtraukimas į darbo rinką).

National Reform programme reports, European Commission, 2013, <http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-inyour-country/lietuva/national-reform-programme/index_en.htm>.
214
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CGP programos tikslas buvo sumažinti neįsidarbinančiųjų skaičių tarp baigiančiųjų studijas. Tai buvo
įgyvendinama finansuojant kaštus įmonėms, kurios priima baigiančiuosius studijas apmokyti darbo vietoje
(įmonėje) ir subsidijuojant jų įdarbinimą po baigimo tose pačiose įmonėse, kuriose jie buvo apmokyti.
Programą parengė Slovėnijos studentų organizacija (Student Organization of Slovenia), o įgyvendino Slovėnijos
įdarbinimo biuras (Employment Service of Slovenia).
Programai įgyvendinti skirta 1,4 mln. eurų. Joje buvo 149 dalyviai. Programa buvo įgyvendinama nuo 2009 m.
spalio 1 d. iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. (23 mėnesiai).
Pagrindinis programos skirtumas yra tai, kad baigiantieji turėjo galimybę įgyti praktinės patirties ir susipažinti
su galimais darbdaviais per studijas. Tai padėjo supaprastinti jų atėjimą į darbo rinką. Kartu ši priemonė leido
darbdaviams lengviau ir greičiau priimti naujus darbuotojus.
Minėta programa vertinama kaip sėkminga ir pateikiama kaip sėkmės istorija. Giliau įvertinti programą šiuo
metu neįmanoma, nes neprieinama detalesnė informacija antriniuose informacijos šaltiniuose.

4.2.7. Aktualių intervencijos pavyzdžių analizė: IKT kompetencijų ugdymo mokyklose programa
„El. mokymas“
„El. mokymo“ projektą vykdo Slovėnijos švietimo ir sporto ministerija. Ji 2008–2013 m. daugiausia dėmesio
skyrė pedagoginio personalo mokymams darbui su sukurtu skaitmeniniu ugdymo turiniu ir IKT priemonėmis
bei specializuotai pagalbai teikti (techninė pagalba švietimo įstaigoms). „El. mokymo“ projektas apima du
atskirus projektus: „El. kompetentingas mokytojas“ ir „El. pagalba“.
Įgyvendinant šio projekto veiklas vykdomos mokymo programos mokytojams ir kitiems specialistams, kurie
naudojasi IKT mokymo ir mokymosi priemonėmis. Pagrindinės projekto „El. kompetentingas mokytojas“
veiklos:
- regioninių grupių rengiami seminarai ir konsultavimo programos,
- vykdomi el. mokymo kataloge aprašyti seminarai,
- standartų rengimas (el. kompetentingo mokytojo, el. kompetentingo kompiuterių specialisto,
el. kompetentingo direktoriaus),
- mokytojo darbo reglamento pataisų pasiūlymo rengimas,
- tarptautinės konferencijos „SirIKT“ organizavimas ir įgyvendinimas,
- el. mokymo turinio plėtros stebėsena,
- pasiūlymų mažiems el. turinio projektams rengimas,
- reguliarūs visų projekto darbuotojų mokymai.
Projektas „El. pagalba“ skirtas užtikrinti, kad IKT diegimo procesas atitiktų konkrečios mokyklos individualius
poreikius. Pagrindinės šio projekto veiklos tikslinės grupės yra trys.
•

•

Pagalbos teikimas mokyklos vadovams: iš pradžių nustatoma esama situacija ir pagal
surinktus duomenis parengiamas IKT diegimo planas. Pastarasis naudojamas kaip pagrindas
diegti IKT priemones, konsultuoti mokyklos vadovus, teikti instrukcijas, paaiškinimus ir
techninę pagalbą. Ši veikla sukuria tiesioginius ryšius tarp mokyklos el. komandos ir
konsultantų, kurie užtikrina produktyvesnį bendradarbiavimą ir greitesnį naujausių
patobulinimų įdiegimą.
Individualūs didaktiniai patarimai mokytojams: kiekvienam mokytojui teikiami
patarimai ir pagalba mokymo ir mokymosi paradigmai keisti, taip didinant mokinių
aktyvumą per pamokas. Kiekvieno dalyko mokytojai konsultuojami pateikiant gerosios
praktikos pavyzdžius, skatinant naudoti el. mokymo turinį, padedant kurti el. mokymo
turinį, supažindinant su naujovėmis.
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•

Techninė parama: visoms mokykloms kuriama techninės pagalbos sistema, leidžianti
greičiau ir veiksmingiau spręsti technines problemas. Taip IKT specialistai sudaro sąlygas
skirti daugiau dėmesio ugdymo procesui.

Siekiant sukurti el. kompetentingo mokytojo standartą remiamasi šešių pagrindinių kompetencijų ugdymu,
kurios padeda bendrojo ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams, mokyklų vadovams ir IKT koordinatoriams
pasiekti nustatytą skaitmeninio raštingumo lygį. Šios šešios kompetencijos yra:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

IKT žinios ir supratimas,
būtiniausi naudojimo įgūdžiai,
bendravimas ir interaktyvus bendradarbiavimas,
duomenų, informacijos ir sąvokų paieška, atranka ir vertinimas,
saugus interneto naudojimas, etiniai ir teisiniai informacijos naudojimo aspektai,
turinio dizainas, kūrimas, skelbimas, pritaikymas ir mokymo(si) planavimas, vykdymas bei
vertinimas naudojant IKT.

4.2.8. Rekomendacijos ir aktualios pamokos
Vertinant CGP programą pirmiausia reikalinga išskirti pagrindinį teigiamą aspektą: buvo sudarytos sąlygos
praktinius įgūdžius įgyti dar studijuojant. Šiuo metu tai vienas svarbiausių diskusijos objektų ir Lietuvoje – ar
baigiantieji studijas turi būti įgiję praktinių žinių studijuodami, ar parama integruojantis į darbo rinką turi būti
skiriama po studijų baigimo.
Tačiau nepaisant minėto teigiamo aspekto ir to, kad CGP programa pateikiama kaip geroji praktika, norėtųsi
pateikti ir kelis programos trūkumus.
Tokio pobūdžio programos padeda konkretiems asmenims, tačiau nekuria tvarių prielaidų esminiam
problemos sprendimui. Šiuo atveju buvo suteikta pagalba 149 programos dalyviams, tačiau pasibaigus
programai neliko jokio įrankio, leidžiančio prisidėti prie problemos sprendimo.
Analizuojama programa neturi tęstinumo. Programa pasibaigė, baigėsi finansavimas, ir tokio pobūdžio
veikla nėra toliau plėtojama. Tad tokių programų poveikis labai momentinis ir atitinkamai vertintinas jų
veiksmingumas.
Programa finansavo įmones ir iš dalies kompensavo galimas išlaidas, o tai iš esmės reiškia, kad programa
pagrįsta darbo užmokesčio kompensavimu. Toks modelis neskatina kitokios įmonių motyvacijos
susiformavimo ir apskritai daro žalą paramos naudojimo įpročiams.
Tad apibendrinant galima teigti, kad planuojamu programavimo laikotarpiu reikėtų vengti programų, kurios
parengtos pagal analizuotos CGP programos modelį. Tačiau praktinių įgūdžių formavimas studijuojant tebėra
aktualus.
Vertinant bendrą ŽIP programos intervencijų struktūrą ir pasirinktas priemones, galima teigti, kad tuo metu
Slovėnijoje aktualios problemos yra sisteminio pobūdžio ir būdingos daugeliui valstybių, tarp jų ir Lietuvai. Tai
jaunimo nedarbas, įsidarbinimo problematika, specialistų atitikties darbo rinkos poreikiams problema ir pan.
Slovėnijoje naudota intervencinių priemonių logika pasižymėjo tiesioginių problemų sprendimų būdų paieška,
t. y. buvo bandoma tiesiogiai paveikti tikslines grupes ir taip sumažinti problemų apimtis. Tačiau priežastys,
kodėl šios problemos kyla, nebuvo šalinamos. Tokio pobūdžio priemonės, tarp jų ir aprašytoji, nesprendžia
esminių problemos priežasčių, todėl yra daugiau trumpalaikio ir vietinio poveikio priemonės. Daugiau dėmesio
turėtų būti skiriama sisteminėms ir tęstinėms intervencijoms, nukreiptoms į neigiamų procesų priežasčių
pašalinimą arba poveikio mažinimą. Tai daugiausia sietina su specialistų rengimo atitikties rinkos poreikiams
stiprinimu.
Vertinant programos „El. mokymas“ pasiektus rezultatus galima pasakyti, kad ryškiausias jos bruožas yra
dalyvavimo mastas: programoje dalyvavo daugiau kaip 80 proc. visų Slovėnijos mokytojų ir per 70 proc.
mokyklų vadovų. Aukštas dalyvavimo lygis leidžia užtikrinti programos visuotinumą ir siekti pokyčių
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nacionalinių mastu. Kaip ir kitos Slovėnijoje vykdomos ar vykdytos priemonės IKT kompetencijoms ugdyti, taip
ir ši programa atspindi šalies strateginių tikslų siekimo nuoseklumą bei pastovumą. IKT raštingimas kaip
nacionalinis tikslas Slovėnijoje buvo iškeltas 1994 m., ir iki šiol ši sritis tebėra tarp prioritetinių valstybės
sričių.
Taip pat kaip šios programos gerosios praktikos pavyzdys galėtų būti bendros sistemos, skirtos pedagoginių
darbuotojų IKT kvalifikacijoms tobulinti, kuri tapo standartu siekiant reikiamo kompiuterinio raštingumo lygio
darbui mokykloje, sukūrimas. Be to, ši programa skyrė daugiau dėmesio pagalbiniam IT personalui, kuris dirba
mokykloje ir teikia nuolatinę pagalbą mokytojams, taip užtikrinant naujų metodų taikymą klasėse.

4.2.9. Informacijos šaltiniai
1.
2.
3.
4.

Operational Programme for Human Resources Development for the Period 2007–2013, Ljubljana,
October 16, 2007, <http://www.eu-skladi.si/other/operational-programmes/op-rv_eng>.
Best practice, <http://www.eu-skladi.si/funds/best-practices/op-ropi/straight-to-employment-afterthe-graduation-candidates-for-graduation-programme-2013-get-activated-and-employed>.
Eurostat.
Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions: Cohesion policy: Strategic report 2013 on
programme implementation 2007–2013 – COM (2013) 210.

Commission Synthesis report on the programme 2007–2013.
Cohesion policy: Strategic report 2012–2013 on the implementation of the current round of
programmes 2007–2013.
7. Europe
2020
in
Lithuania,
<http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-yourcountry/lietuva/national-reform-programme/index_en.htm>.
8. Europe
2020
in
Slovenia,
<http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-yourcountry/slovenija/country-specific-recommendations/index_en.htm>.
9. Slovėnijos partnerystės sutarties projektas, 2013 m. liepos 3 d.
10. Informacinės visuomenės plėtros strategija Slovėnijoje – si2010, 2007 m. birželio mėn.
5.
6.
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5. PASIŪLYMAI 2014-2020 M. VEIKSMŲ PROGRAMAI
5.1.

Investicinis prioritetas „Švietimo ir mokymo infrastruktūros tobulinimas“
Šis investicinis prioritetas prisidės prie strategijoje „Europa 2020“ ir Lietuvos nacionalinėje reformų
darbotvarkėje (2013 m.) nustatyto tikslo išlaikyti 30–34 metų amžiaus asmenų, turinčių aukštąjį išsilavinimą,
ne mažesnę kaip 40 proc. dalį.
Siekiant, kad Lietuvos aukštosios mokyklos išliktų patrauklios Lietuvos ir užsienio studentams, šalies ūkis ir
visuomenė būtų aprūpinta kvalifikuota, prie nuolatinių pokyčių prisitaikančia darbo jėga, daugiausia dėmesio
būtina skirti studijų kokybei, stiprinant mokslo ir studijų institucijų pajėgumus ir išteklius. Lietuvoje esanti ir
plėtojama studijų infrastruktūra vis dar yra fragmentuota, išsibarsčiusi, negalinti užtikrinti kokybiškų studijų ir
kokybiško studijų proceso organizavimo.
Tam reikalingos papildančios ir integralumą užtikrinančios investicijos į infrastruktūrą, išteklių sutelkimas ir jų
veiksmingesnis panaudojimas, visos studijų infrastruktūros kompleksiškumo užbaigimas, pabrėžiant studijų
aplinką, mokymo priemones, technologijas, leidžiančias pasiekti geresnį ir kokybiškesnį studijų procesą ir jo
orientavimą į rezultatus.
Šių tikslų bus siekiama modernizuojant studijų infrastruktūrą, reikalingą kokybiškam studijų procesui
organizuoti, ir tęsiant aukštųjų mokyklų tinklo bei infrastruktūros konsolidavimą. Atnaujinta, pritaikyta
naujiems mokymo metodams, technologijomis ir taikanti inovacijas studijų aplinka sudaro prielaidas gerinti
studijų kokybę, prieinamumą bei susieti su mokymosi visą gyvenimą sistema.
Didinant profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir siekiant aukštos rengiamų specialistų
kvalifikacijos, būtina investuoti į tolesnį sektorinių praktinio mokymo centrų technologinio lygio palaikymą ir į
mokomųjų pastatų bei bendrabučių modernizavimą.
Siekiant suteikti visiems mokiniams, studentams ir jaunimui palankiausias galimybes atskleisti savo
individualius gebėjimus ir tenkinti specialiuosius ugdymosi poreikius, numatoma maksimaliai plėtoti vaikų ir
jaunimo neformaliojo švietimo aprėptį, gilinti formaliojo ir neformaliojo švietimo integralumą ir tarpusavio
papildomumą.
Bendrojo ugdymo mokyklų tinklas vis dar nėra tinkamai pritaikytas sparčiai mažėjančiam mokinių skaičiui.
Dėl mokinių trūkumo kai kuriose mokyklose ir vietovėse vieno mokinio ugdymo kainos skirtumai siekia iki 5
kartų skirtingoms mokyklų grupėms. Be to, prognozuojama, kad dėl demografinių pokyčių iki 2015 m.
bendrojo ugdymo mokinių skaičius mažės dar 8 proc., arba 30 tūkst. vaikų. Modernizuotų bendrojo ugdymo
mokyklų dalis Lietuvoje sudaro tik 23 proc. Iki šiol daugiau investuota į gimnazijas, o pagrindinės mokyklos
didesnių investicijų nesulaukė. Iki 2015 m. pertvarkant vidurines mokyklas pagrindinio ugdymo įstaigų
skaičius dar išaugs apie 150 mokyklų, dauguma jų arba visai nerenovuotos arba renovuotos daugiau negu prieš
10 metų.
Prieinamumas taip pat yra pagrindinė ikimokyklinio ugdymo problema: kaimo vietovėse šias įstaigas dažnai
sunku pasiekti, o miestuose nuolat trūksta vietų. Šios problemos trukdo pasiekti ES užsibrėžtą tikslą, kad iki
2020 m. ikimokykliniame ugdyme dalyvautų 95 proc. nuo 4 metų iki privalomo mokytis mokykloje amžiaus
vaikų. 2011 m. ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvavo 54,6 proc. 1–6 metų ir vyresnių vaikų,
o 4–6 metų vaikų dalyvavimo lygis buvo 77,6 proc. (ES vidurkis – 92,4 proc.). Šio ugdymo poreikis auga dėl
pastaruoju metu nustojusio mažėti gimstamumo ir paramos šeimai sistemos reformos ir dėl didžiųjų Lietuvos
miestų plėtros. Dauguma ikimokyklinio ugdymo įstaigų yra prastos būklės – per nepriklausomybės laikotarpį
renovuota apie 20 proc. šiuo metu veikiančių įstaigų.
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5.1.1. Investicinio prioriteto uždaviniai, veiklų pavyzdžiai ir stebėsenos rodikliai
9.1.1. KONKRETUS
UŽDAVINYS

Tobulinti ir koncentruoti studijų infrastruktūrą, siekiant aukštesnės studijų
kokybės

Investicijos iš ES struktūrinių fondų 2004–2006 ir 2007–2013 m. programavimo laikotarpiais buvo ribotos, todėl jų
neužteko modernizuoti studijų infrastruktūrą ir sudaryti kokybiškas studijų sąlygas visose srityse, kur yra svarbiausias darbo
rinkos ar valstybės poreikis.
Gerinant studijų kokybę svarbu, kad studijų infrastruktūra ne tik atitiktų šiuolaikiniam studijų procesui keliamus
reikalavimus, bet ir būtų koncentruota, o glaudi studijų sąsaja su mokslu verčia studijų infrastruktūrą, pirmiausia universitetų 5
studijų miestelius, susitelkti ties esamais integruotais mokslo, studijų ir verslo centrais (slėniais). Papildomai numatoma formuoti
3 kolegijų, geriausiai atitinkančių regiono ūkio struktūrą ir poreikius bei turinčių svarbą šalies ekonomikos plėtrai, studijų
miestelius.
Kaip pažymėta Valstybinėje studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 m.
programoje, ekstensyvi mokslo ir studijų institucijų plėtra ir išskaidytas potencialas bei ištekliai verčia sutelkti investicijas
sudarant prielaidas Lietuvoje atsirasti aukštosioms mokykloms, kurios atitiktų geriausių Europos ir pasaulio aukštųjų mokyklų
lygį.
Tinkamam studijų kokybės valdymui reikalingi objektyvūs duomenys gali būti gaunami tik iš reguliarią stebėseną ir
duomenų atnaujinimą vykdančių registrų, duomenų bazių, kuriems plėtoti ir atnaujinti būtina šiuolaikinė, duomenų valdymą,
saugą ir apdorojimą užtikrinanti tinklų infrastruktūra.
Kompleksiškam esamos ir kuriamos studijų infrastruktūros panaudojimui būtinos papildančios investicijos į mokslo ir
studijų, taip pat skirtų mokymuisi visą gyvenimą, įrangą, infrastruktūros pritaikymą bendram studijų infrastruktūros ir studijų
miestelių bei bendram studijų infrastruktūros naudojimui (kūrybinės, sveikatinimo, laisvalaikio erdvės ir priemonės,
bendrabučiai, bibliotekos ir t. t., bendras studijų ir profesinio mokymo infrastruktūros naudojimas) bei į darbo vietų dėstytojams
įrengimą.

Proc.

–

9.1.2. KONKRETUS
UŽDAVINYS

0

Proc.

2013

Duomenų
šaltinis

Atsiskaitymo
dažnumas

Mažiau
išsivystęs

Siektina reikšmė
(2023)

Studentų, studijavusių 2014–
2023 m. ERPF lėšomis
modernizuotoje aukštųjų
mokyklų infrastruktūroje, dalis

Pradinės reikšmės
metai

Rodiklio matavimo
vienetai

1.

Pradinės ir
siektinos reikšmės
matavimo vienetai

Rodiklio pavadinimas

Bendrasis
produkto
rodiklis,
naudotas
kaip
pagrindas

Pradinė reikšmė

Nr.

Regiono kategorija

ERPF bendrieji ir specifiniai programos rezultato rodikliai

12

Duomenys iš
projektų

Kartą per
metus

Gerinti kokybiško profesinio ir suaugusiųjų mokymo prieinamumą investuojant į
infrastruktūrą

Profesinio mokymo patrauklumas Lietuvoje auga lėtai. Mokinių dalis, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas,
skirtas įgyti vidurinį išsilavinimą kartu su profesine kvalifikacija, sudaro mažiau negu 30 proc. visų mokinių ISCED 3 lygmens
programose, o ES šalių vidurkis siekia apie 50 proc. Viena svarbiausių žemo profesinio mokymo patrauklumo priežasčių yra
nepakankama šio mokymo kokybė daugumoje profesinio mokymo įstaigų. Daugiau negu 6 proc. suaugusiųjų nėra baigę bendrojo
ugdymo programos – tai riboja jų tęstinį mokymąsi ir karjeros galimybes.
Švietimo infrastruktūros, priemonių ir įrangos būklė yra vienas svarbiausių profesinio ir suaugusiųjų mokymo kokybės
veiksnių. Net 70 proc. viso profesinio mokymo programų laiko skiriama praktiniam mokymui, kuriam reikalinga moderni įranga.
Investicijos iš ES struktūrinių fondų 2004–2013 m. programavimo laikotarpiais modernizavo mokymo erdves ir įrangą dalyje
profesinio ir suaugusiųjų mokymo įstaigų, daugiausia investuojant į sektorinius praktinio mokymo centrus. Šių centrų kūrimas
papildo kitas profesinio mokymo kokybės didinimo veiklas, įskaitant profesinių standartų, nacionalinių modulinių mokymo
programų rengimą, mokytojų kvalifikacijos tobulinimą ir mokymo kokybės užtikrinimo sistemų stiprinimą.
Numatoma, kad sektoriniais praktinio mokymo centrais naudosis visos Lietuvos profesinio mokymo įstaigos, taip pat
dalis aukštųjų mokyklų vykdančių technologinio profilio studijų programas. Bazinis profesinis mokymas bus atliekamas daugelyje
Lietuvos vietų išnaudojant plataus profesinio mokymo įstaigų tinklo privalumus, o sudėtingo praktinio mokymo moduliai bus
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vykdomi sektoriniuose praktinio centruose. Pabaigę praktinio mokymo modulius mokiniai bus pasirengę integracijai į darbo
rinką ir užbaigti praktinį mokymą pas konkretų darbdavį.
2014–2020 m. laikotarpiu numatoma plėtoti sektorinius praktinio mokymo centrus, sutvarkyti centrus turinčių
profesinio mokymo įstaigų bendrabučius, kad juose galėtų apsistoti mokiniai iš kitų įstaigų ir tęstinio mokymosi programų
dalyviai bei modernizuoti kitas susijusias centrų švietimo erdves. Greta numatoma plėtoti infrastruktūrą, reikalingą kokybiškai
vykdyti bazinį profesinį mokymą kitose profesinio mokymo įstaigose, kuriose nėra sektorinio praktinio mokymo centro. Tai
sudarys sąlygas pasiūlyti jaunimui ir suaugusiesiems kokybiško mokymosi galimybes netoli jų gyvenamos vietos, su mobilumo
galimybe užbaigti praktinį mokymą aukšto technologinio lygio sektoriniame praktinio mokymo centre.
Suaugusiųjų švietimo centrų tinklas yra gerai išplėtotas, tačiau centrų mokymosi erdvės ir priemonės yra nusidėvėję ir
nepatrauklios besimokantiesiems ar svarstantiems galimybę baigti bendrojo ugdymo programą. Todėl 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiu numatoma modernizuoti dalį suaugusiųjų švietimo centrų, kad daugiau suaugusiųjų rinktųsi galimybę
pabaigti bendrojo ugdymo programą.

9.1.3. KONKRETUS
UŽDAVINYS

Mažiau
išsivystęs

Proc.

Duomenų
šaltinis

53

Proc.

2013

95

Švietimo
valdymo
informacinė
sistema

Proc.

2014

Atsiskaitymo
dažnumas

–

Siektina reikšmė
(2023)

Proc.

Pradinės reikšmės
metai

Mažiau
išsivystęs

Pradinės ir siektinos
reikšmės matavimo
vienetai

2.

Profesinio mokymo mokinių,
bent už 1 mln. eurų 2007–
2022 m. modernizuotose
įstaigose, dalis
Suaugusiųjų, besimokančių
modernizuotose suaugusiųjų
mokymo įstaigose, dalies
padidėjimas

Bendrasis
produkto rodiklis,
naudotas kaip
pagrindas

Pradinė reikšmė

1.

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio matavimo
vienetai

Nr.

Regiono kategorija

ERPF bendrieji ir specifiniai programos rezultato rodikliai

Kartą
per
metus

Duomenys iš
projektų

Kartą
per
metus

Didinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų tinklo veiklos
efektyvumą

Bendrojo ir neformaliojo ugdymo srityje didžiausias iššūkis yra dėl demografinių priežasčių išbalansuotas ugdymo įstaigų
tinklas. Dalis bendrojo ugdymo įstaigų yra pustuštės, todėl vieno mokinio ugdymo kaina skirtingose mokyklose skiriasi iki 5 kartų.
Dėl demografinių pokyčių iki 2015 m. bendrojo ugdymo mokinių skaičius mažės dar 30 tūkst. vaikų. Mokyklos, kurios nesurenka
pakankamai mokinio krepšelių, negali išlaikyti pakankamai mokytojų specialistų, skirtingų klasių mokiniai ugdomi kartu ir dėl to
prastėja ugdymo kokybė, kaimo vietovėse išlieka aukštas ankstyvas pasitraukimas iš švietimo sistemos. Ypač blogos ugdymo
sąlygos vaikų socializacijos centrų tinkle – dėl pasenusios infrastruktūros nėra sąlygų individualizuotam mokymui ir
kompleksiškai teikiamai pagalbai specialių poreikių vaikams. Vis dėlto dauguma Lietuvos vaikų mokosi nerenovuotose ir
technologiškai prastai aprūpintose miestų mokyklose.
Nors investicijos į bendrojo ugdymo įstaigas per pastaruosius 15 metų intensyvėjo, tačiau modernizuotų bent už 1 mln. Lt
įstaigų dalis sudaro tik penktadalį visų įstaigų, o didelei daliai įstaigų modernizuoti reikalingos bent 4 mln. Lt investicijos. Iki šiol
daugiau investuota į gimnazijas, o pagrindinės mokyklos didesnių investicijų nesulaukė. IEA TIMSS 2011 tyrimo duomenimis
santykinai žemesnius Lietuvos mokinių pasiekimus lėmė tai, kad tik 13 proc. aštuntokų mokosi mokyklose, kuriose yra gamtos
mokslų laboratorijos, o pradinės mokyklos jų visai neturi. Kiti tarptautiniai mokinių pasiekimų tyrimai taip pat patvirtina sąsajas
tarp mokymosi pasiekimų ir ugdymo infrastruktūros kokybės.
Bendrojo ugdymo mokinių, lankančių neformaliojo vaikų švietimo įstaigas, dalis palyginti su visais mokiniais 2012 m.
sudarė vos 14,2 proc. ir tik aštuonioliktoji lankančiųjų dalis buvo ugdoma techninės kūrybos ar gamtamoksliniuose būreliuose.
Dėl žemo dalyvavimo neformaliajame švietime neužtikrinamas visavertis vaikų fizinis, meninis, kūrybinis, pilietinis ir verslumo
ugdymas, netenkinami ypač gabių vaikų ugdymo poreikiai. Neformaliojo ugdymo trūkumas neretai reiškia žemą vaikų mokymosi
motyvaciją ir nepakankamą socializaciją – ypač vaikams iš socialinės rizikos šeimų.
Dėl miestų plėtros, nustojusio mažėti gimstamumo ir iki dvejų metų sutrumpėjusios valstybės paramos vaiko auginimui
namie dalyje savivaldybių ikimokyklinio ugdymo įstaigos negali priimti visų norinčiųjų, nors Lietuva smarkiai atsilieka nuo ES
vidurkio pagal 1–6 metų vaikų ugdomų ikimokyklinio ugdymo įstaigose dalį. Dauguma valstybinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų
yra prastos būklės, naudoja pasenusias ugdymo priemones ir dėl to negali užtikrinti kokybiško vaikų ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo, žemas jų patrauklumas.
2014–2020 laikotarpiu bus investuojama į didesnį kokybiško ugdymo prieinamumą visiems vaikams, neatsižvelgiant į jų
gyvenamąją vietą, remiant valstybės ir savivaldybių iniciatyvas ir įsipareigojimus didinti bendrojo ir neformaliojo ugdymo
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programas vykdančių įstaigų tinklo efektyvumą ir prieinamumą kaimo vietovėse, racionaliau naudoti ugdymui skirtus išteklius.
Bus siekiama, kad didesnė dalis bendrojo ugdymo mokinių mokytųsi moderniose kokybišką ugdymą užtikrinančiose, patogiai
pasiekiamose įstaigose. Taip pat bus siekiama išplėsti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo aprėptį, kad kokybiškos
paslaugos būtų pasiūlytos greta namų arba tėvų darbovietės.

Pradinės reikšmės
metai

Siektina reikšmė
(2023)

Mažiau
išsivystęs

Proc.

–

4,91

Proc.

2012

12

Mažiau
išsivystęs

Proc.

–

64,4

Proc.

2012

74

Duomenų šaltinis

Atsiskaitymo
dažnumas

Pradinės ir siektinos
reikšmės matavimo
vienetai

2.

Bendrojo ugdymo mokinių, bent
už 1 mln. litų 2007–2023 m.
modernizuotose įstaigose, dalis
1–6 metų vaikai, dalyvaujantys
ikimokykliniame ir
priešmokykliniame ugdyme

Bendrasis
produkto
rodiklis,
naudotas kaip
pagrindas

Pradinė reikšmė

1.

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio matavimo
vienetai

Nr.

Regiono kategorija

ERPF bendrieji ir specifiniai programos rezultato rodikliai

Švietimo valdymo
informacinė
sistema
Lietuvos
statistikos
departamentas

Kartą
per
metus
Kartą
per
metus

9.1. Investicinio prioriteto įgyvendinimo veiklos
9.1.1 konkretaus uždavinio veiklos
•
Mokslo ir studijų institucijų infrastruktūros sutelkimas ir integravimas į mokslo centrų infrastruktūrą, studijų aplinkos
modernizavimas, suformuojant studijų miestelius pagal aukštųjų mokyklų specializaciją ir atsižvelgiant į Valstybinę studijų ir
MTEP plėtros 2013–2020 m. programą, dėstytojų darbo ir studijų aplinkos tobulinimas bei technologinis aprūpinimas, studijoms
skirta įranga, bendro naudojimo studijų infrastruktūra.
•
Fizinės infrastruktūros, reikalingos švietimo informacinėms sistemoms, švietimo nacionaliniams registrams ar duomenų
bazėms funkcionuoti, plėtra.
9.1.2 konkretaus uždavinio veiklos
•
Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra, investicijos į sektorinius centrus turinčių profesinio mokymo įstaigų
bendrabučius, kad juose galėtų apsistoti mokiniai iš kitų įstaigų ir tęstinio mokymosi programų dalyviai ir kitas susijusias centrų
švietimo erdves.
•
Infrastruktūros, reikalingos kokybiškai įgyvendinti bazinius profesinio mokymo modulius profesinio mokymo įstaigose,
kuriose nėra sektorinio praktinio mokymo centro, plėtra.
•
Suaugusiųjų švietimo centrų mokymosi erdvių ir priemonių modernizavimas. Šios investicijos bus derinamos su
investicijomis į profesines mokyklas vykdančias bendrojo ugdymo programas.
9.1.3 konkretaus uždavinio veiklos
•
Valstybės ir savivaldybių iniciatyvų rėmimas tobulinant ikimokyklinio ugdymo įstaigų, pradinio, pagrindinio ir
progimnazijų, gimnazijų tipo mokyklų tinklą ir gerinant ugdymo kokybę per pastatų, ugdymo priemonių ir aplinkos
modernizavimą daug dėmesio skiriant kūrybiškumą skatinančiai ugdymo(si) aplinkai, užtikrinant vaikų saugumą ir pritaikant
nenaudojamas švietimo įstaigų patalpas kitoms švietimo reikmėms (pvz., ikimokykliniam ir kitam neformaliajam ugdymui,
suaugusiųjų mokymuisi). Pirmenybė bus teikiama kompleksinėms investicijoms į demografiniu požiūriu perspektyvių mokyklų
infrastruktūrą kartu su jų steigėjų įsipareigojimu užtikrinti patogų pasiekiamumą ir prieinamumą kaimo vietovėse. Atsižvelgiant į
tinklo pertvarkas bus įsigyjamos transporto priemonės, palengvinančios įstaigų pasiekiamumą atokiau kaimo vietovėse
gyvenantiems mokiniams ir švietimo darbuotojams.
•
Ugdymo kokybės gerinimas bendrojo ugdymo įstaigose, diegiant modernias švietimo technologijas ugdymo turiniui
perteikti, demonstruoti ir komunikuoti, įsteigiant ar modernizuojant mokyklines gamtos mokslų laboratorijas ir kitas
specializuotas klases ar kabinetus, su šiuolaikiškomis mokytojų darbo vietomis, taip pat įdiegiant belaidžius tinklus. Paramą
gavusios mokyklos ir jų steigėjai įsipareigos vertinti, skelbti ir gerinti mokinių ugdymo pasiekimus, mažinti ankstyvą
pasitraukimą iš švietimo sistemos, taip pat ugdyti kūrybiškumą, pilietiškumą ir verslumą.
•
Esamos ikimokyklinio ugdymo įstaigų infrastruktūros modernizavimas ir aprūpinimas priemonėmis, skatinančiomis
vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją. Paskatos savivaldybėms ir privatiems švietimo teikėjams teikti kokybiškas ikimokyklinio
ugdymo paslaugas vietovėse, kuriose yra tokio ugdymo paklausa, tačiau kuriose ikimokyklinio ugdymo paslaugos nebuvo
teikiamos arba jų pasiūla buvo nepakankama.
•
Vaikų socializacijos centrų tinklo infrastruktūros sutvarkymas, sudarant sąlygas individualizuotai kompleksiškai
teikiamai pagalbai skirtingų specialių poreikių vaikams.
•
Investicijos į techninės kūrybos ir meno, gamtamokslinių, muzikos, dailės, teatro, meno, sporto mokyklų ir būrelių, kitą
kūrybiškumą, sveiką gyvenseną ir vaikų socializaciją skatinančią neformaliojo švietimo teikėjų infrastruktūrą (pvz., vaikų vasaros
poilsio stovyklos).
•
Kitos 9.1 investicinio prioriteto įgyvendinimui aktualios veiklos.
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ERPF bendrieji ir specifiniai produkto rodikliai
Nr.

Rodiklio pavadinimas

Matavimo
vienetai

Fondas

Regiono
kategorija

Siektina
reikšmė
(2023)

Duomenų
šaltinis

Atsiskaitymo
dažnumas

9.1.1. konkretaus uždavinio veiklas atspindintys produkto rodikliai
Modernizuota studijų
Skaičius
ERPF
infrastruktūra, koncentruota
1.
integruotuose mokslo, studijų
ir verslo centruose
9.1.2. konkretaus uždavinio veiklas atspindintys produkto rodikliai
Bent už 1 mln. litų
Skaičius
ERPF
2.
modernizuotos profesinio
mokymo įstaigos
Modernizuotos suaugusiųjų
Skaičius
ERPF
3.
mokymo įstaigos
9.1.3. konkretaus uždavinio veiklas atspindintys produkto rodikliai
Švietimo ir kitų švietimo
teikėjų įstaigos, kuriose
4.
sukurta ar modernizuota ne
Skaičius
ERPF
mažiau kaip viena edukacinė
erdvė
Sukurtos naujos
ikimokyklinio ir
Skaičius
ERPF
5.
priešmokyklinio ugdymo
vietos

Mažiau
išsivystęs

5

Duomenys
iš projektų

Kartą per metus

Mažiau
išsivystęs

20

Duomenys
iš projektų

Kartą per metus

Mažiau
išsivystęs

4

Duomenys
iš projektų

Kartą per metus

Mažiau
išsivystęs

500

Duomenys
iš projektų

Kartą per metus

Mažiau
išsivystęs

6000

Duomenys
iš projektų

Kartą per metus

Rodiklių išaiškinimas, siektinų reikšmių nustatymo pagrindimas ir kita susijusi informacija pateikiama ataskaitos
prieduose.
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5.1.2. Investicinio prioriteto veiklų įgyvendinimas
Veikla

Veiklos detalizavimas

Paramos
forma

Projektų
atrankos
būdas

Kvieti
mų
skaičiu
s

Rekomenduo
jami
finansavimo
supaprastini
mai

Kryžm
inis
finans
avimas

Atsakinga
įgyvendina
nčioji
institucija

Įgyven
dinimo
laikota
rpis

Nuosava
s įnašas

Rodikliai

UŽDAVINYS: Tobulinti ir koncentruoti studijų infrastruktūrą, siekiant aukštesnės studijų kokybės
VEIKLŲ GRUPĖ: Mokslo ir studijų institucijų infrastruktūros koncentravimas ir integravimas į mokslo centrų infrastruktūrą, mokymo ir mokymosi aplinkos modernizavimas, suformuojant studijų miestelius pagal
aukštųjų mokyklų specializaciją ir atsižvelgiant į Valstybinę studijų ir MTEP plėtros 2013–2020 m. programą vykdymui.
Dėstytojų darbo ir studijų
Dėstytojams ir pedagoginiams
Subsidij
Valstybės
2
Fiksuoti
Taip
CPVA
2015–
Taip
Studentų, studijavusių
aplinkos tobulinimas bei
darbuotojams pritaikytos patalpos ir
a
projektų
įkainiai
(apmo
2022
2014–2023 m. ERPF
technologinis aprūpinimas
vietos, įranga, mokymo priemonės, IRT,
planavima
kymas
m.
lėšomis modernizuotoje
prieigos aprūpinimas mokymo
s
dirbti
aukštųjų mokyklų
priemonėmis, IRT ir kitomis
naujo
infrastruktūroje, dalis.
technologijomis
mis
Dėstytojų, kuriems
priem
sukurtos / atnaujintos
onėmi
darbo vietos ir(ar)
s)
patobulinta darbo aplinka
ir pagerintas technologinis
aprūpinimas, skaičius*
Studentų, studijavusių
Studijų aplinkos tobulinimas: modernių
Subsidij
Valstybės
2
Fiksuoti
Taip
CPVA
2015–
Taip
švietimo technologijų diegimas bei
a
projektų
įkainiai
(apmo
2022
2014–2023 m. ERPF
taikymas studijų turinio perteikimui ir
planavima
kymas
m.
lėšomis modernizuotoje
studijų procesų valdymui.
s
dirbti
aukštųjų mokyklų
naujo
infrastruktūroje, dalis
mis

Kompleksiškumą ir koncentraciją
užtikrinančios papildančios
investicijos į studijų
infrastruktūrą.

Studijų miestelių infrastruktūros kūrimas
ir plėtra, sveiką gyvenseną skatinančios
viešosios infrastruktūros studijų ir mokslo
institucijose atnaujinimas ir plėtojimas,
studijų tarptautiškumui įgyvendinti
reikalingos infrastruktūros plėtra.

Subsidij
a

Valstybės
projektų
planavima
s

2

Gerinti kokybiško profesinio ir suaugusiųjų mokymo prieinamumą investuojant į infrastruktūrą
*

Siūlomas veiksmų programos nacionalinis rodiklis.

Fiksuoti
įkainiai

priem
onėmi
s)
Ne

CPVA

2015–
2022
m.

Taip

Studentų, studijavusių
2014–2023 m. ERPF
lėšomis modernizuotoje
aukštųjų mokyklų
infrastruktūroje, dalis;
Į integruotus mokslo,
studijų ir verslo centrus
perkeltų fakultetų, susijusių
su slėniuose vykdomų
MTEP veiklų tematika,
skaičius

LRV programos
prioritetai ir VŠS
uždaviniai,
kuriuos atitinka
siūloma veikla

19.1., 19.2., 19.3.,
19.4. (VŠS)
113 (LRV)

19.1., 19.2., 19.3.,
19.4. (VŠS)
113, 125 (LRV)

ŠVIETIMO IR MOKSLO SRITIES SEKTORIŲ STRATEGINĖ ANALIZĖ
VEIKLŲ GRUPĖ: Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra, investicijos į sektorinius centrus turinčių profesinio mokymo įstaigų bendrabučius, kad juose galėtų apsistoti mokiniai iš kitų įstaigų ir tęstinio
mokymosi programų dalyviai ir kitas susijusias centrų švietimo erdves.
Sektorinių praktinių mokymo
centrų infrastruktūros plėtra.

Investicijos į sektorinius centrus turinčių
Subsidija Valstybės
1
Vienodo
Ne
CPVA
2015–
Ne
Paramą gavusios švietimo
profesinio mokymo įstaigų bendrabučius,
projektų
dydžio
2022
infrastruktūros pajėgumas
kad juose galėtų apsistoti mokiniai iš kitų
planavima
norma
(VP).
įstaigų ir tęstinio mokymosi programų
s
dalyviai, ir kitas susijusias centrų švietimo
erdves.
VEIKLŲ GRUPĖ: Infrastruktūros reikalingos kokybiškai įgyvendinti bazinius profesinio mokymo modulius profesinio mokymo įstaigose, kuriose nėra sektorinio praktinio mokymo centro, plėtra.
Profesinio mokymo įstaigų
Infrastruktūra, reikalinga kokybiškai
Subsidija Valstybės
1
Vienodo
Taip
CPVA
2015–
Ne
Paramą gavusios švietimo
infrastruktūros plėtra.
įgyvendinti bazinius profesinio mokymo
projektų
dydžio
2022
infrastruktūros pajėgumas
modulius profesinio mokymo įstaigose,
planavima
norma
(VP).
kuriose nėra tos pačios srities sektorinio
s
Kolegijų studentų, atlikusių
praktinio mokymo centro, kad mokiniai
praktiką sukurtuose ar
būtų tinkamai pasirengę specializuotam
modernizuotuose praktinio
mokymo moduliui sektoriniame praktinio
mokymo centruose, dalis
mokymo centre arba praktiniam mokymui
(VP).
pas darbdavį.
VEIKLŲ GRUPĖ: Suaugusiųjų švietimo centrų mokymosi erdvių ir priemonių modernizavimas. Šios investicijos bus derinamos su investicijomis į profesines mokyklas vykdančias bendrojo ugdymo programas.
Suaugusiųjų mokymo įstaigų
Infrastruktūra, reikalinga kokybiškai
Subsidija Valstybės
2
Vienodo
Taip
CPVA
2015–
Ne
Paramą gavusios švietimo
infrastruktūros plėtra
įgyvendinti suaugusiųjų švietimo centrų
projektų
dydžio
2022
infrastruktūros pajėgumas
programas, siekiant suteikti
planavima
norma
(VP);
suaugusiesiems galimybę baigti bendrojo
s
ugdymo programą, suteikiant pagrindą
tolesniam mokymuisi; nacionalinio
suaugusiųjų švietimo centro pastato
renovacija / statybos.

19.1; 19.2 (VŠS)
113, 125 (LRV)

19.1; 19.2 (VŠS)
113 (LRV)

19.1; 19.2; 21.5
(VŠS)

UŽDAVINYS: Didinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą
VEIKLŲ GRUPĖ: Švietimo įstaigų mokyklų tinklą ir gerinant ugdymo kokybę per pastatų ir ugdymo aplinkos modernizavimą.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklo Įstaigų modernizavimas, naujų įstaigų
Subsidija
Regionų
2
Vienodo
tobulinimas ir prieinamumo
steigimas, nenaudojamų švietimo įstaigų
dydžio norma
projektų
didinimas
patalpų, UDC pritaikymas įvairių ugdymo
planavimas
poreikių vaikams, vaikų ugdymo per žaidimą
/ projektų
priemonių įsigijimas, naudotojų mokymai.
konkursas
Plėtoti nestacionarias paslaugas (įskaitant
socialinę pedagoginę, specialiąją
pedagoginę, psichologinę ir kt.) vaikams ir
šeimoms, prevencines priemones šeimai.
Plėsti dienos priežiūros tinklą vaikų
lopšeliuose ir darželiuose,
mokyklose(ugdymo priemonės, pritaikyti
baldai, lavinamosios ir specialiosios ugdymo
priemonės ir kt.).
Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo
Pradinio, pagrindinio ugdymo ir
Subsidija
Valstybės
5
Vienodo
tobulinimas ir šiuolaikinių
progimnazijų, gimnazijų tipo mokyklų tinklo
projektų
dydžio norma
mokymosi erdvių kūrimas bendrojo efektyvumo didinimas ir ugdymo kokybės
planavimas
ugdymo įstaigose diegiant
gerinimas per pastatų ir ugdymo aplinkos
pavaldžiom
modernizavimą (skiriant daug dėmesio
s ir rytų

Taip

CPVA

2016–
2022

Ne

1-–6 metų vaikai,
dalyvaujantys
ikimokykliniame ir
priešmokykliniame ugdyme
(VP). Sukurtos naujos
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
vietos (VP).

19.1., 19.2., 17.1.
(VŠS)
103, 113 (LRV)

Taip

CPVA

2016–
2022

Taip

Bendrojo ugdymo mokinių,
bent už 1 mln. litų 2007-–
2023 m. modernizuotose
įstaigose, dalis (VP). Švietimo
ir kitų švietimo teikėjų

19.1., 19.2., 17.1.
(VŠS)
103, 113 (LRV)
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modernias švietimo technologijas.

kūrybiškumą skatinančiai ugdymo(si)
Lietuvos
aplinkai), mokyklų saugumo užtikrinimą,
mokykloms
asocijuotų mokyklų plėtrą kaimo vietovėse,
nenaudojamų bendrojo ugdymo įstaigų
patalpų pritaikymą kitoms švietimo
reikmėms (ikimokykliniam ir kitam
neformaliajam ugdymui, suaugusiųjų
mokymuisi). Parama mokykloms bus
teikiama tik kartu su jų ir savivaldybių
įsipareigojimu didinti mokinių ugdymo
pasiekimus, savivaldybių įsipareigojimu
didinti joms pavaldžių mokyklų tinklo
efektyvumą (pvz., valstybė suteikia išteklių
visiškai modernizuoti pasirinktą labiau
perspektyvią mokyklą, o greta esanti nepilna
mokykla uždaroma jos mokinius pakviečiant
į modernizuotą mokyklą). Technologijos
ugdymo turiniui perteikti, demonstruoti ir
komunikuoti, mokytojų darbo vietų
įrengimas, belaidžių tinklų įdiegimas
mokyklose, naudotojų mokymai, plėtoti
nestacionarias paslaugas (įskaitant socialinę
pedagoginę, specialiąją pedagoginę,
psichologinę ir kt.) vaikams ir šeimoms,
prevencines priemones šeimai. Plėsti dienos
priežiūros tinklą mokyklose (ugdymo
priemonės, pritaikyti baldai, lavinamosios ir
specialiosios ugdymo priemonės, saugaus
eismo kabinetų įrengimas ir plėtra).
VEIKLŲ GRUPĖ: Bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas siekiant didinti bendrojo ugdymo kokybę.
Mokyklinių gamtos (STEM) mokslų
Standartiniai įrangos komplektai 5–8 (ir 9–
Subsidija
Valstybės
ir kitų laboratorijų kūrimas
12?) klasėms, patalpų pritaikymas ir
projektų
naudotojų mokymai.
planavimas

Individualių mokymo ir techninės
pagalbos priemonių skirtų specialių
ugdymo poreikių vaikų ugdymui
aprūpinimo fondas.

Įranga bus skiriama tik toms mokykloms,
kurios dalyvauja mokinių pasiekimų
vertinimuose ir dar neturi modernių gamtos
mokslų laboratorijų.
Pirmenybė bus teikiama toms mokykloms,
kurios įsipareigojo didinti mokinių
pasiekimus ir tam gavo ESF paramą ugdymo
kokybės gerinimo ir mokinių pasiekimų
didinimo planui įgyvendinti.
Mokyklų aprūpinimas mokymo ir techninės
pagalbos priemonėmis specialiųjų ugdymo
poreikių vaikų integravimui į bendrojo
ugdymo mokyklas ir neformaliojo vaikų

Subsidija

Valstybės
projektų
planavimas

įstaigos, kuriose sukurta ar
modernizuota ne mažiau nei
kaip viena edukacinė erdvė
(VP).

2

2

Vienodo
dydžio norma

Taip

CPVA

2015–
2022

Ne

Švietimo ir kitų švietimo
teikėjų įstaigos, kuriose
sukurta ar modernizuota ne
mažiau nei kaip viena
edukacinė erdvė (VP).

19.2. (VŠS)
113 (LRV)

Taip

ESFA

2015–
2022

Ne

Pedagoginių darbuotojų,
kurie buvo aprūpinti IKT
priemonėmis, skaičius
(nacionalinis)

19.2., 19.3. (VŠS)
113 (LRV)
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švietimo sistemą.

VEIKLŲ GRUPĖ: Vaikų socializacijos centrų tinklo infrastruktūros sutvarkymas.
Vaikų socializacijos centrų tinklo
infrastruktūros sutvarkymas.

VEIKLŲ GRUPĖ: Neformaliojo švietimo infrastruktūros plėtra
Investicijos į techninės kūrybos ir
Erdvių gamtamokslinės ir techninės krypties
meno, gamtos mokslų, muzikos,
neformaliajam vaikų švietimui kūrimas.
dailės, teatro, sporto mokyklų,
Meninio ir sportinio ugdymo mokyklų bazių
bazių, kitą kūrybiškumą ir sveiką
infrastruktūros tobulinimas.
gyvenseną skatinančią
Ugdymo priemonių, medžiagos ir
neformaliojo švietimo
technologijų įvairių krypčių NVŠ veikloms
infrastruktūrą.
įsigijimas.
Vaikų poilsio stovyklų bazių atnaujinimas ir
pritaikymas neformaliojo švietimo veikloms
visus metus.

Subsidija

Valstybės
projektų
planavimas

1

Vienodo
dydžio norma

Taip

CPVA

2016–
2022

Ne

Švietimo ir kitų švietimo
teikėjų įstaigos, kuriose
sukurta ar modernizuota ne
mažiau nei kaip viena
edukacinė erdvė (VP).

19.2., 19.3. (VŠS)
113 (LRV)

Subsidija

Projektų
konkursas

2

Vienodo
dydžio norma

Taip

CPVA

2016–
2022

Taip

Švietimo ir kitų švietimo
teikėjų įstaigos, kuriose
sukurta ar modernizuota ne
mažiau nei kaip viena
edukacinė erdvė (VP).

19.2. (VŠS)
114 (LRV)
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5.2.

Investicinis prioritetas „Mokyklos nebaigiančių asmenų skaičiaus prevencija“
Sumaniosios ekonomikos pagrindą sudarantis kūrybingumas ir inovatyvumas yra tiesiogiai nulemiamas
aukštesniųjų gebėjimų ugdymo. Lietuva pagal šių gebėjimų vertinimo rodiklius gerokai atsilieka nuo
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) atliekamame penkiolikmečių tyrime
dalyvaujančių šalių vidurkio. Lietuvoje žemiausią pasiekimų lygį pasiekia dauguma mokinių, tačiau aukščiausio
pasiekimų lygio pagal skaitymo gebėjimus, matematinį ir gamtamokslinį raštingumą rodikliai yra žemi –
atitinkamai 0,1 proc., 1,3 proc. ir 0,4 proc. mokinių. Lietuvoje pernelyg mažai dėmesio skiriama individualiam
mokymuisi.
Tarptautiniai mokinių pasiekimų tyrimai patvirtina sąsajas tarp mokymosi pasiekimų ir aplinkos. Aukštesniųjų
gebėjimų ugdymui ypač svarbi praktinių įgūdžių tobulinimo bazė. Tinkama fizinė aplinka asmens kūrybingumo
ugdymui yra ne mažiau svarbi negu kokybiškos mokymo programos. Lietuvoje nurodomas reikalingos fizinės
aplinkos trūkumas – tik 14 proc. pagrindinių mokyklų turi integruotų gamtos mokslų laboratorijas, nuo EBPO
šalių vidurkio atsiliekama pagal garso ir vaizdo technikos prieinamumą mokykloms, mokymuisi skirtos
kompiuterinės programinės įrangos skaičių.
Bendrajam ugdymui aktualus vienas iš 8 „Europa 2020“ tikslų: siekiama užtikrinti, kad mokyklos nebaigiančių
mokinių dalis nebūtų didesnė kaip 10 proc.
Dėl pirmojo tikslo Lietuvos reformų darbotvarkėje nurodoma, kad siekiama, jog Lietuvoje anksti iš švietimo
sistemos pasitraukusiųjų ne aukštesnį kaip pagrindinį išsilavinimą turinčių 18–24 metų jaunuolių dalis būtų ne
didesnė kaip 9 proc., pirmenybę teikiant kaimo vietovėms, kur pasitraukusiųjų skaičius viršijo ES nustatytą
tikslą. 2009 m. šis rodiklis nacionaliniu lygmeniu siekė 8,7 proc., 2010 m. – 8,1 proc., 2011 m. – 7,2 proc., tačiau
išliko dideli skirtumai tarp miesto ir kaimo (2011 m. atitinkamai 4,6 proc. ir 12,2 proc.). Dėl neracionalaus
mokyklų tinklo, neišplėtotos švietimo pagalbos infrastruktūros ir nepakankamos pedagogų kvalifikacijos bei
kompetencijos didėjo atotrūkis tarp regionų.
Intervencijomis iš ERDF į švietimo infrastruktūrą siekiama sukurti geresnę švietimo aplinką ir didinti švietimo
institucijų tinklo efektyvumą. Dėl demografinių pokyčių dalis mokyklų jau dabar neužpildytos ir vieno mokinio
ugdymo kainos skirtumai siekia iki 5 kartų skirtingoms mokyklų grupėms. Prognozuojama, kad iki 2015 m.
bendrojo ugdymo mokinių skaičius mažės 8 proc., arba 30 tūkst. vaikų, o nuo įstojimo į ES 2004 m. Lietuvos
mokinių sumažėjo 66 proc. (beveik 190 tūkst.). Modernizuotų bendrojo ugdymo mokyklų dalis Lietuvoje
sudaro tik 23 proc. Iki šiol daugiau investuota į gimnazijas, o pertvarkant vidurines mokyklas iki 2015 m.
pagrindinių mokyklų padaugės apie 150 – pastarosios ankstesniuoju finansavimo laikotarpiu didesnių
investicijų nesulaukė. 2010 m. „Eurostat“ duomenimis, Lietuva yra tarp paskutinių ES šalių pagal nuo 4 metų iki
privalomo mokytis amžiaus dalyvavimą ankstyvojo ugdymo programose (ES vidurkis yra 92,3 proc., Lietuvos –
78,3 proc., ES siekis – 95 proc.). Didžiausias ikimokyklinio ugdymo įstaigų lankymo netolygumas yra tarp
miesto ir kaimo. Bendras 1–6 metų amžiaus vaikų lankymo rodiklis 2011 m. šalyje siekė 54,6 proc., tačiau
mieste ikimokyklinukų buvo 3 kartus daugiau negu kaime.
Intervencijomis iš ESF pirmiausia siekiama sumažinti atskirtį švietimo srityje ir iš mokyklos anksti
pasitraukiančių vaikų skaičių, taip pat gerinti mokinių pasiekimus mažinant skirtumus tarp miesto ir kaimo,
berniukų ir mergaičių taikant individualizuotas ugdymo programas, plėtojant pasiekimų vertinimo ir
stebėsenos sistemą, tobulinant pedagogų kvalifikaciją, pritraukiant gabius specialistus į pedagoginę veiklą,
gerinant bendradarbiavimą tarp ugdymo įstaigų ir tėvų, ankstyvą mokinių karjeros planavimą, neformaliojo
ugdymo įvairovę ir prieinamumą, siekiant didesnio skaičiaus jaunuolių, besirenkančių profesinį mokymą.
2014–2020 m. veiksmų programos strategijoje investicinis prioritetas Valstybės pažangos strategijoje „Lietuva
2030“ įvardytu siekiu kurti sumaniąją visuomenę, įgyvendinant tokias pokyčių iniciatyvas kaip „Besimokanti
visuomenė“, kuria numatoma bendrojo lavinimo sistemą orientuoti į kūrybiškumo, pilietiškumo ir lyderystės
ugdymą. Sukurti ir visose švietimo įstaigose įdiegti kūrybingumui, ieškojimams ir tobulėjimui atviras
mokymosi programas ir kompetencijos vertinimo ir įsivertinimo sistemą.

ŠVIETIMO IR MOKSLO SRITIES SEKTORIŲ STRATEGINĖ ANALIZĖ

5.2.1. Investicinio prioriteto uždaviniai, veiklų pavyzdžiai ir stebėsenos rodikliai
9.2.1. KONKRETUS
UŽDAVINYS

Gerinti mokinių ugdymo pasiekimus skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje

Naujausi tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų (PISA, TIMSS ir PIRLS) rezultatai rodo, kad vidutiniai Lietuvos mokinių
pasiekimai išlieka žemesni negu kaimyninėse šalyse, ypač mažai aukščiausius rezultatus pasiekiančių mokinių, kaimo vaikų
pasiekimai gerokai prastesni negu miesto, o berniukų gerokai prastesni negu mergaičių.
Didelė dalis mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų taiko pasenusius ugdymo organizavimo modelius, metodus,
ugdymo įrankius, priemones ir turinį. Žemas bendruomeniškumas ir tėvų neįsitraukimas į ugdymo veiklą, ypač kaimo vietovėse,
lemia valios ir gebėjimų trūkumą siekti esminių pokyčių įstaigų veikloje, kurie sudarytų sąlygas gerinti mokinių pasiekimus.
Ugdymo įstaigų darbuotojams ir bendruomenės nariams neretai trūksta bendrųjų ir dalykinių kompetencijų inicijuoti ir
įgyvendinti naujus bendradarbiavimo modelius, diegti pokyčius savo ir įstaigos veikloje. Pedagoginiai darbuotojai sensta, o į jų
vietą neateina jauni šiuolaikiškai parengti darbuotojai. Esama atotrūkio tarp mokinių ir mokytojų. Mokytojams ir auklėtojams
trūksta mokinių pažinimo, vadybinių, dalykinių ir technologinių kompetencijų, gebėjimų ugdyti mokinių kūrybiškumą,
pilietiškumą, lyderystę ir verslumą.
Nors mokinių pasiekimų ir mokyklų veiklos vertinimo sistema jau veikia, vertinimas nėra pakankamai detalus, kad galima
būtų nustatyti, kuriose mokyklose ir kokiose amžiaus grupėse ugdymo pasiekimai sustoja. Be to, tyrimuose dalyvavusios
mokyklos neturi motyvacijos viešinti savo mokinių pasiekimų. Siekiant nustatyti sunkumų patiriančias mokyklas ir pasiūlyti joms
tikslingą ir efektyvią pagalbą, numatoma kompleksiškai plėtoti stebėsenos sistemą bei mokinių pasiekimų socializacijos ir
mokyklų veiklos vertinimus.
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu, atsižvelgiant į mokinių pasiekimų ir mokyklų pažangos vertinimo rezultatus,
numatoma remti kryptingas valstybės institucijų, savivaldybių ir mokyklų bendruomenių pastangas gerinti mokinių pasiekimus.
Siekiančios pažangos mokyklos su valstybės ir savivaldybių institucijų pagalba rengs individualizuotus veiksmų planus, pagal
kuriuos parama bus teikiama prisiimant sutartinius įsipareigojimus gerinti ugdymo kokybę, dalyvauti mokinių pasiekimų
vertinimuose ir viešinti jų rezultatus. Mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos bus skatinamos diegti pažangius ugdymo
organizavimo modelius ir metodus, taikyti naujus ugdymo įrankius ir priemones, naudotis novatoriškais mokymosi ištekliais.
Remiant šių įstaigų iniciatyvas bus siekiama stiprinti jų bendruomeniškumą ir tėvų įsitraukimą į ugdymo veiklą. Bus didinamas
mokyklų veiklos veiksmingumas.
2014–2020 m. laikotarpiu bus remiamas tikslingas pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, susietas su
konkrečių mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų poreikiais ir planais priartinti švietimo pagalbos sistemą prie mokytojo ar
auklėtojo darbo vietos, skatinti pedagogų tarpusavio pagalbą ir keitimąsi gerąja praktika, socialinių pedagogų, psichologų ir
specialiųjų pedagogų kvalifikacija. Taip pat numatoma pedagogams sudaryti sąlygas pripažinti neformaliai įgytas kompetencijas,
tobulinti kvalifikaciją pamažu kaupiant kreditus aukštojo mokslo įstaigose ir siekti magistro laipsnio. Bus skatinamas naujų
specialistų įsitraukimas į švietimo ir švietimo pagalbos veiklą, pedagoginių ir kitų reikalingų kompetencijų įgijimas per
mentorystę ir kitais būdais.

Skaičius

–

0

Skaičius

2014

Duomenų
šaltinis

Atsiskaitymo
dažnumas

–

Siektina reikšmė
(2023)

–

Pradinės reikšmės
metai

Pradinės ir siektinos
reikšmės matavimo
vienetai

Paramą kokybei gerinti
gavusios mokyklos, kurių
Mažiau
1.
Skaičius
išsivystęs
mokinių ugdymo pasiekimai
pagerėjo.
Švietimo įstaigų darbuotojų,
kurie naujai įgytus įgūdžius
Mažiau
2.
Skaičius
taikė savo veikloje praėjus
išsivystęs
6 mėn. po dalyvavimo ESF
veiklose*.
* Rodiklio pasiekimui įvertinti bus reikalingas tyrimas.

Bendrasis
produkto
rodiklis,
naudotas kaip
pagrindas

Pradinė reikšmė

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio matavimo
vienetai

Nr.

Regiono kategorija

ESF bendrieji ir specifiniai programos rezultato rodikliai

–

70

Nacionalinis
egzaminų
centras

Kartą
per
metus

60

Duomenys iš
projektų

Kartą
per
metus
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9.2.2. KONKRETUS
UŽDAVINYS

Mažinti anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos
nebaigusių asmenų skaičių

Lietuvoje bendrojo ugdymo nebaigusių ir iš švietimo sistemos pasitraukusių mokinių skaičius kaimo vietovėse beveik tris
kartus didesnis negu mieste, anksti švietimo sistemą palikusių vaikinų du kartus daugiau negu merginų. Šiuo metu taikomų
ankstyvojo pasitraukimo prevencijos, mažinimo ir antros galimybės priemonių įvairovė ir mastas yra ribojamas išteklių, ypač
mažai dėmesio skiriama prevencinei veiklai, o švietimo pagalba nepakankamai individualizuota, intensyvi ir teikiama laiku.
Prastai tenkinami ir turinčių raidos sutrikimų, ir ypač gabių vaikų ugdymo poreikiai. Mažai dėmesio skiriama mokinių socialinio,
emocinio, saugumo ir lygiavertiškumo užtikrinimui.
Nustačius vietoves ir mokyklas, kuriose yra didesnė ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos rizika, 2014–2020 m.
laikotarpiu numatoma remti kryptingas valstybės institucijų, savivaldybių ir mokyklų bendruomenių pastangas padėti mokiniams
sėkmingai baigti bendrojo ugdymo programą arba (ir) įgyti profesinę kvalifikaciją. Šios investicijos padėtų spręsti ankstyvo
pasitraukimo iš švietimo sistemos problemas ypač kaimo vietovėse ir tarp berniukų, prisidėtų prie specialiųjų poreikių ir
socialinės atskirties grupių vaikų integracijos į švietimo sistemą, sustiprintų mokinių socialinio, emocinio saugumo ir
lygiavertiškumo jausmą ir padėtų didinti jų motyvaciją mokytis.
Labai didelę reikšmę vaikų socializacijai ir mokymosi motyvacijai turi neformalusis ugdymas. Jis padeda išlaikyti
mokinius formaliojo švietimo sistemoje ir ją papildo įvairiomis ugdymo kryptimis ir galimybėmis. Neformaliojo ugdymo įstaigų
tinklas ypač retas kaimo vietovėse, kur dalyvaujančių vaikų buvo daugiau kaip du kartus mažiau negu mieste. Be to, maža tokio
ugdymo pasirinkimo įvairovė – pavyzdžiui, dažnai nėra technologinio ir gamtamokslinio ugdymo galimybių.
Todėl 2014–2020 m. laikotarpiu numatoma plėsti neformaliojo ugdymo prieinamumą, didinti neformaliojo ir
alternatyvaus ugdymo įvairovę, sukurti mokinių mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo sistemą. Ilgalaikė ankstyvojo
pasitraukimo iš švietimo sistemos prevencija bus vykdoma gerinant kokybiško neformaliojo vaikų ugdymo prieinamumą, plečiant
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo aprėptį, stiprinant lituanistinį švietimą užsienio lietuviams ir pan., ypač daug dėmesio
skiriant socialinės rizikos šeimų vaikų įtraukimui į kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ir kitą neformalųjį ugdymą, vykdant
nesimokančių ir mokyklos nelankančių vaikų, pasirenkamo vaikų ugdymo apskaitą (pavyzdžiui, NEMIS, PAKIS).

Mažiau
išsivystęs

Proc.

–

Proc.

Pradinės reikšmės
metai

Pradinės ir siektinos
reikšmės matavimo
vienetai

Pradinė reikšmė

Nustatoma
kiekvienai
mokyklai

2012

Duomenų šaltinis

Atsiskaitymo
dažnumas

Mokyklos nelankančių
mokinių dalies
sumažėjimas ESF paramą
ankstyvojo pasitraukimo
iš mokyklos prevencijos
bei kompensacijos
priemonėms gavusiose
mokyklose.

Bendrasis
produkto
rodiklis,
naudotas
kaip
pagrindas

Siektina reikšmė
(2023)

1.

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio matavimo
vienetai

Nr.

Regiono kategorija

ESF bendrieji ir specifiniai programos rezultato rodikliai

2

Nesimokančių vaikų
ir mokyklos
nelankančių
mokinių informacinė
sistema / duomenys
iš projektų

Kartą
per
metus

9.2. Investicinio prioriteto įgyvendinimo veiklos

9.2.1 konkretaus uždavinio veiklos
•
Mokyklų ir jų bendruomenių, steigėjų iniciatyvų gerinti mokinių ugdymo pasiekimus rėmimas.
Mokyklų, ypač kaimo mokyklų veiklos veiksmingumo didinimas. Gerosios praktikos ugdymo
organizavimo metodikų įgyvendinimas, skaitmeninių ugdymo (ugdymo turinio, proceso perkėlimas į
skaitmeninę erdvę ir jo pateikimas IKT ir kitomis priemonėmis) ir švietimo pagalbos paslaugų plėtra,
reikalingų švietimo technologijų diegimas bei taikymas, mokytojų darbo vietų aprūpinimas, švietimo
pagalbos veiklos, parama originalių mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdymo organizavimo
projektams, kokybės valdymo ir institucinio vertinimo sistemų stiprinimui. Taip pat bus remiamos
karjeros paslaugos ir tėvų informavimas, mokymas apie vaikų ugdymo poreikius, ugdymo programas,
įtraukimas į ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų savivaldą, aktyvesnis dalyvavimas įgyvendinant
ugdymo ir mokymo programas bendradarbiaujant su švietimo įstaigomis. Kūryba pagrįstų partnerysčių
plėtojimas: kultūros įstaigų, kūrybinių verslų atstovų, kūrėjų bendradarbiavimas su švietimo įstaigomis,
kūrybinių kompetencijų, metodų, priemonių ir viešos kultūros infrastruktūros naudojimas aktualiems
ugdymo(si) poreikiams, stiprinant jungtis tarp formaliojo ir neformaliojo švietimo.
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•
Vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: kompetencijų ugdymo ir pasiekimų vertinimo sistemos
diegimas, neformaliojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo stebėsenos tobulinimas,
mokinių kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo metodikų, sistemų, įrankių kūrimas ir pasiekimų tyrimai,
parama vertinimo ir jo modernizavimo veikloms ir vertinimo rezultatų sklaida / viešinimas ir
panaudojimas.
•
Esminis mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas. Semestras / modulis
aukštojoje mokykloje, ilgalaikės ir trumpalaikės stažuotės ir praktikos, tarptautinės patirties įgijimo
skatinimas ir rėmimas, bendrųjų ir specifinių kompetencijų tobulinimas, mokinių pažinimo kompetencijų
tobulinimas, kūrybingumą skatinančių metodų ir programų diegimas, prieinamumas prie informacijos
šaltinių, mokytojų bendradarbiavimui skirtų renginių rėmimas, gerosios patirties sklaidos iniciatyvų
atviroje erdvėje skatinimas; mokytojo profesijos populiarinimas.
•
Pedagogo specialybės populiarinimas. Naujų specialistų pritraukimas į švietimo ir švietimo
pagalbos veiklą: pedagoginių kompetencijų suteikimas ne pedagogams ir į jų įtraukimas į švietimo,
švietimo pagalbos veiklą, paskatos specialistų ir mokslininkų pritraukimui į švietimo sistemą iš darbo
rinkos, iniciatyvų, skirtų pirmųjų pedagoginio darbo metų rėmimui, finansavimas, atsitraukimo iš
pedagoginės veiklos rėmimas, perėjimas prie mokytojo konsultanto, padėjėjo ar mentoriaus vaidmens
panaudojant sukauptą patirtį.
9.2.2. konkretaus uždavinio veiklos
•
Mokyklų ir jų bendruomenių, steigėjų iniciatyvų mažinti ankstyvą pasitraukimą iš švietimo
sistemos rėmimas. Kompleksiškai teikiama švietimo pagalba, ugdymo aplinkos tobulinimas, prevencinių,
intervencinių ir kompensacinių priemonių įgyvendinimas, mokinių socialinio, emocinio saugumo ir
lygiavertiškumo užtikrinimas. Mokyklose diegiami saugios mokyklos sisteminiai pokyčiai, lemiantys
patyčių, prekybos žmonėmis ir smurto, alkoholio ir tabako vartojimo mažinimą, kad būtų užtikrinamas
mokyklos bendruomenės psichologinis saugumas.
•
Specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties grupių vaikų integracijos į švietimo sistemą rėmimas ir
neformaliojo bei alternatyvaus ugdymo įvairovės skatinimas. Bus investuojama į specializuotų ugdymo
įstaigų paslaugų tobulinimą, skatinant kokybinius pokyčius vaikų socializacijos centrų ir kitų specializuotų
įstaigų veikloje, taip pat specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties grupių vaikų integravimą į bendrojo
ugdymo įstaigas. Numatoma finansuoti įvairią individualizuotą švietimo pagalbą. Investicijos apims visas
specialiųjų ugdymo poreikių mokinių grupes: mokiniai, turintys negalių, raidos sutrikimų ir mokymosi
sunkumų, ypač gabumų turintys mokiniai.
•
Įvairiems mokinių poreikiams tenkinti ir gabumams atskleisti bus skatinamas įvairių organizacijų
aktyvus įsitraukimas į vaikų ir jaunimo švietimo veiklą, netradicinių erdvių panaudojimas edukacinėms
reikmėms, neformaliojo ugdymo iniciatyvų rėmimas ir jų palaikymas, parama neformaliojo švietimo
įstaigų paslaugų įvairovei ir prieinamumui didinti ypač daug dėmesio skiriant gamtamokslinėms,
technologinėms, verslumo kompetencijoms, taip pat kūrybiškumui ir pilietiškumui ugdyti.
•
Stiprinant užsienio lietuvių lituanistinį švietimą, bus rengiamos atitinkamoms tikslinėms grupėms
skirtos mokymo priemonės, tobulinamos lituanistinių mokytojų profesinės ir pedagoginės kompetencijos,
organizuojamos bendros užsienio lietuvių ir Lietuvos vaikų edukacinės stovyklos Lietuvoje ir pan.
Kitos 9.2 investicinio prioriteto įgyvendinimui aktualios veiklos.

ESF bendrieji ir specifiniai produkto rodikliai
Nr.

Rodiklio pavadinimas

Matavimo
vienetai

9.2.1 konkretaus uždavinio veiklas atspindintys produkto rodikliai:
Po išorinio vertinimo ESF paramą ugdymo
Skaičius
1.
kokybei gerinti gavusios mokyklos.
Mokyklos, kuriose gavus ESF paramą
ugdymo kokybei gerinti įdiegtos mokinių
2.
Skaičius
kompetencijų vertinimo ar įsivertinimo
sistemos.
Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie
tobulino kvalifikaciją ar įgijo papildomų
3.
Skaičius
kompetencijų ESF remiamose veiklose ir
gavo pažymėjimą.
9.2.1konkretaus uždavinio veiklas atspindintys produkto rodikliai:

Fondas

Regiono
kategorija

Siektina
reikšmė
(2023)

Duomenų
šaltinis

Atsiskaitymo
dažnumas

ESF

Mažiau
išsivystęs

360

Duomenys iš
projektų

Kartą per metus

ESF

Mažiau
išsivystęs

360

Duomenys iš
projektų

Kartą per metus

ESF

Mažiau
išsivystęs

10 000

Duomenys iš
projektų

Kartą per metus
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4.
5.

Vaikai, kuriems gavus ESF paramą buvo
suteikta kryptinga švietimo pagalba.
Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie
tobulino kvalifikaciją ar įgijo papildomų
kompetencijų ESF remiamose veiklose ir
gavo pažymėjimą.

Skaičius

ESF

Mažiau
išsivystęs

20 000

Duomenys iš
projektų

Kartą per metus

Skaičius

ESF

Mažiau
išsivystęs

1100

Duomenys iš
projektų

Kartą per metus

Rodiklių išaiškinimas, siektinų reikšmių nustatymo pagrindimas ir kita susijusi informacija pateikiama ataskaitos
prieduose.
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5.2.1. Investicinio prioriteto veiklų įgyvendinimas
Veikla

Veiklos detalizavimas

Paramos
forma

Projektų
atrankos
būdas

Kvieti
mų
skaičiu
s

Rekomenduo Kryžm
Atsakinga
Įgyven
jami
inis
įgyvendina dinimo
finansavimo
finans
nčioji
laikota
supaprastini
avimas institucija
rpis
mai
IP: Mokyklos nebaigiančių asmenų skaičiaus prevencija ir mažinimas ir lygių galimybių gauti geros kokybės ikimokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. (ESF)

Nuosava
s įnašas

Rodikliai

LRV programos
prioritetai ir VŠS
uždaviniai,
kuriuos atitinka
siūloma veikla

Mokyklos, kuriose gavus ESF
paramą ugdymo kokybei
gerinti įdiegtos mokinių
kompetencijų vertinimo ir
įsivertinimo sistemos (VP).
Švietimo įstaigos, kuriose
įdiegtos ugdymo būklės
stebėsenos sistemos
(nacionallinis).

17.4., 17.2., 17.3.
(VŠS)
105 (LRV)

UŽDAVINYS: Gerinti mokinių ugdymo pasiekimus skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje
VEIKLŲ GRUPĖ: Ugdymo kokybės didinimas efektyviai panaudojant grįžtamąją informaciją
Bendrojo ugdymo vertinimo ir
Mokinių (tarp jų ir užsienio lietuvių)
Subsidija
stebėsenos sistemos plėtra
kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo
(mokinių pasiekimų vertinimas).
metodikų, sistemų, įrankių kūrimas ir
pasiekimų tyrimai, mokymai.

Valstybės
projektų
planavimas

2

Vienodo
dydžio norma

Taip

ESFA

2014–
2022

Ne

Subsidija

Valstybės
projektų
planavimas

2

Vienodo
dydžio norma

Taip

ESFA

2014–
2022

Ne

Subsidija

Valstybės
projektų
planavimas

1

Vienodo
dydžio norma

Taip

ESFA

2015–
2022

Ne

Naujai įdiegti ar atnaujinti
švietimo stebėsenos sistemų
moduliai (nacionalinis).

17.4., 17.2., 17.3.
(VŠS)
105 (LRV)

Mokyklų veiklos vidinio ir išorinio
Atlikus vidinį ir išorinį vertinimą, didžiausią
Subsidija
Valstybės
vertinimo ir įsivertinimo sistemos
pažangą padariusiems mokytojams,
projektų
tobulinimas ir kokybės
mokiniams, mokykloms, kitiems švietimo
planavimas
apdovanojimų koncepcijos
darbuotojams būtų skiriami kokybės
sukūrimas ir įgyvendinimas
apdovanojimai. Taip pat būtų skiriama
bendrojo ugdymo sistemoje.
parama geros mokyklos koncepcijai sukurti.
VEIKLŲ GRUPĖ: Mokyklų ir jų bendruomenių, steigėjų iniciatyvų gerinti mokinių ugdymo pasiekimus rėmimas.
Tikslinė parama telkti mokyklos
Įsivertinimą atlikusios ir paraišką mokymo
Subsidija
Projektų
bendruomenę ir gerinti bendrojo
kokybei gerinti pateikusios mokyklos gautų
konkursai
ugdymo kokybę.
paramą telkti mokyklos bendruomenę (taip
pat mokinių tėvus) ugdymo kokybei ir
mokinių pasiekimams didinti, mokyklos
klimatui gerinti, gerosios praktikos ugdymo
organizavimo metodikoms įgyvendinti,
švietimo technologijoms diegti ir taikyti,
mokytojų darbo vietoms aprūpinti, karjeros
paslaugoms teikti, bendradarbiavimui su
kitomis švietimo įstaigomis (įskaitant
užsienyje veikiančias lietuviškas mokyklas),

2

Apdovanojim
ai, vienodo
dydžio norma

Taip

ESFA

2016–
2022

Ne

Mokyklos, kuriose gavus ESF
paramą ugdymo kokybei
gerinti įdiegtos mokinių
kompetencijų vertinimo ir
įsivertinimo sistemos (VP).

17.4., 17.2., 17.3.
(VŠS)
105 (LRV)

2

Vienodo
dydžio norma

Taip

ESFA

2015–
2022

Ne

Paramą kokybei gerinti
gavusios mokyklos, kurių
mokinių ugdymo pasiekimai
pagerėjo (VP); Po išorinio
vertinimo ESF paramą
ugdymo kokybei gerinti
gavusios mokyklos (VP).

17.4., 17.2., 17.3.
(VŠS)
105 (LRV)

Ikimokyklinio, priešmokyklinio
ugdymo ir neformaliojo vaikų
švietimo kokybės vertinimo
sistemos sukūrimas.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio,
bendrojo ir neformaliojo vaikų
švietimo stebėsenos tobulinimas.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir
neformaliojo vaikų švietimo kokybės
vertinimo sistemos sukūrimas grupės,
įstaigos, savivaldybės, nacionaliniu
lygmeniu: kokybės vertinimo kriterijų,
metodikos sukūrimas, vertintojų
parengimas, vertinimo procedūrų
nustatymas.
ŠVIS, NEMIS, PAKIS sistemų tobulinimas.

17.4., 17.2., 17.3.
(VŠS)
105 (LRV)
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kūryba pagrįstoms partnerystėms plėtoti,
trumpalaikiam mokymui ir kvalifikacijai kelti.
Ugdymo organizavimo modelių, programų ir
metodikų diegimas, pedagogų, vadovų,
savivaldybės darbuotojų, lituanistinių
mokyklų pedagogų, kito personalo
kvalifikacijos tobulinimas (vadybinės,
pedagoginės kompetencijos, gebėjimai
naudotis duomenimis), tėvų švietimas.
Ugdymo organizavimo modelių, programų ir
metodikų kūrimas ir išbandymas.

Sukurti bendrojo ugdymo
turinio ir organizavimo
modeliai (nacionalinis)

17.4., 17.2. (VŠS)

Ne

Mokyklos, kuriose įdiegtos ir
taikomos skaitmeninio
ugdymo turinio sistemos
(nacionalinis).

19.2 (VŠS)
112 (LRV)

2016–
2022

Ne

19.2 (VŠS)
112 (LRV)

ESFA

2014–
2022

Ne

Švietimo įstaigų darbuotojai,
kurie tobulino kvalifikaciją ar
įgijo papildomų
kompetencijų ESF
remiamose veiklose ir gavo
pažymėjimą (VP).
Mokyklos, kuriose įdiegtos ir
taikomos skaitmeninio
ugdymo turinio sistemos
(nacionalinis).

Ne

ESFA

2015–
2022

Ne

Specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčių asmenų,
gavusių švietimo pagalbą,
skaičius (nacionalinis).

19.2 (VŠS)
112 (LRV)

Taip

ESFA

2014–
2022

Ne

Švietimo įstaigų darbuotojų,
kurie naujai įgytus įgūdžius
taikė savo veikloje praėjus 6
mėn. po dalyvavimo ESF
veiklose (VP). Švietimo
įstaigų darbuotojai, kurie
tobulino kvalifikaciją ar įgijo
papildomų kompetencijų ESF
remiamose veiklose ir gavo

15.3. (VŠS)
115 (LRV)

Bendrojo ugdymo turinio ir
organizavimo modelių kūrimas ir
išbandymas bendrajame,
ikimokykliniame ir
priešmokykliniame ugdyme.
VEIKLŲ GRUPĖ: Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir prieinamumo didinimas
Virtualių ugdymo aplinkų diegimo
Skaitmeninių ugdymo (ugdymo turinio,
institucijose skatinimas.
proceso perkėlimas į elektroninę erdvę ir jo
pateikimas IKT ir kitomis priemonėmis) ir
švietimo pagalbos paslaugų plėtra.

Subsidija

Valstybės
projektų
planavimas

3

Vienodo
dydžio norma

Taip

ESFA

Subsidija

Valstybės
projektų
planavimas

2

Ne

ESFA

2015–
2022

Skaitmeninio ugdymo turinio
rinkos (reguliuojamos) kūrimas,
žmogiškųjų išteklių stiprinimas –
parama, koordinavimas,
kvalifikacijos tobulinimas.

Parama skaitmeniniam ugdymo turiniui
kurti, gebėjimų efektyviai naudotis
skaitmeniniu ugdymo turiniu stiprinimas.

Subsidija

Valstybės
projektų
planavimas

2

Vienodo
dydžio
norma,
fiksuoti
įkainiai
Vienodo
dydžio
norma,
fiksuoti
įkainiai

Ne

ESFA

Saugi skaitmeninė erdvė vaikams.

Saugumo priemonių diegimas vaikams
skirtuose skaitmeniniuose įrankiuose.

Subsidija

Valstybės
projektų
planavimas

2

Ne

Skaitmeninio turinio pritaikymas
specialiojo ugdymo poreikiams.

Skaitmeninio turinio pritaikymas specialiųjų
ugdymo poreikių turintiems mokiniams.

Subsidija

Valstybės
projektų
planavimas

2

Vienodo
dydžio
norma,
fiksuoti
įkainiai
Vienodo
dydžio
norma,
fiksuoti
įkainiai

Valstybės
projektų
planavimas

2

Vienodo
dydžio
norma,
fiksuoti
įkainiai

VEIKLŲ GRUPĖ: Pedagoginių darbuotojų pritraukimas, rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas
Ilgalaikis pedagoginių darbuotojų
Ilgalaikis (semestras aukštojoje mokykloje,
Subsidija
kvalifikacijos tobulinimas
praktikos, tarptautinės patirties įgijimas)
kvalifikacijos tobulinimas, taip pat
kūrybingumą skatinančių metodų ir
programų diegimas, prieinamumas prie
informacijos šaltinių, mokytojų
bendradarbiavimui skirtų renginių rėmimas,
gerosios patirties sklaidos iniciatyvų atviroje
erdvėje skatinimas, užsienio praktikų

19.2 (VŠS)
112 (LRV)
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pedagogų rengimo srityje tyrimai ir gerųjų
praktikų diegimas Lietuvoje rengiant
pedagogus.
Alternatyvių pedagoginės veiklos
formų skatinimas (susieti su
pritraukimo veiklomis).

Atsitraukimo iš mokytojo darbo rėmimas,
Subsidija
Valstybės
2
Vienodo
Ne
perėjimas prie mokytojo konsultanto,
projektų
dydžio
padėjėjo ar mentoriaus vaidmens
planavimas
norma,
panaudojant sukauptą patirtį, pakaitinių
fiksuoti
mokytojų rezervo kūrimas ir išnaudojimas.
įkainiai
Naujų specialistų pritraukimas į
Mokytojo profesijos populiarinimas
Subsidija
Valstybės
2
Vienodo
Ne
švietimo ir švietimo pagalbos
(akademiškai stiprių mokinių, turinčių
projektų
dydžio
veiklą.
polinkį pedagoginiam darbui, motyvavimas
planavimas
norma,
rinktis pedagogo specialybę: tarpmokyklinės
fiksuoti
mainų programos), projekto „Renkuosi
įkainiai
mokyti“ tęstinumas.
UŽDAVINYS: Mažinti anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos nebaigusių asmenų skaičių
VEIKLŲ GRUPĖ: Mokyklų ir jų bendruomenių, savivaldybių ir kitų institucijų iniciatyvų mažinti ankstyvą pasitraukimą iš švietimo sistemos rėmimas
Parama mokyklos bendruomenei
Specialiųjų ugdymo poreikių ir socialinės
Subsidija
Tęstinė
1
Vienodo
Taip
telkti ir mažinti mokinių ankstyvąjį
atskirties grupių vaikų integracijos į švietimo
atranka /
dydžio
pasitraukimą iš švietimo sistemos
sistemą rėmimas ir neformaliojo bei
projektų
norma,
(I).
alternatyvaus ugdymo įvairovės skatinimas,
konkursas
fiksuoti
„visos dienos mokyklos“ idėjos
įkainiai
įgyvendinimas, mobili komanda, padėjėjai,
netradicinių erdvių panaudojimas
edukacinėms reikmėms, aprūpinimas
mokymo ir techninės pagalbos priemonėmis
specialiųjų ugdymo poreikių vaikų
integravimui į bendrojo ugdymo mokyklas.
Šis etapas būtų vykdomas tęstinės atrankos
projektų konkurso būdu sudarant sąlygas
paraiškas teikti mokykloms.
Parama mokyklos bendruomenei
Specialiųjų ugdymo poreikių ir socialinės
Subsidija
Valstybės
2
Vienodo
Taip
telkti ir mažinti mokinių ankstyvąjį
atskirties grupių vaikų integracijos į švietimo
projektų
dydžio
pasitraukimą iš švietimo sistemos
sistemą rėmimas ir neformaliojo bei
planavimas
norma,
(II).
alternatyvaus ugdymo įtvirtinimas ir plėtra
fiksuoti
taikant produktyvųjį mokymąsi, diegiant
įkainiai
kompleksinės pagalbos vaikui sistemą ir
gerinant komunikacijos procesus mokyklos
bendruomenėje; kitų iniciatyvų, skirtų
alternatyvaus ugdymo įvairovei,
įgyvendinimas, „visos dienos mokyklos“
idėjos įgyvendinimas, netradicinių erdvių
panaudojimas edukacinėms reikmėms,
aprūpinimas mokymo ir techninės pagalbos
priemonėmis specialiųjų ugdymo poreikių
vaikų integravimui į bendrojo ugdymo
mokyklas. Šis etapas būtų vykdomas

pažymėjimą (VP).

Švietimo įstaigų darbuotojų,
kurie naujai įgytus įgūdžius
taikė savo veikloje praėjus 6
mėn. po dalyvavimo ESF
veiklose (VP).
Švietimo įstaigų darbuotojų,
kurie naujai įgytus įgūdžius
taikė savo veikloje praėjus
6 mėn. po dalyvavimo ESF
veiklose (VP).

15.3. (VŠS)
115 (LRV)

Ne

Mokyklos nelankančių
mokinių dalies sumažėjimas
ESF paramą ankstyvojo
pasitraukimo iš mokyklos
prevencijos bei
kompensacijos priemonėms
gavusiose mokyklose (VP).
Vaikai, kuriems gavus ESF
paramą buvo suteikta
kryptinga švietimo pagalba.
(VP).

19.2., 19.3. (VŠS)
106 (LRV)

Ne

Mokyklos nelankančių
mokinių dalies sumažėjimas
ESF paramą ankstyvojo
pasitraukimo iš mokyklos
prevencijos bei
kompensacijos priemonėms
gavusiose mokyklose (VP).
Vaikai, kuriems gavus ESF
paramą buvo suteikta
kryptinga švietimo pagalba.
(VP).

19.2., 19.3. (VŠS)
106, 111 (LRV)

ESFA

2016–
2022

Ne

ESFA

2015–
2022

Taip

ESFA

2015–
2022

ESFA

2015–
2022

15.1 (VŠS)
115 (LRV)
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valstybės projektų konkurso būdu siekiant,
kad paramą gautų daugiausia sunkumų
patiriančios mokyklos. Akredituotų
prevencinių programų įgyvendinimas:
smurto, patyčių, alkoholio, tabako
vartojimo, savižudybių, seksualinės
prievartos, prekybos žmonėmis,
prevencijos, konfliktų valdymo ir kitos
programos.
VEIKLŲ GRUPĖ: Vaikų ir jaunimo socializacijos veiklų plėtojimas siekiant mažinti ankstyvą pasitraukimą iš švietimo sistemos
Parama socializacijos veiklų plėtrai
Remti vaikų ir jaunimo inovacijas, socialines
Subsidija Valstybės
2
mokyklų, jų bendruomenių,
ir edukacines, savivaldos, savitvarkos
projektų
savivaldybių ir kitų institucijų
savanorystės ir pilietines iniciatyvas. Vaikų
planavimas
iniciatyvoms skatinti.
socializacijos stebėsenos ir inovacijų
skatinimo sistemos sukūrimas ir veiklos
organizavimas.

Švietimo pagalbos specialistų ir
mokytojų kvalifikacijos
tobulinimas.

Neformaliojo vaikų švietimo, taip
pat užsienio lietuvių lituanistinio
švietimo įvairovės ir prieinamumo
didinimas.

Ilgalaikis, esminis švietimo pagalbos
specialistų ir mokytojų kvalifikacijos
tobulinimas, mokant dirbti su specialiųjų
ugdymo poreikių ir socialinės atskirties
grupių vaikais ir jų tėvais, taikyti
neformaliojo ugdymo metodus. Projekto
„Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės
plėtra“ tęstinumas tobulinant švietimo
pagalbos specialistų profesinę kvalifikaciją
(mokymų sritys: smurto ir patyčių,
seksualinio išnaudojimo, savižudybių
prevencija, mokyklų pasirengimas spręsti
krizines situacijas, mokyklos ir tėvų
bendradarbiavimo stiprinimas. Mokytojų
psichologinės savijautos gerinimas, tobulinti
jų įgūdžius konstruktyviai reaguoti į
netinkamas vaikų elgesio apraiškas, taip pat
palaikyti su vaikais pozityvius santykius,
spręsti konfliktus, valdyti klasę.
Neformaliojo vaikų švietimo, edukacinių
programų įgyvendinimas per vasaros
atostogas, neformaliojo vaikų švietimo
veiklų priartinimas kaimo vietovių vaikams
ištuštėjusių mokyklų erdvėse steigiant
neformaliojo vaikų švietimo mokyklų filialus,

Vienodo
dydžio
norma,
fiksuoti
įkainiai

Taip

ESFA

2015–
2022

Ne

Subsidija

Valstybės
projektų
planavimas

2

Vienodo
dydžio
norma,
fiksuoti
įkainiai

Taip

ESFA

2015–
2022

Taip

Subsidija

Valstybės
projektų
planavimas

3

Vienodo
dydžio
norma,
fiksuoti
įkainiai

Taip

ESFA

2014–
2022

Ne

Mokyklos nelankančių
mokinių dalies sumažėjimas
ESF paramą ankstyvojo
pasitraukimo iš mokyklos
prevencijos bei
kompensacijos priemonėms
gavusiose mokyklose (VP).
Vaikai, kuriems gavus ESF
paramą buvo suteikta
kryptinga švietimo pagalba.
(VP).
Švietimo įstaigų darbuotojų,
kurie naujai įgytus įgūdžius
taikė savo veikloje praėjus 6
mėn. po dalyvavimo ESF
veiklose (VP). Švietimo
įstaigų darbuotojai, kurie
tobulino kvalifikaciją ar įgijo
papildomų kompetencijų ESF
remiamose veiklose ir gavo
pažymėjimą (VP).

19.3. (VŠS)
106, 114 (LRV)

Mokiniai, dalyvavę
neformaliojo švietimo
veiklose (nacionalinis)

19.2. (VŠS)
101, 109, 114
(LRV)

15.3. (VŠS)
115 (LRV)
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organizuojant pavėžėjimą.
neformaliojo vaikų švietimo iniciatyvų,
inovacijų skatinimas (konkursiniai projektai
iniciatyvoms), naujų neformaliojo švietimo
teikėjų paieška, informavimas,
kompetencijų ugdymas ir kvalifikacijos
tobulinimas. Taip pat užsienyje gyvenančių
lietuvių vaikų neformalusis švietimas,
projekto TAPK tęstinumas.
VEIKLŲ GRUPĖ: Gabių vaikų ugdymo kokybės gerinimas
Paieškos ir atpažinimo metodikos
tobulinimas, mokymo įrangos ir
priemonių ir programų rengimas
bei diegimas.

Paieškos ir atpažinimo metodikos
tobulinimas, mokymo įrangos ir priemonių ir
programų rengimas bei diegimas.

Subsidija

Valstybės
projektų
planavimas

2

Švietimo pagalbos specialistų ir
mokytojų kvalifikacijos tobulinimas
(dirbti su gabiais vaikais).

Ilgalaikis, esminis švietimo pagalbos
specialistų, NVŠ ir kitų mokytojų
kvalifikacijos tobulinimas, mokant dirbti su
gabiais vaikais ir jų tėvais.

Subsidija

Valstybės
projektų
planavimas

2

Prielaidų kūrimas vaikų gabumams
ugdyti.

Gabių vaikų ugdymo kokybės gerinimas
(psichologinio, pedagoginio įvertinimo ir
ugdymo metodų taikymas darbui su gabiais
vaikais Lietuvoje).

Subsidija

Valstybės
projektų
planavimas

2

Vienodo
dydžio
norma,
fiksuoti
įkainiai
Vienodo
dydžio
norma,
fiksuoti
įkainiai

Ne

ESFA

2014–
2022

Ne

Mokinių, kuriems buvo
teikiamas individualizuotas
ugdymas ir švietimo pagalba,
skaičius (nacionalinis)

19.3. (VŠS)

Ne

ESFA

2015–
2022

Ne

15.3., 19.3. (VŠS)
110 (LRV)

Vienodo
dydžio
norma,
fiksuoti
įkainiai

Taip

ESFA

2016–
2022

Ne

Švietimo įstaigų darbuotojų,
kurie naujai įgytus įgūdžius
taikė savo veikloje praėjus 6
mėn. po dalyvavimo ESF
veiklose (VP). Švietimo
įstaigų darbuotojai, kurie
tobulino kvalifikaciją ar įgijo
papildomų kompetencijų ESF
remiamose veiklose ir gavo
pažymėjimą (VP).
Švietimo įstaigų darbuotojų,
kurie naujai įgytus įgūdžius
taikė savo veikloje praėjus 6
mėn. po dalyvavimo ESF
veiklose (VP). Švietimo
įstaigų darbuotojai, kurie
tobulino kvalifikaciją ar įgijo
papildomų kompetencijų ESF
remiamose veiklose ir gavo
pažymėjimą (VP).

19.3. (VŠS)
110 (LRV)
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5.3.

Investicinis prioritetas „Aukštojo mokslo kokybės, veiksmingumo ir atvirumo gerinimas“
Siekdama ES2020 tikslo – padidinti 30–34 metų gyventojų, turinčių aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą,
skaičių, Lietuva iki 2020 m. numato, kad aukštąjį arba jam prilygstantį išsilavinimą turėtų ne mažiau kaip
47,9 proc. 30–34 metų gyventojų. Šis Lietuvos siekis jau 2013 m. buvo didesnis už ES 2020 m. tikslą – ne
mažiau kaip 40 proc. tokių asmenų. Tačiau dėl demografinių, socialinių ir ekonominių priežasčių studentų
skaičius Lietuvoje mažėja, daugėja išvykstančiųjų studijuoti į užsienio aukštąsias mokyklas, o studijas
baigusiųjų įsidarbinimas prastėja. Tai rodo, kad šiuo metu kilo poreikis daugiau dėmesio skirti studijų kokybei,
geresnei studijų atitikčiai darbo rinkos poreikiams, studijų pasiekiamumui bei studijų įtraukčiai į mokymosi
visą gyvenimą sistemą didinti. Tai padėtų išlaikyti aukštą gyventojų išsilavinimo lygį ir užtikrinti aukštesnį
asmenų su aukštuoju išsilavinimu įsidarbinimo ar verslumo lygį.
Investicinis prioritetas „Aukštojo mokslo kokybės, veiksmingumo ir atvirumo gerinimas“ prisideda prie
svarbiausiuose ES ir Lietuvos strateginiuose dokumentuose užsibrėžtų švietimo politikos tikslų, ypač studijų
kokybės gerinimo. Taip pat yra išlaikomas tęstinumas su Nacionalinėje pažangos programoje keliamais tikslais,
specifiniais uždaviniais ir jų įgyvendinimo kryptimis.
Kaip rodo Bolonijos procesas, ES universitetų modernizavimo darbotvarkė ir Europos mokslinių tyrimų erdvės
sukūrimas, aukštojo mokslo pertvarkymo uždaviniai ir politiniai sprendimai peržengia nacionalines sienas.
Norint kuo labiau padidinti Europos aukštojo mokslo sektoriaus indėlį siekiant pažangaus, tvaraus ir
integracinio augimo, reikia pertvarkyti pagrindines sritis: padidinti aukštųjų mokyklų visų lygmenų absolventų
skaičių, gerinti žmogiškojo kapitalo plėtotės aukštosiose mokyklose kokybę ir aktualumą, sukurti veiksmingus
valdymo ir finansavimo mechanizmus, padėsiančius siekti meistriškumo, stiprinti vadinamąjį žinių trikampį –
švietimą, mokslinius tyrimus ir verslą. Didelį poveikį kokybei ir kiekvienai iš minėtų sričių daro tarptautinis
studentų, mokslininkų ir kitų darbuotojų judumas bei vis didesnis aukštojo mokslo internacionalizavimas.
Šiuo investiciniu prioritetu būtų prisidedama prie studijų kokybės gerinimo ir prieinamumo didinimo, gerinant
studijų atitiktį darbo rinkos poreikiams bei padidinant viešųjų išteklių aukštajam mokslui panaudojimo
efektyvumą.
Studijų Lietuvoje prieinamumas ir patrauklumas. Numatomos investicijos prisidėtų prie aukštųjų mokyklų
absolventų skaičiaus didinimo, pritaikant studijas mokymuisi visą gyvenimą ir taip padidinant suaugusių
studentų skaičių bei prie studijų prieinamumo didinimo, taikant laksčias studijų formas ir socialines bei
finansines paskatas studentams iš nepakankamai atstovaujamų socialinių grupių. Šio investicinio prioriteto
veiklos prisidėtų prie studijų Lietuvoje patrauklumo didinimo, taip užtikrinant racionalesnį ir veiksmingesnį
išteklių panaudojimą, padėtų pritraukti daugiau atvykstančių studentų. Taip būtų didinamas studijų
tarptautiškumas, o Lietuvos aukštųjų mokyklų žinomumo didinimas padėtų pritraukti ir studentų iš užsienio.
Studijų kokybės gerinimas. Studijų kokybę lemia keli pagrindiniai veiksniai. Jiems tobulinti ir turėtų būti
sutelkiamos investicijos:
•
•
•
•
•

studijų atitiktis darbo rinkos reikmėms (turinys, metodai, priemonės, socialinių partnerių įtrauktis);
praktiniai įgūdžiai, atitinkantys darbo rinkoje reikalingas kompetencijas ir susieti su būsima
profesija;
dėstytojų profesionalumas ir kompetencija;
studijų tarptautiškumas (studentų ir dėstytojų judumas, jungtinės studijų programos, kviestiniai
dėstytojai, Lietuvos aukštųjų mokyklų žinomumas, baltistikos (lituanistikos) centrų veikla);
studijų kokybės nuolatinis valdymas (stebėsena, objektyviais duomenimis pagrįsti sprendimai,
studijų ir aukštųjų mokyklų vertinimas, leidžiantis nustatyti šių mokyklų kokybės lygį, tobulintinas
sritis ir taikyti akreditavimą kaip aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo įrankį, kvalifikacijų
formavimas, įtraukiant ir socialinius partnerius, ir kvalifikacijų pripažinimą aukštojo mokslo srityje).
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Studijų atitikties darbo rinkos ir visuomenės poreikiams didinimas, socialinių partnerių įtrauktis į studijų
turinio ir vertinimo procesus, kitos partnerystės su socialiniais partneriais iniciatyvos leistų greičiau ir
lanksčiau pritaikyti studijas prie sparčiai kintančios aplinkos, technologijų ir naujų kompetencijų poreikio. Tai
galėtų sumažinti aukštojo mokslo absolventų ir jaunimo su aukštuoju išsilavinimu nedarbo lygį, kuris
įvardijamas kaip vienas artimiausių ES politikos tikslų.
Investicijomis būtų prisidedama prie pagrindinių problemų, kurios lemia jaunimo su aukštuoju išsilavinimu
nedarbą, įgyto išsilavinimo ir kompetencijų neatitiktį darbo rinkos ir visuomenės poreikiams. Šios problemos
priežastys – tai pirmiausia darbo rinkos poreikių neatitinkanti studijų kokybė (studijų turinys, dėstomieji
dalykai, specialybės, struktūra ir pan.), į studijų vykdymo procesą, bet ne į pasiekimus nukreiptos studijos.
Studijų kokybės gerinimas turėtų būti vykdomas susiejant su aukštojo mokslo absolventų įsidarbinimo
galimybėmis (praktiniai įgūdžiai, atitinkantys būsimąją profesiją ir darbo rinkoje reikalingas kompetencijas,
užimtumas ir savo verslo pradžia), t. y. su geresne atitiktimi darbo rinkos ir visuomenės poreikiams.
Numatomas studijų turinio tobulinimas ir studijų programų vykdymas, perimant naujus metodinius įrankius,
mokymo ir dėstymo turinį ir technologijas, apimantis kūrybiškumą, verslumą bei lyderystę skatinančių
studijų / mokymo metodų švietimo įstaigose diegimą bei studentų verslumo ir praktinių įgūdžių įgijimą
padėtų studentams geriau pasirengti veiklai darbo rinkoje ar pradėti nuosavą verslą, taip sudarant galimybes
ne tik didinti absolventų užimtumą, bet ir sukurti naujas darbo vietas kitiems asmenims.
Nors studentams praktika tapo privaloma, tačiau studijuojant ir atliekant praktiką neįgyjami reikiami
praktiniai įgūdžiai, susieti su būsimąja specialybe ar pirmąja darbo vieta, nes darbdaviai tuo nesuinteresuoti –
išlaidos, susijusios su studentų praktika, yra nepakankamai kompensuojamos, todėl verslas patiria nuostolius.
Tai ypač aktualu technologinėse, gamtos, medicinos, inžinerinėse specialybėse, kur teorinių žinių nepakanka.
Per mažas studentų judumas, finansinių galimybių ir pasirinkimo stoka studijuoti bent semestrą užsienio
aukštojoje mokykloje pagal pasirinktą specialybę ar trūkstamą kursą riboja Lietuvos studentų galimybes įgyti
tarptautinės patirties ir baigti aukštesnės kokybės studijas, o jungtinių studijų programų ar studijų, pritaikytų
dėstyti anglų ar kita užsienio kalba, trūkumas riboja tarptautinius studentų mainus – Lietuvos studentai turėtų
kur išvažiuoti studijoms, tačiau Lietuvos aukštosios mokyklos beveik neturi ko pasiūlyti užsienio studentams.
Studentų gebėjimas bent dalį studijų studijuoti užsienio aukštojoje mokykloje taip pat parodo jų žinių lygį,
gebėjimus, motyvaciją tobulintis, o tai vėliau labai vertinama darbdavių. Studijų tarptautiškumo didinimas taip
pat apimtų dėstytojų mobilumo skatinimą, užsieniečių dėstytojų pritraukimą dėstyti Lietuvos aukštosiose
mokyklose.
Studijų kokybė labai priklauso nuo dėstytojų profesionalumo ir kompetencijų. Nors dabartiniu programavimo
laikotarpiu buvo skirta nemažai lėšų dėstytojų kvalifikacijai tobulinti, tačiau ši sritis išliko gana fragmentuota.
Todėl numatomos investicijos turėtų būti skiriamos sisteminiam ir nuolatiniam dėstytojų pedagoginių,
andragoginių, dalykinių ir mokslinių kompetencijų, praktinių gebėjimų atnaujinimui ir tobulinimui bei
profesinei tinklaveikai.
Vis dar tebėra žemas suaugusiųjų mokymosi lygis. Nepaisant gana didelių 2004–2013 m. laikotarpiu šiai sričiai
skirtų investicijų, iš esmės negerėjanti situacija išryškino poreikį persvarstyti intervencijų logiką mokymosi
visą gyvenimą srityje. Todėl ateinančiuoju programiniu laikotarpiu siekiant padidinti suaugusiųjų mokymąsi
visą gyvenimą daugiausia dėmesio studijų srityje bus skiriama studijų programų pritaikymui suaugusiųjų
mokymuisi – tiek bendros, tiek specializuotos, sutrumpintos ar koncentruotos studijų programos, moduliai,
studijų dalykai / kursai padėtų patobulinti ar įgyti naujų kompetencijų, reikalingų darbo rinkoje, o kai kuriais
atvejais padėtų įgyti ir naują kvalifikaciją. Tai aktualu seniau studijas baigusiems ar jų nebaigusiems darbo
rinkos dalyviams, kurių profesijai ar pareigybei reikalingas aukštasis išsilavinimas arba tokio išsilavinimo
reikia, norinti siekti karjeros ir taip realizuoti savo gebėjimus ir siekius. Dėl demografinių priežasčių mažėjant
ir toliau mažėsiant studentų skaičiui ir esant būtinybei pratęsti darbingo amžiaus laiką (atitolinanti pensinį
amžių) aukštosios mokyklos galėtų į studijas pritraukti daugiau suaugusiųjų dėl pasiūlos (suaugusiesiems
pritaikytos studijų programos, moduliai) ir teikiant finansines paskatas suaugusiesiems dalyvauti aukštojo
mokslo sistemoje, taip pat trečiojo amžiaus universitetų programose.
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Prie studijų prieinamumo gerinimo prisidėtų įvairių lanksčių formų naudojimas (nuotolinės, tęstinės,
sutrumpintos, modulinės studijos, specializuotos studijos), studijų turinio perteikimas ir studijų proceso
organizavimas bei vykdymas el. priemonėmis (IRT ir kitų naujų technologijų panaudojimas studijų turiniui
perteikti, švietimo el. paslaugoms studentams teikti ir studijų procesui pagerinti, mokymosi patirčiai ir
individualizacijai gerinti, studijų el. valdymas ir el. administravimas, studijų virtualumui ir mobilumui didinti).
Studijų prieinamumui iš socialinės atskirties, socialinės rizikos grupių didinti būtina plačiau taikyti finansines
paskatas ir teikti socialinę pagalbą.
Kaip pabrėžiama ES universitetų modernizavimo darbotvarkėje, norint kuo labiau padidinti Europos aukštojo
mokslo sektoriaus indėlį siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo, kartu su pastangomis didinant
aukštųjų mokyklų visų lygmenų absolventų skaičių, gerinant žmogiškojo kapitalo plėtotės aukštosiose
mokyklose kokybę ir aktualumą, būtina sukurti veiksmingus valdymo ir finansavimo mechanizmus,
padėsiančius siekti meistriškumo, stiprinti vadinamąjį žinių trikampį – švietimą, mokslinius tyrimus ir verslą.
Siekiant gerinti aukštojo mokslo valdymą ir finansavimą būtina skatinti tiksliau nustatyti realias aukštojo
mokslo sąnaudas ir tikslingiau panaudoti lėšas, taip pat nustatant su veiklos rezultatais susietus finansavimo
mechanizmus, kurie paskatintų konkurenciją, remti aukštojo švietimo sistemos lyderių – strategų ir
specialistų – profesinį tobulėjimą ir užtikrinti, kad aukštojo mokslo institucijos galėtų savarankiškai nustatyti
strategines veiklos kryptis, valdyti pajamų srautus, atlyginti už pasiekimus ir taip pritraukti geriausius
dėstytojus ir mokslininkus, nustatyti priėmimo studijuoti kriterijus ir naujas mokymo programas. Nors
valstybių narių investicijos į šią sritį labai nevienodos, bendras investavimo į aukštąjį mokslą lygis Europoje
tebėra pernelyg žemas – vidutiniškai 1,3 proc. BVP, palyginti su 2,7 proc. JAV ir 1,5 proc. Japonijoje. Šiuo metu
kylant spaudimui konsoliduoti biudžetus, taikyti taupymo priemones, valstybės narės buvo priverstos įvertinti
ekonominę viešųjų investicijų į aukštąjį mokslą naudą. Kai kurios iš jų šias išlaidas sumažino, kitos,
pamačiusios investicijų į aukštąjį mokslą sukuriamą augimo potencialą, jas padidino. Lietuva ir Lietuvos
aukštosios mokyklos, neturėdamos daug finansinių galimybių, yra priverstos efektyvinti savo veiklą,
mažindamos sąnaudas, taip pat kaip svarbiausią uždavinį keliant ne studentų skaičiaus didinimą, kuris jau
dabar viršija 2020 m. siektiną reikšmę ES mastu, bet studijų kokybės gerinimą.
Aukštųjų mokyklų ir jose vykdomų studijų kokybę rodo ir tokių mokyklų tarptautinis konkurencingumas, nes
studentų srautai juda ten, kur galima gauti aukštesnės kokybės studijas, jos yra lengviau prieinamos. Nors per
pastaruosius 4–5 metus pasiekta tam tikra pažanga, kol kas nė viena Lietuvos aukštoji mokykla nepatenka į
pasaulio geriausiųjų universitetų 500-uką. Siekiant pritraukti didesnius atvykstančiųjų studentų srautus būtina
populiarinti Lietuvos aukštąsias mokyklas, didinti jų žinomumą ir prestižą.
Studijų kokybę galėtų įvertinti studentų pasiekimai – įsidarbinimas, studijų ir dirbamo darbo atitiktis. Todėl
siekiant įvertinti šiuos rodiklius ir tik tuomet daryti įrodymais pagrįstus sprendimus bei taikyti įrodymais
pagrįstą valdymą būtina turėti studijų ir alumni stebėsenos sistemas, registrus, duomenų bazes, reguliariai
atlikti tyrimus, vertinimus, turėti visą studijų vertinimo sistemą.
Tik objektyviais duomenimis grįsta stebėsena leistų pasiekti nuolatinį ir sistemingą studijų kokybės gerinimą,
reikalingų kompetencijų suteikimą, studijos sistemos pritaikymą prie mokymosi visą gyvenimą. Tokios studijų
kokybės valdymo sistemos funkcionavimą turėtų užtikrinti kelių svarbiausių elementų sklandus
funkcionavimas ir suderinamumas: studijų kokybės vertinimas, stebėsena, aukštųjų mokyklų vadovų gebėjimai
vykdyti kokybinius pokyčius, studijų atitikties darbo rinkos ir visuomenės poreikiams užtikrinimas per
tyrimus, socialinių partnerių įtrauktį į studijų programų vertinimą, į tarptautinio aspekto taikymą. Iki šiol
individualiomis pastangomis sunkiai prieinamos kokybiškos ir įvairios neformaliojo švietimo paslaugos,
neišplėtotas neformaliojo mokymo būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas, nevienodas švietimo
paslaugų prieinamumas skirtingoms visuomenės grupėms ir galiausiai nesukurtos tvirtos prielaidos mokymosi
tęstinumui.
Siekiant įrodymais ir pasiekimais grįsto valdymo ir vadybos (įrodymais grįstas sprendimų priėmimas, trūkumų
ir tendencijų nustatymas, pažangos stebėsena) numatyta stiprinti stebėsenos, išorinio vertinimo (studijų
programų ir institucijų), pasiekimų vertinimo, savęs įsivertinimo ir akreditacijos, alumni stebėsenos sistemas.
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Tai apimtų tokias veiklas kaip IS, IKT įrankiai, registrai, duomenų bazės, stebėsenos, vertinimo ir akreditacijos
sistemos bei su jomis susiję reikalingi gebėjimai, studentų, dėstytojų pasiekimų bei pasitenkinimo aukštuoju
mokslu vertinimai ir tyrimai, šių vertinimo sistemų ir institucinio aukštojo mokslo įstaigų vertinimo
stiprinimas, rezultatų sklaida / viešinimas, vidinio veiklos kokybės vertinimo ir įsivertinimo sistemų diegimo
mokslo ir studijų institucijose skatinimas, aukštojo mokslo įstaigų valdymo įgūdžių stiprinimas, studijų
sistemos veiklos, aukštojo mokslo būklės stebėsena, analizė ir vertinimas. Todėl veiksmingas studijų valdymas
leistų užtikrinti aukštesnį absolventų įsidarbinamumą, nuolatinį studijų atnaujinimą ir pritaikymą prie darbo
rinkos ir visuomenės poreikių, leistų efektyviau panaudoti viešąsias investicijas, skiriamas aukštajam mokslui
ir padidintų įtrauktį į su aukštuoju mokslu susijusį mokymąsi visą gyvenimą.
Kuriant ir plėtojant kvalifikacijų ir kvalifikacijų pripažinimo sistemas aukštojo mokslo srityje būtų vykdomos
tokios veiklos kaip kvalifikacijų formavimas (pagal aukštojo mokslo sritį), socialinių partnerių įtraukimas į
kvalifikacijų formavimą, vertinimą ir kvalifikacijų pripažinimą, tarptautinis išorinis vertinimas (studijų ir
institucijų) įtraukiant ekspertus iš užsienio ir socialinius partnerius, kompetencijų, darbo rinkos poreikių
tyrimai ir studijų atitikties šiems poreikiams tyrimai, vertinimai ir stebėsena.
Kvalifikacijų sistemos tolesnei plėtrai ypač daug dėmesio turėtų būti skiriama neformaliai įgytų kvalifikacijų
pripažinimo stiprinimo ir kokybiškų karjeros paslaugų, kitų švietimo paslaugų teikimo srityse. Todėl būtina
toliau plėtoti, tobulinti ir teikti karjeros paslaugas studentams, didinti šių paslaugų prieinamumą, taip pat IRT
priemonėmis. Studentų informavimas ir konsultavimas, visuomenei ir darbo rinkai svarbių profesijų
populiarinimas, supažindinimas su profesiniu lauku realiomis sąlygomis visuose švietimo lygiuose, darbdavių,
kitų socialinių partnerių dalyvavimas didinant darbo rinkai svarbių profesijų patrauklumą, informacijos apie
profesijas, specialybes sklaida ir prieinamumas el. priemonėmis, atvirų durų dienos, karjeros duomenų bazės ir
jų sąsaja / integracija su kitomis aktualiomis duomenų bazėmis, nemokama prieiga prie jų prisidėtų prie
geresnės studijų atitikties darbo rinkos poreikiams. Paskatos tam tikroms profesijoms ar specialybėms
reikalingų papildomų specialiųjų kompetencijų įgijimas, įsivertinimas, paskatos ugdymo karjerai paslaugų
plėtrai, kokybei ir prieinamumui gerinti, įskaitant socialinį prieinamumą, padėtų studijuojantiesiems realizuoti
savo asmenybės siekius ir gebėjimus, padėtų labiau prisitaikyti darbo rinkoje ir praėjus daugiau laiko po
studijų baigimo.

5.3.1. Investicinio prioriteto uždaviniai, veiklų pavyzdžiai ir stebėsenos rodikliai
9.3.1. KONKRETUS
UŽDAVINYS

Siekiant geresnės studijų atitikties darbo rinkos ir visuomenės poreikiams
gerinti studijų kokybę ir didinti studijų prieinamumą

Lietuvai tapus ES nare išaugo finansavimas, skiriamas studijų sistemai modernizuoti. Šalies aukštosios mokyklos iš
esmės atnaujino studijų programas, optimizavo aukštųjų mokyklų vidinę struktūrą, įdiegė kokybės valdymo sistemas, dėstytojai
intensyviai tobulino kvalifikaciją, buvo parengta ir išleista daug mokslinės, akademinės, metodinės literatūros, išsiplėtė
tarptautinis bendradarbiavimas studijų srityje, dėstytojų ir studentų akademinio mobilumo galimybės. Tačiau dalis studijų
problemų išlieka aktualios. Darbo rinkos ir visuomenės poreikių neatitinkanti studijų kokybė (turinys, struktūra, dėstomieji
dalykai ir studijų perteikimas) ir fragmentiškas socialinių partnerių įtraukimas į studijų turinio formavimą, praktinių įgūdžių
stoka, į procesą, bet ne į rezultatus orientuotos studijos bei menkai išplėtotos karjeros paslaugos lemia įsidarbinimo lygį ir
studijų Lietuvoje patrauklumo mažėjimą (25–29 metų amžiaus asmenų su aukštuoju išsilavinimu užimtumas sumažėjo nuo
89,2 proc. 2006 m. iki 84,8 proc. 2011 m., jaunimo (20–34 metų) su aukštuoju išsilavinimu nedarbo lygis sudarė 14,6 proc.
2011 m. palyginti su 11,6 proc. ES vidurkiu). Vis daugiau jaunuolių išvyksta studijuoti į užsienį (Lietuvos studentų,
studijuojančių ES šalyse narėse ir kandidatėse bei EEE šalyse, skaičius išaugo nuo 4,4 tūkst. 2004 m. iki 9,4 tūkst. 2011 m.).
Siekiant išlaikyti 30–34 metų asmenų su aukštuoju išsilavinimu dalį ne mažesnę kaip 40 proc., būtina didinti studijų
patrauklumą ir prieinamumą. Aukšta studijų kokybė leistų absolventams būti paklausiems darbo rinkoje arba gebantiems
plėtoti savo verslą, o aukštasis mokslas Lietuvoje taptų patrauklesnis daugiau asmenų.
Aukštesnės studijų kokybės galima pasiekti tik sutelkiant turimus išteklius esminių aukštojo mokslo kokybę lemiančius
veiksnių stiprinimui: kartu su socialiniais partneriais tobulinant studijų turinį, suteikiant studentams su būsimuoju darbu
susijusius praktinius įgūdžius ir karjeros paslaugas, didinant dėstytojų profesionalumą ir aukštojo mokslo tarptautiškumą.
Studijų prieinamumą riboja nuotolinių ar lanksčių formų studijų, suaugusiesiems pritaikytų modulių ar studijų
programų stoka, menkai išplėtota socialinių ir finansinių paskatų, skirtų mažai atstovaujamoms socialinėms grupėms, sistema.
Pritaikant studijas mokymuisi visą gyvenimą ir taikant socialines bei finansines paskatas studentams (stipendijas, išmokas,
lengvatines paskolas studijų įmokai finansuoti ir pan.) iš mažai atstovaujamų socialinių grupių, būtų padidintas studijų
prieinamumas.
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Numatytos investicijos turėtų padidinti studijų atitiktį darbo rinkos ir visuomenės poreikiams, pritraukti į studijas
daugiau asmenų.

9.3.2. KONKRETUS
UŽDAVINYS

Siektina reikšmė
(2023)

Duomenų
šaltinis

Mažiau
išsivystęs

Proc.

–

0

Proc.

2013

5

Duomenys
iš projektų

Kartą
per
metus

Mažiau
išsivystęs

Proc.

–

0

Proc.

2013

4,8

Duomenys
iš projektų

Kartą
per
metus

Mažiau
išsivystęs

Proc.

–

0

Proc.

2013

10

Duomenys
iš projektų

Kartą
per
metus

Atsiskaitymo
dažnumas

Pradinės reikšmės
metai

3.

Pradinės ir
siektinos reikšmės
matavimo vienetai

2.

Studentų, kurie 2014–
2023 m. ESF lėšomis bent
dalį studijų laikotarpio
mokėsi užsienio
aukštosiose mokyklose,
dalis
Studentų, atlikusių ESF
remiamą praktiką
įmonėse ir organizacijose,
dalis
Socialiai jautrių, socialinės
atskirties ir mažai
atstovaujamų grupių
studentų, kurie gavę
paramą iš 2014–2023 m.
ESF lėšų įgijo kvalifikaciją,
dalis

Bendrasis
produkto
rodiklis,
naudotas
kaip
pagrindas

Pradinė reikšmė

1.

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio matavimo
vienetai

Nr.

Regiono kategorija

ESF bendrieji ir specifiniai programos rezultato rodikliai

Stiprinti aukštojo mokslo stebėseną, išorinį vertinimą ir efektyvų studijų
valdymą, siekiant nuolatinio studijų kokybės gerinimo

Studijų kokybė valdoma nepakankamai – stokojama objektyvių duomenų, reikalingų sprendimams priimti ir
tobulintinoms sritims, raidos tendencijoms ir perspektyvoms nustatyti, reikalingų svarbiausiems studijų kokybei įtaką
darantiems veiksniams ir priežastims nustatyti bei įrodymais grįstam valdymui diegti. 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu
įdiegtos kokybės valdymo sistemos yra skirtos esamam studijų procesui užtikrinti ir palaikyti, tačiau trūksta sistemos, kuri
leistų daryti nuolatinius studijų kokybės gerinimo pokyčius, o aukštųjų mokyklų vadovams trūksta specialių įgūdžių ir gebėjimų
vykdyti tokius pokyčius.
Kaip pabrėžiama ES universitetų modernizavimo darbotvarkėje, norint kuo labiau padidinti Europos aukštojo mokslo
sektoriaus indėlį siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo, kartu su pastangomis didinant aukštųjų mokyklų visų
lygmenų absolventų skaičių, gerinant žmogiškojo kapitalo plėtotės aukštosiose mokyklose kokybę ir aktualumą būtina sukurti
veiksmingus valdymo ir finansavimo mechanizmus, padėsiančius siekti meistriškumo, stiprinti vadinamąjį žinių trikampį –
švietimą, mokslinius tyrimus ir verslą. Neturėdamos daug finansinių galimybių Lietuvos aukštosios mokyklos yra priverstos
efektyvinti savo veiklą, mažindamos sąnaudas, taip pat kaip svarbiausią uždavinį keliant ne studentų skaičiaus didinimą, kuris
jau dabar viršija 2020 m. siektiną reikšmę, bet studijų kokybės gerinimą.
2014–2020 m. Lietuva siekdama įrodymais grįsto studijų kokybės valdymo ir į pasiekimus nukreiptų studijų, rems ir
stiprins stebėsenos, išorinio vertinimo (studijų programų ir institucijų), kokybinio vertinimo, pasiekimų vertinimo, įsivertinimo
ir akreditacijos, alumni stebėsenos sistemas, padedančias įvertinti studijų kokybės lygį, padarytą pažangą ir nustatyti
tobulintinas sritis. Stiprinant šiuos veiksnius, skatinančius vykdyti tik kokybiškas studijas, ir atsižvelgiant į aukštųjų mokyklų
autonomijos principą tikimasi paspartinti studijų kokybės gerinimą pačių aukštųjų mokyklų iniciatyva ir paskatinti šių mokyklų
tinklo optimizavimą, kad ilgainiui išliktų tik geriausios aukštosios mokyklos, ir pakelti Lietuvos aukštųjų mokyklų lygį arčiau
pasaulio geriausiųjų aukštųjų mokyklų 500-uko. Studijų kokybė taip pat būtų valdoma stiprinant kvalifikacijų formavimo ir
pripažinimo sistemas aukštajame moksle, nes taip būtų užtikrinama nuolatinė atitiktis besikeičiantiems darbo rinkos
poreikiams.
Šiuo konkrečiu uždaviniu būtų prisidedama prie studijų kokybės nuolatinio ir sisteminio gerinimo, studijų ir aukštųjų
mokyklų geresnio valdymo bei sąnaudų mažinimo ir atitinkamai aukštųjų mokyklų veiklos efektyvinimo, pereinant prie į studijų
pasiekimus nukreiptų studijų ir šių studijų valdymo. Efektyvus studijų valdymas leistų užtikrinti aukštesnį absolventų
įsidarbinamumą, nuolatinį studijų atnaujinimą ir pritaikymą prie darbo rinkos ir visuomenės poreikių, leistų veiksmingiau
panaudoti viešąsias investicijas, skiriamas aukštajam mokslui, ir padidintų įtrauktį į su aukštuoju mokslu susijusį mokymąsi visą
gyvenimą.
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–

0

Proc.

2013

Duomenų
šaltinis

Atsiskaitymo
dažnumas

Proc.

Siektina reikšmė
(2023)

Mažiau
išsivystęs

Pradinės reikšmės
metai

Rodiklio matavimo
vienetai

1.

Aukštųjų mokyklų, kurioms
2014–2023 m. ESF
lėšomis buvo atliktas
išorinis vertinimas, dalis

Pradinės ir
siektinos reikšmės
matavimo vienetai

Rodiklio pavadinimas

Bendrasis
produkto
rodiklis,
naudotas
kaip
pagrindas

Pradinė reikšmė

Nr.

Regiono kategorija

ESF bendrieji ir specifiniai programos rezultato rodikliai

50

Duomenys
iš projektų

Kartą
per
metus

9.3.3. KONKRETUS
Sustiprinti viešojo sektoriaus tyrėjų gebėjimus bei pajėgumus vykdyti aukšto
UŽDAVINYS
lygio MTEP veiklas
Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (toliau – MTEP) sistemos sėkmingai
plėtrai užtikrinti Lietuva yra nusistačiusi poreikį stiprinti ir sutelkti žmogiškąjį MTEP potencialą. Intervencijos
šioje srityje pradėtos įgyvendinti jau 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu vykdant Tyrėjų karjeros programą,
apėmusią visą kompleksą didelės paklausos sulaukusių priemonių: teiktos subsidijos Lietuvos tarptautinio lygio
mokslininkams ir aukšto lygio mokslininkams iš užsienio pritraukti, skirta parama mokslininkų ir kitų tyrėjų
mobilumui skatinti, teikta pagalba tyrėjams įdarbinti įmonėse, skatinta žinių apie MTEP sklaida ir pan.
2014–2020 m. laikotarpiu numatoma tęsti pasiteisinusių priemonių įgyvendinimą išplečiant jų mastą ir
papildant naujomis aktualiomis veiklomis. Didžioji dalis investicinių lėšų bus skirta viešojo sektoriaus tyrėjų bei jų
grupių vykdomoms MTEP veikloms finansuoti, kad per praktinę veiklą būtų įgyjama naujų įgūdžių, stiprėtų jau
turimi bendrieji tyrėjų gebėjimai ir būtų tobulinami aktualūs specialieji gebėjimai. Didėjant MTEP veiklų apimtims,
bus geriau išnaudojama MTEPI infrastruktūra, padidės mokslo pasirengimas plėtoti sumaniosios specializacijos
strategijoje nustatytas technologijas bei procesus ir įgyvendinti aukšto lygio MTEP veiklas su partneriais Lietuvoje
ir užsienyje. Intervencijomis bus siekiama, kad tyrėjai įgytus ir (arba) sustiprintus gebėjimus aktyviai taikytų savo
tolimesnėje veikloje. Investicijomis į jaunųjų tyrėjų rengimą ir mokslo populiarinimą bei judumą (tarpinstitucinį,
tarpsektorinį ir tarptautinį) skatinančiomis iniciatyvomis bus padidintas bendras tyrėjų skaičius šalyje ir
paskatintas šalies MTEP žmogiškųjų išteklių bazės atsinaujinimas.

Pradinės reikšmės
metai

Siektina reikšmė
(2023)

Duomenų
šaltinis

Mažiau
išsivystęs

Proc.

–

0

Proc.

2014

90

Duomenys
iš projektų

Kartą
per
metus

Mažiau
išsivystęs

Proc.

–

0

Proc.

2014

60

Naudos
gavėjų
apklausa

Kartą
per du
metus

Atsiskaitymo
dažnumas

Pradinės ir
siektinos reikšmės
matavimo vienetai

2.

Šalies tyrėjai, kurie po
dalyvavimo ESF veiklose
įgijo mokslo daktaro
laipsnį
Šalies tyrėjų, kurie ESF
lėšomis įgytas
kompetencijas taikė
profesinėje veikloje
praėjus 6 mėn. po
dalyvavimo ESF veiklose,
dalis*

Bendrasis
produkto
rodiklis,
naudotas
kaip
pagrindas

Pradinė reikšmė

1.

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio matavimo
vienetai

Nr.

Regiono kategorija

ESF bendrieji ir specifiniai programos rezultato rodikliai

Rodiklių išaiškinimas, siektinų reikšmių nustatymo pagrindimas ir kita susijusi informacija pateikiama
ataskaitos prieduose.
9.3. Investicinio prioriteto įgyvendinimo veiklos
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9.3.1. konkretaus uždavinio veiklos
Atitikties darbo rinkos poreikiams didinimas
Studijų kokybės gerinimas. Studijų turinio tobulinimas, sistemiškai įtraukiant socialinius partnerius į turinio
•
formavimą. Į mokymosi rezultatus orientuotos studijų programos ir moduliai. Studentų kūrybiškumą, verslumą ir
lyderystę skatinančių studijų / mokymo(si) metodų mokslo ir studijų institucijose diegimas. Studentų karjeros
planavimas ir ugdymas karjerai. Prieigos prie tarptautinių, studijoms reikalingų duomenų bazių, registrų,
interneto, atviros prieigos plėtra studijų poreikiams tenkinti.
•
Studijų tarptautiškumo didinimas: studentų judumo (dalinės studijos ir praktikos) skatinimas, pagrįstais
atvejais – retų, šaliai reikalingų specialybių užsienio aukštojoje mokykloje įgijimas, studentų dalyvavimas
tarptautiniuose tinkluose ir tarptautiniuose projektuose, mokslinėje veikloje, parama jungtinėse studijų
programose studijuojantiems studentams, užsienio studentų pritraukimas, ypač atvykstantiems studijuoti į su
Lietuvos sumaniąja specializacija susijusias studijų programas, galimybių studijuoti Lietuvoje viešinimas. Lietuvos
mokslo ir studijų institucijų ir užsienio šalių lituanistikos (baltistikos) centrų bendradarbiavimas. Dėstytojų
judumo skatinimas, užsieniečių dėstytojų pritraukimas dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose. Aukštųjų mokyklų
(tarptautinio) konkurencingumo didinimas, vertinimo ir reitingavimo rezultatų sklaida, universitetų (tarptautinio)
žinomumo ir prestižo didinimas.
•
Praktikos, praktinių įgūdžių studentams suteikimas – sąsaja su darbo rinka ir profesija. Praktikos darbo
vietose pagal profesiją, partnerystė su socialiniais partneriais ir jų įtraukimas į studijų praktikų organizavimą ir
vykdymą, finansinės paskatos studentų praktikai įmonėse ir organizacijose.
•
Dėstytojų profesionalumo didinimas. Sisteminis ir nuolatinis dėstytojų pedagoginių, andragoginių, dalykinių
ir mokslinių kompetencijų, praktinių gebėjimų atnaujinimas ir tobulinimas, profesinė tinklaveika.
Asmenų į studijas pritraukimo didinimas
•
Studijų prieinamumo įvairiomis formomis didinimas – lanksčių studijų formų diegimas, socialiai jautrių
grupių pritraukimas į studijas. Socialinės ir finansinės paskatos (stipendijos, išmokos, lengvatinės paskolos studijų
įmokai finansuoti ir pan.) bei pagalba studentams iš socialiai jautrių, socialinės atskirties, mažai atstovaujamų grupių.
9.3.2 konkretaus uždavinio veiklos
•
Stebėsenos, išorinio vertinimo (studijų programų ir institucijų), pasiekimų vertinimo, savęs įsivertinimo ir
akreditacijos sistemos stiprinimas, alumni stebėsena – siekiant įrodymais ir pasiekimais grįsto valdymo ir vadybos
(įrodymais grįstas sprendimų priėmimas, trūkumų ir tendencijų nustatymas, pažangos stebėsena).
•
Kvalifikacijų ir kvalifikacijų pripažinimo sistemos aukštojo mokslo srityje kūrimas ir plėtra. Kvalifikacijų
formavimas (pagal aukštojo mokslo sritį), tarptautinis išorinis vertinimas (studijų ir institucijų) įtraukiant
ekspertus iš užsienio ir socialinius partnerius socialinių partnerių įtraukimas į kvalifikacijų formavimą,
kompetencijų bei darbo rinkos poreikių tyrimai bei studijų atitikties šiems poreikiams tyrimai, vertinimai ir
stebėsena.
•
Studijų ir aukštosios mokyklos valdymo, administravimo, studijų proceso organizavimo ir švietimo pagalbos
tobulinimas bei tam skirtų el. priemonių taikymas.
9.3.3 konkretaus uždavinio veiklos
•
Parama MTEP veiklų, prisidedančių prie tyrėjų pajėgumų, profesinių gebėjimų ir kompetencijų ugdymo,
vykdymui: parama patyrusių ir pažengusių tyrėjų, aukšto lygio tyrėjų grupių (pavyzdinių / ekscelencijos mokslo
centrų), vietos tyrėjų bendrai su bendradarbiaujančiomis (angl. teaming) aukšto lygio laboratorijomis kitose ES
šalyse vykdomoms MTEP veikloms.
•
Jaunųjų tyrėjų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas: mokinių ir studentų vykdomų MTEP veiklų
skatinimas; studentų mokslinių praktikų (pvz., studentų moksliniai tyrimai, vykdomi laisvu nuo studijų metu)
rėmimas; doktorantūros programų vykdymas finansuojant doktorantūros vietas (ypač fizinių ir technologijų
mokslų ir meno: dizaino, medijų, vizualinės komunikacijos, rinkodaros srityje); parama doktorantų vykdomai
mokslinei veiklai, įskaitant studijuoti doktorantūroje atvykusio jaunimo iš užsienio vykdomų MTEP veiklų
finansavimą; doktorantūros žinioms imliose įmonėse ir kitose mokslo ir studijų institucijose rėmimas; stažuotes
žinioms imliose įmonėse apimančios jaunųjų mokslininkų stažuočių po doktorantūros studijų sistemos plėtra.
•
Tyrėjų tarpinstitucinio, tarptautinio ir tarpsektorinio mobilumo skatinimas: parama patyrusių tyrėjų
stažuotėms užsienio mokslo institucijose ir žinioms imliose įmonėse; Lietuvos tyrėjų dalyvavimo tarptautinėse
konferencijose, idėjų mugėse ir kt. mokslo renginiuose finansavimas; paskatos tyrėjams įsidarbinti mokslui imliose
įmonėse; iniciatyvos, skatinančios užsienio mokslininkus ir kitus tyrėjus atvykti dirbti ir vykdyti MTEP veiklas
Lietuvos mokslo ir studijų institucijose; emigravusių lietuvių tyrėjų susigrąžinimas / reintegracija.
•
Partnerysčių kūrimosi skatinimas: parama akademinių bendruomenių kūrimuisi ir veiklai paskatinti; MTEP
tematinių tinklų aktyvumo skatinimas; parama mokslo ir studijų institucijų įsitraukimui ir dalyvavimui
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tarptautinėse MTEP ir inovacijų iniciatyvose.
•
Tyrėjų bendrųjų gebėjimų ir kompetencijų stiprinimas: tyrėjų praktiniai mokymai, per kuriuos stiprinami jų
gebėjimai rengti projektų paraiškas ir vykdyti MTEP projektus, taip pat tobulinami įgūdžiai, susiję su MTEP
rezultatų komercinimu ir technologijų perdavimu, ugdomi viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą MTEP
srityje skatinančių kompetencijos centrų personalo gebėjimai, stiprinamos atviros prieigos centrų personalo
kompetencijos; parama mokslininkų ir kitų tyrėjų dalyvavimui tarptautinių programų tiksliniuose renginiuose
skatinti.
•
Mokslo populiarinimas ir tyrėjų darbo sąlygų gerinimas: parama mokslinių straipsnių publikavimui aukšto
mokslinio lygio žurnaluose, mokslo populiarinimo renginių organizavimui, mokslo publikacijų, skaitmeninių
dokumentų kaupimui ir sklaidai, pristatymui tarptautiniuose ir nacionaliniuose konkursuose, parodose finansuoti;
jaunųjų, pažengusių bei aukšto lygio tyrėjų apdovanojimai.

ESF bendrieji ir specifiniai produkto rodikliai
Nr.

Rodiklio pavadinimas

Matavimo
vienetai

Fondas

Regiono
kategorija

Siektina
reikšmė
(2023)

Duomenų
šaltinis

Atsiskaitymo
dažnumas

9.3.1 konkretaus uždavinio veiklas atspindintys produkto rodikliai:
1.

2.

3.

4.

Studentai 2014–2023 m. ESF lėšomis
atlikę praktiką įmonėse ir
organizacijose
Dėstytojai, kurie patobulino
kvalifikaciją ar įgijo papildomų
kompetencijų 2014–2023 m. ESF
remiamose veiklose
Studentai, kurie 2014–2023 m. ESF
lėšomis bent dalį studijų laikotarpio
mokėsi užsienio aukštosiose mokyklose
Iš 2014–2023 m. ESF lėšų paramą
gavę socialiai jautrių, socialinės
atskirties ir mažai atstovaujamų
grupių studentai

Asmenų
skaičius

ESF

Mažiau
išsivystęs

5 000

Duomenys
iš projektų

Kartą per
metus

Asmenų
skaičius

ESF

Mažiau
išsivystęs

1 000

Duomenys
iš projektų

Kartą per
metus

Asmenų
skaičius

ESF

Mažiau
išsivystęs

5 000

Duomenys
iš projektų

Kartą per
metus

Asmenų
skaičius

ESF

Mažiau
išsivystęs

900

Duomenys
iš projektų

Kartą per
metus

9.3.2 konkretaus uždavinio veiklas atspindintys produkto rodikliai:
5.
6.

2014–2023 m. ESF lėšomis įdiegti ar
atnaujinti stebėsenos įrankiai
Aukštosios mokyklos, kurioms 2014–
2023 m. ESF lėšomis atliktas išorinis
vertinimas

Skaičius

ESF

Mažiau
išsivystęs

50

Duomenys
iš projektų

Kartą per
metus

Skaičius

ESF

Mažiau
išsivystęs

23

Duomenys
iš projektų

Kartą per
metus

Duomenys
iš projektų
Duomenys
iš projektų
Duomenys
iš projektų

Kartą per
metus
Kartą per
metus
Kartą per
metus

Duomenys
iš projektų

Kartą per
metus

9.3.3 konkretaus uždavinio veiklas atspindintys produkto rodikliai:
Asmenų
Į šalies mokslo ir studijų institucijas
7.
ESF
pritraukti tyrėjai iš užsienio
skaičius
Asmenų
Į užsienį tobulinti profesinių žinių
8.
ESF
išvykę tyrėjai
skaičius
Asmenų
Asmenys, kurie gavo paramą
9.
ESF
studijuoti doktorantūroje
skaičius
10.

Šalies tyrėjai, kurie tobulino
kvalifikaciją ar įgijo papildomų
kompetencijų ESF remiamose
veiklose ir gavo pažymėjimą

Asmenų
skaičius

ESF

Mažiau
išsivystęs
Mažiau
išsivystęs
Mažiau
išsivystęs

1 100

Mažiau
išsivystęs

5800

600

380

Rodiklių išaiškinimas, siektinų reikšmių nustatymo pagrindimas ir kita susijusi informacija pateikiama
ataskaitos prieduose.
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Veikla

Veiklos detalizavimas

Paramos
forma

Projektų
atrankos
būdas

Kvieti
mų
skaičiu
s

Rekomenduo
jami
finansavimo
supaprastini
mai

Kryžm
inis
finans
avimas

Atsakinga
įgyvendina
nčioji
institucija

Įgyvendini
mo
laikotarpis

Nuosava
s įnašas

Rodikliai

LRV
programos
prioritetai ir
VŠS uždaviniai,
kuriuos
atitinka
siūloma veikla

UŽDAVINYS: Siekiant geresnės studijų atitikties darbo rinkos ir visuomenės poreikiams gerinti studijų kokybę ir didinti studijų prieinamumą
VEIKLŲ GRUPĖ: Studijų kokybės gerinimas.
Studijų turinio ir formų
tobulinimas, įtraukiant
socialinius partnerius.

Į rezultatus orientuotos studijų
programos ir moduliai. Studentų
kūrybiškumą, verslumą ir lyderystę
skatinančių studijų / mokymo(si) metodų
mokslo ir studijų institucijose diegimas,
socialinių partnerių dalyvavimas rengiant,
atnaujinant studijų programas ir studijų
krypčių aprašus, dėstant, lanksčių studijų
formų diegimas (tęstinės, modulinės,
nuotolinės studijos, studijos el. forma),
studentų praktikos sistemos tobulinimas.

Subsidija

Valstybės
projektų
planavimas

4

Fiksuotoji
suma

Ne

ESFA

2014–
2022 m.

Ne

Parengti naujus studijų
krypčių aprašus.
Atnaujinti parengtus
studijų krypčių aprašus.
Universitetų ir verslo
bendradarbiavimas (iš
144 šalių).

17.1., 21.4.
(VŠS)

Studentų ugdymas karjerai.

Studentų karjeros planavimas ir ugdymas
karjerai.

Subsidija

Valstybės
projektų
planavimas

2

Fiksuotoji
suma

Ne

ESFA

2015–
2022 m.

Ne

Universitetų ir verslo
bendradarbiavimas (iš
144 šalių).

21.4. (VŠS)
119 (LRV)

Prieigos prie tarptautinių,
studijoms reikalingų duomenų
bazių, registrų, interneto, atviros
prieigos plėtra studijų
poreikiams tenkinti.

Prieigos prie tarptautinių, studijoms
reikalingų duomenų bazių, registrų,
interneto, atviros prieigos plėtra studijų
poreikiams tenkinti.

Subsidija

Valstybės
projektų
planavimas

3

Fiksuotoji
suma

Taip

ESFA

2015–
2022 m.

Ne

Prieigų prie tarptautinių,
studijoms reikalingų
duomenų bazių, registrų,
interneto, atviros
prieigos skaičius*.

17.3. (VŠS)
120 (LRV)

VEIKLŲ GRUPĖ: Studijų tarptautiškumo didinimas.

*

Siūlomas veiksmų programos nacionalinis rodiklis.
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Lietuvos aukštųjų mokyklų
dėstytojų ir studentų mobilumas.

Studentų ir dėstytojų mobilumo (dalinės
studijos ir praktikos) skatinimas,
pagrįstais atvejais – retų, šaliai reikalingų
specialybių užsienio aukštojoje mokykloje
įgijimas, parama jungtinėse studijų
programose studijuojantiems studentams,
užsienio studentų pritraukimas.
Kviestinių užsieniečių dėstytojų
pritraukimas dėstyti Lietuvos aukštosiose
mokyklose.

Subsidija

Valstybės
projektų
planavimas

3

Fiksuotoji
suma

Ne

ESFA

2015–
2022 m.

Ne

Jungtinių studijų programų vykdymas.

Subsidija

Valstybės
projektų
planavimas

2

Fiksuotoji
suma

Ne

ESFA

2015–
2022 m.

Ne

Studentai, kurie 2014–
2023 m. ESF lėšomis bent
dalį studijų laikotarpio
mokėsi užsienio
aukštosiose mokyklose.
Atvykstančių ir
išvykstančių laikinai
studijuoti Bolonijos
regiono studentų
skaičiaus santykis
Lietuvai.
Studentų, kurie bent dalį
studijų laikotarpio
mokėsi užsienio
aukštosiose mokyklose,
dalis.
Studentai, kurie dalyvavo
tarptautinėse studijų
mainų programose.
Atvykstančių ir
išvykstančių laikinai
studijuoti Bolonijos
regiono studentų
skaičiaus santykis
Lietuvai.
Dėstytojai, kurie
patobulino kvalifikaciją
ar įgijo naujų
kompetencijų po
dalyvavimo ESF
remiamose veiklose.
Dėstytojų, dalyvavusių
„Erasmus“ mobilumo
programoje, dalis
(procentais).
Užsieniečių dėstytojų,
gavusių finansinę paramą
skaityti paskaitas
Lietuvos aukštosiose
mokyklose, skaičius.
Sėkmingai vykdomų
jungtinių studijų
programų skaičius.
Studentai, kurie 2014–
2023 m. ESF lėšomis bent
dalį studijų laikotarpio
mokėsi užsienio
aukštosiose mokyklose.
Studentų, kurie bent dalį
studijų laikotarpio

174

15.2., 15.3.
(VŠS)
121 (LRV)
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mokėsi užsienio
aukštosiose mokyklose,
dalis.

Lietuvos mokslo ir studijų
institucijų ir užsienio šalių
lituanistikos (baltistikos) centrų
bendradarbiavimas.

Lietuvos aukštųjų mokyklų (tarptautinio)
žinomumo ir prestižo didinimas, studijų
Lietuvoje populiarinimas.

Subsidija

Valstybės
projektų
planavimas

3

Fiksuotoji
suma

Ne

ESFA

2015–
2022 m.

Taip

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų ir
užsienio šalių lituanistikos (baltistikos)
centrų bendradarbiavimas.

Subsidija

Valstybės
projektų
planavimas

2

Fiksuotoji
suma

Ne

ESFA

2014–
2022 m.

Ne

Subsidija
(praktik
os
čekiai)

Projektų
konkursas

3

Fiksuoti
įkainiai
(praktikos
čekiai –
studento
stipendija,
kompensacij
a darbdaviui,
paskata
praktikos
vadovui)

Ne

Subsidija

Projektų
konkursas

3

Fiksuotoji
suma

Ne

Lietuvos aukštųjų
mokyklų, patenkančių
tarp 500 universitetų,
nurodytų Akademinio
pasaulio universitetų
reitinge (AWRU),
skaičius.
Tarptautinių studijų
parodų, kuriose
pristatytas Lietuvos
aukštasis mokslas ir
galimybės studijuoti
Lietuvoje, skaičius
Paremtų užsienio šalių
lituanistikos (baltistikos)
centruose dirbančių
dėstytojų skaičius.
Paremtų užsienio šalių
lituanistikos (baltistikos)
centrų ir Lietuvos mokslo
ir studijų institucijų
bendradarbiavimo
projektų skaičius.
Įgyvendinamų Lietuvos
aukštųjų mokyklų
bendradarbiavimo su
užsienio partneriais
projektų skaičius.

VEIKLŲ GRUPĖ: Praktikos, praktinių įgūdžių studentams suteikimas.
Praktikos studentams.

Praktikos darbo vietose pagal profesiją,
partnerystė su socialiniais partneriais ir jų
įtraukimas į studijų praktikų
organizavimą ir vykdymą, finansinės
paskatos studentų praktikai įmonėse ir
organizacijose.

ESFA

2014–
2022 m.

Ne

Studentai, atlikę praktiką
įmonėse ir
organizacijose.
Studentų, gavusių
finansinę paramą
praktikoms užsienyje,
skaičius.

21.3. (VŠS)

Dėstytojai, kurie
patobulino kvalifikaciją
ar įgijo naujų
kompetencijų po

15.3. (VŠS)

VEIKLŲ GRUPĖ: Dėstytojų profesionalumo didinimas.
Dėstytojų kompetencijų
tobulinimas.

Sisteminis ir nuolatinis dėstytojų
pedagoginių, andragoginių, dalykinių ir
mokslinių kompetencijų, praktinių
gebėjimų atnaujinimas ir tobulinimas,

ESFA

2015–
2022 m.

Ne
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partnerystės su socialiniais partneriais
iniciatyvos, profesinė tinklaveika.
VEIKLŲ GRUPĖ: Socialiai jautrių grupių pritraukimas į studijas.
Socialiai jautrių grupių
Socialinės ir finansinės paskatos bei
pritraukimas į studijas.
pagalba studentams iš socialiai jautrių,
socialinės atskirties, mažai atstovaujamų
grupių.

dalyvavimo ESF
remiamose veiklose.

Subsidija
ir
finansini
ai
instrume
ntai
(lengvati
nės
paskolos
studijų
įmokai
finansuo
ti)

Valstybės
projektų
planavimas

2

Fiksuoti
įkainiai
(stipendijos),
fiksuotoji
suma ir
finansiniai
instrumentai
(paskolos)

Ne

ESFA

2015–
2022 m.

UŽDAVINYS: Stiprinti aukštojo mokslo stebėseną, išorinį vertinimą ir efektyvų studijų valdymą, siekiant nuolatinio studijų kokybės gerinimo
VEIKLŲ GRUPĖ: Studijų stebėsenos, išorinio ir kokybinio vertinimo stiprinimas.
Stebėsenos, išorinio ir kokybinio
Stebėsenos, išorinio ir kokybinio
Subsidija Valstybės
3
Fiksuotoji
Taip
ESFA
2014–
vertinimo stiprinimas.
vertinimo (studijų programų ir
projektų
suma
2022 m.
institucijų), pasiekimų vertinimo,
planavimas
įsivertinimo ir akreditacijos sistemų
stiprinimas, alumni stebėsena – siekiant
įrodymais ir pasiekimais grįsto valdymo ir
vadybos (įrodymais grįstas sprendimų
priėmimas, trūkumų ir tendencijų
nustatymas, pažangos stebėsena),
kompetencijų ir darbo rinkos poreikių
tyrimai, studijų atitikties šiems
poreikiams tyrimai, vertinimai ir
stebėsena.

Ne

Iš 2014–2023 m. ESF lėšų
paramą gavę socialiai
jautrių, socialinės
atskirties ir mažai
atstovaujamų grupių
studentai.
Socialiai jautrių,
socialinės atskirties ir
mažai atstovaujamų
grupių studentų, kurie
gavę paramą iš 2014–
2023 m. ESF lėšų įgijo
kvalifikaciją, dalis.

19.3. (VŠS)

Ne

Lietuvos aukštųjų
mokyklų, patenkančių
tarp 500 universitetų,
nurodytų Akademinio
pasaulio universitetų
reitinge (AWRU),
skaičius.
Mokslo ir studijų
institucijų, kuriose
atliktas nacionalinio
lygmens institucijų
inicijuotas išorinis
vertinimas, dalis
(procentais), palyginti su
visomis mokslo ir studijų
institucijomis. Studijų
programų, akredituotų 6
metams, dalis
(procentais), palyginti su
visomis akredituotomis
programomis. Labai gerai
ir teigiamai įvertintų
mokslo ir studijų
institucijų dalis
(procentais), palyginti su
visomis įvertintomis
institucijomis.

17.1., 17.2.,
17.3., 17.4.
(VŠS)
120 (LRV)

VEIKLŲ GRUPĖ: Kvalifikacijų ir kvalifikacijų pripažinimo sistemos aukštojo mokslo srityje kūrimas ir plėtra.
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Kvalifikacijų formavimas ir
pripažinimas (pagal aukštojo
mokslo sritį).

Kvalifikacijų formavimas ir pripažinimas
Subsidija Valstybės
2
Fiksuotoji
Taip
(pagal aukštojo mokslo sritį), socialinių
projektų
suma
partnerių įtraukimas į kvalifikacijų
planavimas
formavimą, EQF, neformaliai įgytų
kvalifikacijų pripažinimas, užsienyje įgytų
kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju
mokslu, akademinio pripažinimo sistemos
plėtojimas.
VEIKLŲ GRUPĖ: Studijų ir aukštosios mokyklos valdymo, administravimo, studijų proceso organizavimo ir švietimo pagalbos tobulinimas.
Studijų ir aukštosios mokyklos
Studijų ir aukštosios mokyklos valdymo,
Subsidija Projektų
3
Vienodo
Taip
valdymo, administravimo, studijų administravimo, studijų proceso
konkursas
dydžio
proceso organizavimo ir švietimo organizavimo ir švietimo pagalbos
norma,
pagalbos tobulinimas.
tobulinimas ir tam skirtų el. priemonių
fiksuotoji
taikymas, studijų ir aukštųjų mokyklų
suma
valdymo gebėjimų stiprinimas.

Veikla

Veiklos detalizavimas

Paramos
forma*

Projektų
atrankos
būdas**

Kvietimų
skaičius

Finansavimo
supaprastinamai***

Nuosavas
įnašas

MTEP paketas1

Dotacija

Projektų
konkursas

3

Fiksuoti įkainiai,
fiksuotoji suma,
vienodo dydžio norma

Ne

2014–
2022 m.

Ne

Aukštųjų mokyklų,
vykdančių išsilavinimo ir
kvalifikacijų, susijusių su
aukštuoju mokslu,
akademinį pripažinimą,
dalis (procentais).

123 (LRV)

ESFA

2014–
2022 m.

Ne

Valdymo informacines
sistemas turinčių ir
naudojančių mokslo ir
studijų institucijų dalis
(procentais).

17.1., 17.3.
(VŠS)
120 (LRV)

Kryžminis
finansavi
mas

UŽDAVINYS: Sustiprinti viešojo sektoriaus tyrėjų gebėjimus bei pajėgumus vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas
VEIKLŲ GRUPĖ: Parama MTEP veiklų, prisidedančių prie tyrėjų pajėgumų, profesinių gebėjimų ir kompetencijų ugdymo, vykdymui
MTEP projektai,
MTEP paketas1
Dotacija
Projektų
4
Fiksuoti įkainiai,
Ne
Ne
konkursas
fiksuotoji suma,
skatinantys aukšto
vienodo dydžio norma
lygio tarptautinius ir
nacionalinius
mokslinius tyrimus ir
šalies ūkio ekonominę
bei kultūrinę plėtrą.
Pavyzdinių mokslo
(ekscelencijos) centrų
veiklos skatinimas.

ESFA

Ne

Atsakinga
įgyvendin
ančioji
institucija

Įgyvendini
mo
laikotarpis

Rodikliai

LRV
programos
prioritetai ir
VŠS uždaviniai,
kuriuos
atitinka
siūloma veikla

LMT

Nuo 2014 m.

Šalies tyrėjai, kurie
tobulino kvalifikaciją ar
įgijo papildomų
kompetencijų ESF
remiamose veiklose ir
gavo pažymėjimą.

214 (LRV)

LMT

Nuo
2016 m.

Į šalies mokslo ir studijų
institucijas pritraukti
tyrėjai iš užsienio.
Į užsienį tobulinti
profesinių žinių išvykę
tyrėjai.
Šalies tyrėjai, kurie
tobulino kvalifikaciją ar
įgijo papildomų
kompetencijų ESF
remiamose veiklose ir
gavo pažymėjimą.

214 (LRV)
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Veikla

Veiklos detalizavimas

Paramos
forma*

Projektų
atrankos
būdas**

Kvietimų
skaičius

Finansavimo
supaprastinamai***

Nuosavas
įnašas

Kryžminis
finansavi
mas

Atsakinga
įgyvendin
ančioji
institucija

Įgyvendini
mo
laikotarpis

Rodikliai

Parama paralelinių
laboratorijų vykdomai
veiklai.

MTEP paketas1

Dotacija

Projektų
konkursas

2

Fiksuoti įkainiai,
fiksuotoji suma,
vienodo dydžio norma

Taip

Ne

MITA

Nuo 2016 m.

Programinio
Ekspertinio darbo
Subsidija
konkursinio MTEP
apmokėjimas
projektų finansavimo
modelio įgyvendinimo
plėtra.
VEIKLŲ GRUPĖ: Jaunųjų tyrėjų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas
Studentų ir moksleivių
Stipendija, vadovavimas
Dotacija
MTEP veikla.
mokslinei veiklai ar
praktikai, MTEP,
rezultatų sklaida.

Valstybės
projektų
planavimas

4

Fiksuoti įkainiai

Ne

Ne

ESFA

Nuo 2014 m.

Į šalies mokslo ir studijų
institucijas pritraukti
tyrėjai iš užsienio.
Į užsienį tobulinti
profesinių žinių išvykę
tyrėjai.
Šalies tyrėjai, kurie
tobulino kvalifikaciją ar
įgijo papildomų
kompetencijų ESF
remiamose veiklose ir
gavo pažymėjimą.
Galimi nac. rodikliai:
Ekspertų darbo dienų
skaičius

Projektų
konkursas

4

Fiksuoti įkainiai,
vienodo dydžio norma

Ne

Ne

LMT

Nuo 2014 m.

Doktorantūros studijų
proceso tobulinimas ir
tarptautiškumo
stiprinimas.

Doktorantūros studijos,
kelionės, stipendija,
MTEP, persikėlimas, lėšos
vizitams.

Dotacija

Projektų
konkursas

3

Fiksuoti įkainiai,
vienodo dydžio norma

Ne

Ne

LMT

Nuo 2014 m.

Stažuočių po
doktorantūros studijų
skatinimas.

MTEP paketas1, Stažuotės
užsienyje paketas2.

Dotacija

Projektų
konkursas

3

Fiksuoti įkainiai,
vienodo dydžio norma

Ne

Ne

LMT

Nuo 2014 m.

Galimi nac. rodikliai:
finansuotų subsidijų
studentų, mokslininkų ir
kitų
tyrėjų mokslineitiriamajai veiklai;
įtraukta jaunuolių į žinias
apie mokslą ir
technologijas gilinančią
veiklą.
Į šalies mokslo ir studijų
institucijas pritraukti
tyrėjai iš užsienio.
Į užsienį tobulinti
profesinių žinių išvykę
tyrėjai.
Asmenys, kurie gavo
paramą studijuoti
doktorantūroje.
Į šalies mokslo ir studijų
institucijas pritraukti
tyrėjai iš užsienio.
Į užsienį tobulinti
profesinių žinių išvykę
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LRV
programos
prioritetai ir
VŠS uždaviniai,
kuriuos
atitinka
siūloma veikla
214, 217 (LRV)

214 (LRV)

209 (LRV)

202, 203, 219
(LRV)

219 (LRV)
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Veikla

Veiklos detalizavimas

Paramos
forma*

Projektų
atrankos
būdas**

Kvietimų
skaičius

Finansavimo
supaprastinamai***

Nuosavas
įnašas

Kryžminis
finansavi
mas

Atsakinga
įgyvendin
ančioji
institucija

Įgyvendini
mo
laikotarpis

Rodikliai

LRV
programos
prioritetai ir
VŠS uždaviniai,
kuriuos
atitinka
siūloma veikla

tyrėjai.
Šalies tyrėjai, kurie
tobulino kvalifikaciją ar
įgijo papildomų
kompetencijų ESF
remiamose veiklose ir
gavo pažymėjimą.
VEIKLŲ GRUPĖ: Tyrėjų tarpinstitucinio, tarpsektorinio ir tarptautinio mobilumo skatinimas
Tyrėjų įdarbinimas
MTEP, stažuotė,
Dotacija
Projektų
3
žinioms imliose
vadovavimas doktoranto
konkursas
įmonėse.
praktikai, rezultatų
sklaida.

Fiksuoti įkainiai,
fiksuotoji suma,
vienodo dydžio norma

Ne

Ne

MITA

Nuo 2015 m.

Mokslinių idėjų
mainai: mokslinės
išvykos iš Lietuvos.

Kelionės, apgyvendinimo
ir pragyvenimo išlaidos,
mokslo rezultatų sklaida,
dalyvavimo
konferencijose mokesčiai
ir pan.

Dotacija

Projektų
konkursas

3

Fiksuoti įkainiai,
fiksuotoji suma,
vienodo dydžio norma

Ne

Ne

LMT

Nuo 2015 m.

Protų pritraukimas ir
reintegracija.

Kelionės, persikėlimas,
MTEP, rezultatų sklaida.

Dotacija

Projektų
konkursas

3

Fiksuoti įkainiai,
fiksuotoji suma,
vienodo dydžio norma

Ne

Ne

LMT

Nuo 2015 m.

Dotacija

Projektų
konkursas

2

Fiksuotoji suma

Ne

Ne

LMT

Nuo 2014 m.

VEIKLŲ GRUPĖ: Partnerysčių kūrimosi skatinimas
Paskatos akademinių
Akademinių
bendruomenių
bendruomenių
kūrimuisi ir veiklos
funkcionavimas, narystė
plėtrai.
tarptautinėse
organizacijose,
mobilumas, mokslo

Į užsienį tobulinti
profesinių žinių išvykę
tyrėjai.
Šalies tyrėjai, kurie
tobulino kvalifikaciją ar
įgijo papildomų
kompetencijų ESF
remiamose veiklose ir
gavo pažymėjimą.
Į užsienį tobulinti
profesinių žinių išvykę
tyrėjai.
Šalies tyrėjai, kurie
tobulino kvalifikaciją ar
įgijo papildomų
kompetencijų ESF
remiamose veiklose ir
gavo pažymėjimą.
Į šalies mokslo ir studijų
institucijas pritraukti
tyrėjai iš užsienio.
Šalies tyrėjai, kurie
tobulino kvalifikaciją ar
įgijo papildomų
kompetencijų ESF
remiamose veiklose ir
gavo pažymėjimą.

217 (LRV)

Šalies tyrėjai, kurie
tobulino kvalifikaciją ar
įgijo papildomų
kompetencijų ESF
remiamose veiklose ir
gavo pažymėjimą.

217 (LRV)

179

217 (LRV)

203, 217 (LRV)
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Veikla

MTEP tematinių tinklų
aktyvumo skatinimas.

Veiklos detalizavimas

rezultatų sklaida.
Tematinių tinklų
kūrimas, narystė
tarptautinėse
organizacijose,
mobilumas, mokslo
rezultatų sklaida.

Paramos
forma*

Projektų
atrankos
būdas**

Kvietimų
skaičius

Subsidija

Projektų
konkursas

VEIKLŲ GRUPĖ: Tyrėjų bendrųjų gebėjimų ir kompetencijų stiprinimas
Atviros prieigos centrų Mokymai.
Subsidija
Valstybės
personalo vadybinių
projektų
kompetencijų
planavimas
stiprinimas.
Mokslininkų ir kitų
tyrėjų gebėjimų rengti
ir vykdyti MTEP
projektus ir komercinti
jų rezultatus
stiprinimas.

Praktiniai mokymai
Subsidija
Projektų
mokslininkams ir kitiems
konkursas
tyrėjams, mokslininkų ir
dviem etapais
kitų tyrėjų dalyvavimas
tarptautinių programų
tiksliniuose renginiuose,
Lietuvos tyrėjų
dalyvavimas tiksliniuose
susitikimuose, skirtuose
projektų paraiškų
rengimui, Lietuvos
atstovų dalyvavimas
Europos technologijų
platformų veiklose.
VEIKLŲ GRUPĖ: Mokslo populiarinimas ir tyrėjų darbo sąlygų gerinimas
MTEP rezultatų
Mokslinių straipsnių
Dotacija
Projektų
viešinimas ir sklaida.
publikavimas aukšto
konkursas
mokslinio lygio
žurnaluose, mokslo
renginių organizavimas,
mokslo publikacijų,
elektroninių dokumentų
kaupimas, analizė ir
sklaida, MTEP rezultatų
pristatymas
tarptautiniuose ir

Finansavimo
supaprastinamai***

Nuosavas
įnašas

Kryžminis
finansavi
mas

Atsakinga
įgyvendin
ančioji
institucija

Įgyvendini
mo
laikotarpis

Rodikliai

LRV
programos
prioritetai ir
VŠS uždaviniai,
kuriuos
atitinka
siūloma veikla

2

Fiksuotoji suma

Ne

Ne

ESFA

Nuo 2014 m.

Šalies tyrėjai, kurie
tobulino kvalifikaciją ar
įgijo papildomų
kompetencijų ESF
remiamose veiklose ir
gavo pažymėjimą.

217 (LRV)

2

Fiksuoti įkainiai

Ne

Ne

ESFA

Nuo 2014 m.

217 (LRV)

3

Fiksuoti įkainiai

Ne

Ne

ESFA

Nuo 2015 m.

Šalies tyrėjai, kurie
tobulino kvalifikaciją ar
įgijo papildomų
kompetencijų ESF
remiamose veiklose ir
gavo pažymėjimą.
Šalies tyrėjai, kurie
tobulino kvalifikaciją ar
įgijo papildomų
kompetencijų ESF
remiamose veiklose ir
gavo pažymėjimą.

3

–

Ne

Ne

LMT

Nuo 2016 m.

Šalies tyrėjai, kurie
tobulino kvalifikaciją ar
įgijo papildomų
kompetencijų ESF
remiamose veiklose ir
gavo pažymėjimą.

216 (LRV)

180

103, 217 (LRV)
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Veikla

Veiklos detalizavimas

Paramos
forma*

Projektų
atrankos
būdas**

Kvietimų
skaičius

Dotacija

Projektų
konkursas

3

Finansavimo
supaprastinamai***

Nuosavas
įnašas

Kryžminis
finansavi
mas

Atsakinga
įgyvendin
ančioji
institucija

Įgyvendini
mo
laikotarpis

Rodikliai

LRV
programos
prioritetai ir
VŠS uždaviniai,
kuriuos
atitinka
siūloma veikla

Fiksuotoji suma

Taip/Ne

Ne

LMT

Nuo 2015 m.

Šalies tyrėjai, kurie
tobulino kvalifikaciją ar
įgijo papildomų
kompetencijų ESF
remiamose veiklose ir
gavo pažymėjimą.

216, 217 (LRV)

nacionaliniuose
konkursuose, parodose.
Mokslo populiarinimo
iniciatyvos ir
apdovanojimai.

Renginių organizavimas
(konferencijos,
simpoziumai, seminarai
ir pan.), mokslą
populiarinančių
institucijų veiklos
stiprinimas,
podoktorantūros
stažuočių apdovanojimai,
mokinių, studentų,
pažengusių ir aukšto
lygio tyrėjų
apdovanojimai.

1 Išlaidos

MTEP: tiesioginės (darbo užmokestis tyrėjui / tyrėjų grupei, prekės, komandiruotės, paslaugos, turimos mokslinės įrangos eksploatacija, nauja mokslinė įranga, rezultatų sklaida) ir
netiesioginės (institucijos išlaidos) išlaidos.
2 Stažuotės užsienyje paketas – podoktorantūros tyrėjo stažuotė užsienio mokslo ir studijų institucijoje maždaug 6 mėn. per visą projektą: kelionės, apgyvendinimo ir pragyvenimo išlaidos, kitos
su stažuote susijusios išlaidos (prieiga prie prietaisų, duomenų rinkimo išlaidos ir pan.).
* Visuotinė dotacija, subsidija, grąžintina subsidija, apdovanojimas, finansinės priemonės.
** Valstybės projektų planavimas, regionų projektų planavimas, projektų konkursas, projektų konkursas dviem etapais arba tęstinė projektų atranka.
*** Fiksuoti įkainiai, vienodo dydžio norma, fiksuotoji suma.
**** Sumos nurodytos atsižvelgiant į Lietuvos mokslo tarybos deklaruotą lėšų poreikį įgyvendinant numatomas vykdyti veiklas.

Vertinimo rezultatų pristatymo renginiuose dalyvavę socialiniai partneriai pateikė siūlymų, kaip, jų nuomone, galėtų būti išplėstas anksčiau lentelėje pateiktas 9.3.3
konkretaus uždavinio veiklų įgyvendinimo pavyzdžių sąrašas. Siūlymai apibendrinami toliau pateikiamoje lentelėje.
Veikla

Veiklos detalizavimas

Paramos forma

Doktorantų ir MTEP
darbuotojų praktinių
įgūdžių
didinimas
„InoStažuotė“

Stažuotei
reikalingų
priemonių
suformavimas
(reikalingos
medžiagų
įsigijimas ir naudojamos
įrangos
amortizavimo
išlaidos); stažuotės vadovo
(įmonės atstovo) darbas su

Subsidija (iki 3 mln. Lt)

Projektų atrankos
būdas
Konkursas

Galimi pareiškėjai

Nuosavas įnašas

Pastabos

Mokslo
ir
studijų
institucijos kartu su
verslo
asocijuotomis
struktūromis

Taip
(finansavimo
intensyvumas – iki 90 proc.)

Siūloma veikla susijusi su vertintojų siūloma veikla
„Tyrėjų įdarbinimas žinioms imliose įmonėse“.
Rengiantis veiksmų programos įgyvendinimui ir
rengiant PFSA galima būtų derinti vertintojų ir
socialinių partnerių siūlymus.
MTEP darbuotojai šiame investiciniame prioritete
negali būti naudos gavėjai.
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Veikla

Doktorantų ir MTEP
darbuotojų praktinių
įgūdžių
didinimas
„Čekis-InoStažuotė“

MTEP
partnerystės
efektyvinimas
„InoTiltas“

Veiklos detalizavimas
praktikantu.
Stažuotei
reikalingų
priemonių
suformavimas
(reikalingos
medžiagų
įsigijimas ir naudojamos
įrangos
amortizavimo
išlaidos); stažuotės vadovo
(įmonės atstovo) darbas su
praktikantu.
Partnerystės
renginių
organizavimas; apsikeitimas
informacija; pilotiniai MTEP
projektai.

Paramos forma

Projektų atrankos
būdas

Galimi pareiškėjai

Subsidija (iki 10 tūkst.
Lt)

Konkursas

Doktorantai
darbuotojai

Subsidija (iki 3 mln. Lt)

Konkursas

ir

MTEP

MT parkai / inovacijų /
kompetencijų
centrai
(partneriai:
mokslo
studijų institucijos ir
verslo
asocijuotos
struktūros)

Nuosavas įnašas

Pastabos

Taip / Ne
(finansavimo
intensyvumas – iki 100
proc.)

Siūloma veikla susijusi su aukščiau siūloma veikla ir
vertintojų siūloma veikla „Tyrėjų įdarbinimas
žinioms imliose įmonėse“. Rengiantis veiksmų
programos įgyvendinimui ir rengiant PFSA galima
būtų derinti vertintojų ir socialinių partnerių
siūlymus.

Taip
(finansavimo
intensyvumas – iki 90 proc.)

MTEP darbuotojai šiame investiciniame prioritete
negali būti naudos gavėjai.
Siūloma veikla susijusi su vertintojų siūloma veikla
„Nacionalinės MTEP sistemos dalyvių tinklaveikos
skatinimas“. Rengiantis veiksmų programos
įgyvendinimui ir rengiant PFSA galima būtų derinti
vertintojų ir socialinių partnerių siūlymus.

182

5.4.

Investicinis prioritetas „Galimybių mokytis visą gyvenimą didinimas, darbo jėgos įgūdžių ugdymas
ir kvalifikacijos kėlimas bei švietimo ir mokymo sistemų pritaikymas darbo rinkai“
Investicinis prioritetas „Galimybių mokytis visą gyvenimą didinimas, darbo jėgos įgūdžių ugdymas ir
kvalifikacijos kėlimas bei švietimo ir mokymo sistemų pritaikymas darbo rinkai“ prisidės prie strategijos
„Europa 2020“ prioriteto „Integracinis ekonomikos augimas“ įgyvendinimo. Šio prioriteto pavyzdinė iniciatyva
„Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“ pabrėžia žmonių gebėjimą prisitaikyti prie naujų sąlygų ir
prireikus keisti profesiją, didinti profesinio mokymo patrauklumo svarbą, sudaryti geresnes sąlygas keisti
profesinę veiklą bei pabrėžia nacionalinių kvalifikacijų sistemų kūrimo būtinumą. Pagal šį investicinį prioritetą
numatomos įgyvendinti intervencijos atsižvelgia į paminėtus visos ES mastu aktualius uždavinius ir prisidės
prie bendro ES švietimo siekinio 2020 m. – pasiekti, kad mažiausiai 15 proc. 25–64 metų asmenų dalyvautų
mokymosi visą gyvenimą veiklose – įgyvendinimo.
Taip pat šis investicinis prioritetas prisidės prie strategijos „Europa 2020“ prioriteto „Pažangus ekonomikos
augimas“ bei pavyzdinės iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“ įgyvendinimo. Planuojamos intervencijos Lietuvos
MTEP sistemos dalyvių (pirmiausia mokslininkų ir kitų tyrėjų bei MTEP personalo) gebėjimų stiprinimo srityje
tiesiogiai prisidės prie bendro ES tikslo gerokai padidinti išlaidas MTEP pasiekimo.
Valstybinėje švietimo strategijoje užsibrėžto tikslo – užtikrinant švietimo sistemos veiksmingumą sukurti
paskatų ir vienodų sąlygų mokytis visą gyvenimą sistemą, grįstą veiksminga pagalba pažįstant save ir renkantis
kelią veiklos pasaulyje, derantį su valstybiniu planavimu – pasiekimas taip pat glaudžiai susijęs su šio 2014–
2020 m. veiksmų programos strategijos investicinio prioriteto remiamomis veiklomis. Investicinis prioritetas
„Galimybių mokytis visą gyvenimą didinimas, darbo jėgos įgūdžių ugdymas ir kvalifikacijos kėlimas bei
švietimo ir mokymo sistemų pritaikymas darbo rinkai“ siejasi ir su Valstybės pažangos strategijoje „Lietuva
2030“ įvardytu siekiu kurti sumaniąją visuomenę, įgyvendinant tokias pokyčių iniciatyvas kaip „Besimokanti
visuomenė“, kuria numatoma sukurti veiksmingą mokymosi visą gyvenimą sistemą, efektyviai pritaikančią
informacinių ryšių technologijų galimybes, užtikrinančią dinamiškai visuomenei būtinų žinių bei gebėjimų
įgijimą ir tobulinimą.
Lietuvos nacionalinėje reformų darbotvarkėje (2012 m.) nurodoma, kad žemas suaugusiųjų mokymosi visą
gyvenimą lygis yra viena iš svarbiausių švietimo srities silpnųjų grandžių. Ją būtina stiprinti plėtojant
suaugusiųjų švietimo sritį bendrame šalies švietimo kontekste kuriant ir gerinant suaugusiųjų mokymosi
paskatas ir sąlygas. Taip pat nurodoma, kad Lietuvai svarbu vykdyti gebėjimų ir kompetencijos paklausos ir
pasiūlos neatitikimo mažinimą, taip šalinant kliūtis ekonomikai augti. Tad intervencijomis iš ESF pirmiausia
bus siekiama plėtoti mokymosi rezultatais grindžiamą kvalifikacijų sistemą, didinant socialinių partnerių
dalyvavimą formuojant šiuolaikišką švietimo turinį tam, kad būtų užtikrinta geresnė profesinio mokymo ir
įgyjamos kvalifikacijos atitiktis darbo rinkos poreikiams. Taip pat bus siekiama sukurti mokymosi visą
gyvenimą sąlygas ir paskatas, užtikrinant veiksmingą pagalbą renkantis bei valdant karjerą ir tobulinantis tam,
kad Lietuvos visuomenė taptų modernesnė, dinamiškesnė, būtų geriau pasirengusi ateities iššūkiams ir gebėtų
geriau konkuruoti ir veikti nuolat kintančiame pasaulyje.
Dalis investicinio prioriteto „Galimybių mokytis visą gyvenimą didinimas, darbo jėgos įgūdžių ugdymas ir
kvalifikacijos kėlimas bei švietimo ir mokymo sistemų pritaikymas darbo rinkai“ remiamų ir iš ESF lėšų
finansuojamų veiklų bus derinamos su investicinių prioritetų „Švietimo ir mokymo infrastruktūros
tobulinimas“ (9 prioritetas), ir „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) infrastruktūros
tobulinimas, išskirtinės MTEPI kompetencijos stiprinimas ir kompetencijos centrų, ypač Europos svarbos,
skatinimas“ (1 prioritetas) veiklomis, finansuojamomis iš ERPF. Kitaip tariant, bus derinamos „minkštosios“ ir
„kietosios“ intervencijos. Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas bus planuojamas
atsižvelgiant į tai, kokios technologijos yra įgytos sektoriniams praktinio mokymo centrams, kokios yra
tolesnės sektorinių praktinio mokymo centrų modernizavimo kryptys. Tai padės užtikrinti sektorinių
profesinio mokymo centrų išnaudojamumą – apmokyti mokytojai gebės tinkamai pritaikyti įgytas
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kompetencijas, mokės dirbti naujausiomis technologijomis. Tai atitinkamai prisidės prie kokybiško mokinių
parengimo darbo rinkai. Tyrėjų ir tyrėjų grupių vykdomų MTEP veiklų finansavimas srityse, kuriose atnaujinta
ir (ar) patobulinta MT infrastruktūra, leis efektyviai ją įveiklinti ir užtikrins aukštą vykdytų MTEP veiklų
rezultatų kokybę.
Taip pat ESF intervencijos bus derinamos ir tarpusavyje. Parama šiuolaikinio švietimo turinio formavimui bus
derinama su Lietuvos kvalifikacijų sandaros formavimo procesais. Mokymosi visą gyvenimą sampratos
populiarinimas bus derinamas su veiklomis, skirtomis paskatinti ir sukurti sąlygas mažiau besimokančioms
suaugusiųjų grupėms įsitraukti į bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir studijų programas, modulius visų
pakopų kvalifikacijoms įgyti. Tyrėjų bendrųjų gebėjimų stiprinimas skatins aktyvesnį jų dalyvavimą
tarptautinėse mokslinių tyrimų programose, sudarys sąlygas aktyviau ir sėkmingiau komercinti vykdomos
mokslinės veiklos rezultatus.
9.4. INVESTICINIS
PRIORITETAS
FONDAS
9.4.1. KONKRETUS
UŽDAVINYS

Galimybių mokytis visą gyvenimą didinimas, darbo jėgos įgūdžių ugdymas ir
kvalifikacijos kėlimas bei švietimo ir mokymo sistemų pritaikymas darbo rinkai
Europos socialinės plėtros fondas
Padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir jo
patrauklumą

Daugelyje sričių profesinio ir suaugusiųjų mokymo paslaugos yra vis dar nepakankamai kokybiškos. Lietuvos pramoninkų
konfederacijos duomenimis, net 44 proc. šalies įmonių 2012 m. nesamdė naujų darbuotojų tik todėl, kad nerado tinkamą
kvalifikaciją turinčių ir gerai parengtų specialistų. Įgyvendinant šį uždavinį siekiama padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo
pasiūlos lankstumą, patrauklumą ir atitiktį darbo rinkos ir gyventojų poreikiams.
Iki 2007–2013 m. programavimo laikotarpio pabaigos bendradarbiaujant su socialiniais partneriais bus parengti ar
atnaujinti profesiniai standartai 5 ūkio sektoriams, 40 naujų standartus atitinkančių modulinių profesinio mokymo programų ir
šiuolaikiška mokymosi medžiaga. Šiuos darbus būtina tęsti kitiems ūkio sektoriams. Kvalifikacijų suformavimas ir modulinių
mokymo programų įgyvendinimas sudarys galimybes asmenims įsivertinti turimas kompetencijas, pagerės profesinio mokymo
lankstumas, jo pritaikymas prie kintančių ūkio poreikių, palengvės pereinamumas tarp švietimo programų. Bus sudarytos
palankios sąlygos žinių ir gebėjimų įskaitymui tobulinant įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir
pripažinimo sistemą.
Didelės dalies profesinio ir suaugusiųjų mokymo įstaigų pedagoginių darbuotojų dalykinės, technologinės, kūrybinės ir
kitos kompetencijos yra nepakankamos, kad galima būtų užtikrinti teikiamų mokymo paslaugų kokybę. 2007–2013 m.
programavimo laikotarpio pabaigoje bendradarbiaujant su socialiniais partneriais įmonėse bus apmokyta apie trečdalis profesijos
mokytojų. 2014–2020 m. laikotarpiu numatoma toliau plėsti kvalifikacijos tobulinimo galimybes profesinio ir suaugusiųjų
mokymo pedagoginiams darbuotojams Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose, taip pat jų mobilumo galimybes praktiniam
mokymuisi pas darbdavius. Bus tęsiamas ir kitų pasiteisinusių priemonių įgyvendinimas suteikiant švietimo lyderiams
kompetencijas vykdyti kokybinius pokyčius bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų mokymo įstaigų veikloje.
Iki 2007–2013 m. programavimo laikotarpio pabaigos visos profesinio mokymo įstaigos bus įsidiegusios vidines įstaigų
veiklos ir mokymo paslaugų kokybės užtikrinimo sistemas, tačiau praktinis šių sistemų veikimo užtikrinimas ir įstaigų veiklos
tobulinimas yra ilgalaikis procesas. Pasistūmėta profesinio mokymo programų išorinio vertinimo srityje – iki šio laikotarpio
pabaigos bus įvertinta 90 programų, kuriose mokosi apie 30 proc. mokinių, ir šį procesą numatoma tęsti 2014–2020 m.
laikotarpiu. Be to, būtina toliau stiprinti profesinio ir suaugusiųjų mokymosi stebėseną ir tyrimus, diegti naujoves profesinio ir
suaugusiųjų mokymosi valdymo procesuose ir priemonėse.
Gerinant mokymosi pasiūlą taip pat bus siekiama kelti vaikų mokymosi motyvaciją, keisti suaugusiųjų įsitikinimą, jog
mokytis jau per vėlu. Bus didinamas visuomenės informuotumas apie naujausius mokymosi tikslus, galimybes ir jų įvairiapusę
naudą. Todėl 2014–2020 m. bus investuojama į kokybiškų karjeros paslaugų teikimą visuose švietimo lygmenyse ir mokymosi
visą gyvenimą populiarinimą bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. Atsižvelgiant į sparčią informacinių technologijų,
žaliosios ekonomikos plėtrą ir kitus ekonomikos pokyčius, bus imamasi iniciatyvų siekiančių paskatinti asmenis tobulinti įgūdžius
su tuo susijusiose srityse.

ESF specifiniai programos rezultato rodikliai
Nr.

Rodiklio pavadinimas

1.

Mokinių, kurie mokėsi
ESF lėšomis sukurtose
naujose arba
atnaujintose modulinėse
profesinio mokymo
programose, dalis.

Rodiklio
matavimo
vienetai

Regiono
kategorija

Proc.

Mažiau
išsivystęs

Pradinė
reikšmė

–

Pradinės
reikšmės
metai

2012

Siektina
reikšmė
(2022)

Duomenų šaltinis

Atsiskaitymo
dažnumas

40

Kvalifikacijų ir
profesinio mokymo
plėtros centras,
Švietimo valdymo
informacinė sistema

Kartą per
metus
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Rodiklių išaiškinimas, siektinų reikšmų nustatymo pagrindimas ir kita susijusi informacija pateikiama
ataskaitos prieduose.
9.4.2. KONKRETUS
UŽDAVINYS

Sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi visą gyvenimą, užtikrinant veiksmingą
pagalbą tobulinantis

Lietuvoje 2012 m. 25–64 metų amžiaus gyventojų, dalyvavusių formaliajame ar neformaliajame mokyme, dalis buvo 1,7
karto mažesnė negu ES šalių vidurkis (atitinkamai, 5,7 proc. ir 9 proc.), o nuo ES 2020 m. siekio (15 proc.) ji skyrėsi 2,6 karto.
Labai svarbios kliūtys suaugusiųjų mokymuisi yra lėšų ir laiko trūkumas. Neretai žemesnės kvalifikacijos dirbantys asmenys
negali nutraukti darbinės veiklos, kad bent trumpam sugrįžtų į švietimo sistemą, nes gauna nedideles pajamas ir jomis turi
išlaikyti ne tik save, bet ir nedirbančius šeimos narius – vaikus, senelius ar sunkią negalią turinčius artimuosius.
2007–2013 m. ES struktūrinė parama mokymosi visą gyvenimą srityje daugiausia buvo skirta aukštos kvalifikacijos
viešųjų paslaugų darbuotojų ir bedarbių bei įspėtų apie atleidimą iš darbo mokymui. Taip pat teikta gana didelė parama įmonėms
skatinant jų investicijas į darbuotojų mokymąsi, tačiau įmonės taip pat daugiausia investavo į aukštos kvalifikacijos darbuotojų
tolesnį mokymąsi. Nekvalifikuotų ir žemesnės kvalifikacijos dirbančių asmenų, kurie sudaro daugiau negu pusę visos šalies darbo
jėgos, mokymuisi iki šiol skirta nepakankamai dėmesio. Be to, 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 ir negali mokymosi paslaugų įsigyti dėl nedidelių pajamų. Todėl 2014–2020 m. laikotarpiu numatoma pasiūlyti jiems
finansines paskatas įsivertinti turimas kompetencijas ir baigti bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo programą. Taip pat
vyresnio amžiaus asmenims numatoma atverti galimybes įgyti pirmą aukštąjį išsilavinimą, o senjorams mokytis trečiojo amžiaus
universitetuose.
Didelis struktūrinis ir jaunimo nedarbas rodo, kad didelės dalies asmenų švietimo sistemoje įgytos ar įgyjamos
kompetencijos neatitinka darbo rinkos poreikių. Besimokantiesiems profesiniame mokyme ypač trūksta kokybiško praktinių
įgūdžių lavinimo galimybių. Todėl 2014–2020 m. laikotarpiu bus plečiamos galimybės jiems atlikti praktinio mokymo dalį aukšto
technologinio lygio sektoriniuose praktinio mokymo centruose, o pasirengimą darbo rinkai užbaigti praktikose pas darbdavius
arba pameistrystės programose.
Galiausiai šio uždavinio intervencijos bus skirtos ir viešųjų paslaugų darbuotojų (išskyrus švietimo, socialines ir darbo rinkos
paslaugas) kvalifikacijai tobulinti, siekiant paskatinti mokymąsi visą gyvenimą, didinti viešųjų paslaugų kokybę, prieinamumą ir remti
vykdomas viešųjų paslaugų sistemų reformas.

ESF specifiniai programos rezultato rodikliai
Nr.

1.

2.

Rodiklio pavadinimas
Asmenys, kurie įgijo
kvalifikaciją arba jos dalį po
dalyvavimo ESF veiklose
Mokiniai, kurie baigę ESF
remiamos profesinio
mokymo programos dalį
darbo vietoje įgijo
kvalifikaciją

Rodiklio
matavimo
vienetai

Regiono
kategorija

Pradinė
reikšmė

Pradinės
reikšmės
metai

Siektina
reikšmė
(2022)

Duomenų
šaltinis

Atsiskaitymo
dažnumas

Skaičius

Mažiau
išsivystęs

62518

2012

20 000

Duomenys
iš projektų

Kartą per
metus

Skaičius

Mažiau
išsivystęs

0

2012

20 000

Duomenys
iš projektų

Kartą per
metus

Rodiklių išaiškinimas, siektinų reikšmų nustatymo pagrindimas ir kita susijusi informacija pateikiama
ataskaitos prieduose.
9.4. Investicinio prioriteto įgyvendinimo veiklos
9.4.1. konkretaus uždavinio veiklos
•
Parama Lietuvos kvalifikacijų sandaros ir šiuolaikiško švietimo turinio formavimui: profesinių standartų rengimas;
socialinių partnerių įtraukimas į kvalifikacijų ir mokymo turinio formavimą, naujų mokymo metodų diegimą ir mokymo
programų įgyvendinimą; profesinio mokymo ir neuniversitetinių studijų, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo suartinimo
veiklos, modulinių programų rengimas ir diegimas; mokymosi rezultatais grindžiamos kvalifikacijų sistemos plėtra; mokymosi
visą gyvenimą turinio skaitmeninimas ir atviros prieigos užtikrinimas, modulinių mokymo programų katalogo sukūrimas ir
viešinimas.
•
Įvairias būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas: asmens įgytų
kompetencijų vertinimo sistemos plėtra, užduočių banko sukūrimas; užsienyje įgyto išsilavinimo, kvalifikacijos pripažinimo
sistemos veiklos užtikrinimas ir elektroninės pripažinimo erdvės palaikymas bei tobulinimas; galimybių pripažinti kompetencijas
viešinimas.
•
Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas: profesijos mokytojų
technologinių kompetencijų tobulinimas (mokymas per pameistrystę, praktinį mokymą darbo vietoje), profesinio ir suaugusiųjų
mokymo įstaigų mokytojų tarptautinės patirties įgijimo rėmimas, pedagoginių, dalykinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimas,
rengimas darbui su naujai parengtomis programomis, metodikomis, mokymo priemonėmis ir nauja įranga, už mokinių praktikas
ir pameistrystę įmonėse, bendrovėse ar ūkiuose atsakingų darbuotojų mokymas.
•
Švietimo valdymo sistemų ir procesų tobulinimas švietime: informacinių sistemų ir registrų tolesnė plėtra, ypač sąsajų
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tarpusavyje ir su kitomis valstybės informacinėmis sistemomis ir registrais gerinimas; švietimo politikos stebėsenos ir vertinimo
stiprinimas, stiprinant švietimo analitinį potencialą ir prielaidas įrodymais grįstam valdymui; skaitmeninių švietimo procesų
valdymo priemonių diegimas, suaugusiųjų mokymosi poreikių, mokymų efektyvumo, pritaikomumo tyrimai.
•
Profesinio, suaugusiųjų mokymo ir bendrojo ugdymo vadovų ir bendruomenės lyderių gebėjimų didinimas vykdyti
kokybinius pokyčius švietimo įstaigų veikloje ir kokybės užtikrinimo procesų stiprinimas: švietimo vadybos studijos remiantis
geriausia tarptautine praktika, konsultavimas, mentorystė ir tarpusavio pagalba, kitų iniciatyvų, skirtų švietimo lyderystei ugdyti,
įgyvendinimas. Išorinis ir vidinis profesinio mokymo įstaigų ir programų vertinimas ir vertinimo rezultatų sklaida.
•
Mokymosi visą gyvenimą sampratos populiarinimas; mokymosi visą gyvenimą regioninio tinklo koordinavimo
stiprinimas, profesinio mokymo įvaizdžio gerinimas ir patrauklumo didinimas: profesinio meistriškumo konkursai, kokybės
apdovanojimai ir kitos veiklos įgyvendinamos glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais.
•
Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje (besimokantiesiems bendrojo ugdymo mokyklose,
profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose, ypač suaugusiems ir anksti pasitraukusiems iš švietimo sistemos
asmenims) ir parama šių paslaugų prieinamumui užtikrinti. Karjeros planavimui ir valdymui skirtų priemonių ir informacijos
(apimančios žinių apie kompetencijų pasiūlą bei paklausą kaupimą bei sklaidą) prieinamumo užtikrinimas, švietimo įstaigų ir
darbdavių iniciatyvos, skirtos besimokančiųjų informuotumui apie profesines karjeros perspektyvas stiprinimui.
9.4.2. konkretaus uždavinio veiklos
•
Paskatos ir sąlygos mažiau besimokančių suaugusiųjų grupių turimų kompetencijų įvertinimui, pripažinimui ar
įsitraukimui į bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir studijų programas, modulius visų pakopų kvalifikacijoms įgyti (pagal
Europos kvalifikacijų sandarą (EKS), ypač daug dėmesio skiriant 1–4 EKS pakopų kvalifikacijoms įgyti. Vyresnio amžiaus
asmenims numatoma atverti galimybes įgyti pirmą aukštąjį išsilavinimą, o senjorams – mokytis trečiojo amžiaus universitetuose.
•
Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas dalyvaujantiesiems formaliojo švietimo programose: galimybės atlikti praktinio
mokymo dalį aukšto technologinio lygio sektoriniuose praktinio mokymo centruose, pasirengimo darbo rinkai užbaigimas
praktikose pas darbdavius arba pameistrystės programose.
•
Viešųjų paslaugų darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimas siekiant paskatinti jų mokymąsi visą gyvenimą,
padidinti viešųjų paslaugų kokybę, prieinamumą ir remti vykdomas viešųjų paslaugų sistemų reformas.

ESF bendrieji ir programos specifiniai produkto rodikliai
Nr.

Rodiklio pavadinimas

Matavimo
vienetai

Fondas

Regiono
kategorija

Siektina
reikšmė
(2023)

Duomenų šaltinis

Atsiskaitymo
dažnumas

9.4.1. konkretaus uždavinio veiklas atspindintys produkto rodikliai
1.

2.

3.

4.

ESF lėšomis sukurtos naujos arba
atnaujintos modulinės profesinio
mokymo programos
Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie
patobulino kvalifikaciją ar įgijo
papildomų kompetencijų ESF
remiamose veiklose ir gavo
pažymėjimus
Profesinio mokymo ir neformaliojo
suaugusiųjų švietimo programos,
kuriose buvo įdiegtos interaktyvios
skaitmeninės mokymosi priemonės
Mokiniai, kurie mokėsi ESF lėšomis
sukurtose naujose arba atnaujintose
modulinėse profesinio mokymo
programose

Skaičius

ESF

Mažiau
išsivystęs

120

Kvalifikacijų ir
profesinio mokymo
plėtros centras

Kartą per metus

Skaičius

ESF

Mažiau
išsivystęs

6000

Duomenys iš
projektų

Kartą per metus

Skaičius

ESF

Mažiau
išsivystęs

180

Duomenys iš
projektų

Kartą per metus

Skaičius

ESF

Mažiau
išsivystęs

17 900

Duomenys iš
projektų

Kartą per metus

9.4.2. konkretaus uždavinio veiklas atspindintys produkto rodikliai
4.
5.

6.

Mokiniai, kurie gavę ESF paramą, dalį
profesinio mokymo programos mokėsi
darbo vietoje
Asmenys, kurie gavę ESF paramą
mokėsi pagal formaliojo švietimo
programas ar modulius
Asmenys, kurie patobulino
kvalifikaciją ar įgijo papildomų
kompetencijų ESF remiamose veiklose
ir gavo pažymėjimus

Skaičius

ESF

Mažiau
išsivystęs

20100

Duomenys iš
projektų

Kartą per metus

Skaičius

ESF

Mažiau
išsivystęs

20 100

Duomenys iš
projektų

Kartą per metus

Skaičius

ESF

Mažiau
išsivystęs

6400

Duomenys iš
projektų

Kartą per metus

Rodiklių išaiškinimas, siektinų reikšmų nustatymo pagrindimas ir kita susijusi informacija pateikiama
ataskaitos prieduose.
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5.4.1. Investicinio prioriteto veiklų įgyvendinimas
Veikla

Veiklos detalizavimas

Paramos
forma

Projektų
atrankos
būdas

Kvieti
mų
skaičiu
s

Rekomenduo
jami
finansavimo
supaprastini
mai

Kryžm
inis
finans
avimas

Atsakinga
įgyvendina
nčioji
institucija

Įgyven
dinimo
laikota
rpis

Nuosava
s įnašas

Rodikliai (VP,
Nacionaliniai)

LRV programos
prioritetai ir VŠS
uždaviniai, kuriuos
atitinka siūloma
veikla

9.4.1 UŽDAVINYS: Padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir jo patrauklumą.
VEIKLŲ GRUPĖ: Parama Lietuvos kvalifikacijų sandaros ir šiuolaikiško švietimo turinio formavimui:; profesinių standartų rengimas; socialinių partnerių įtraukimas į kvalifikacijų ir mokymo turinio formavimą, naujų mokymo metodų
diegimą ir mokymo programų įgyvendinimą; profesinio mokymo ir neuniversitetinių studijų, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo suartinimo veiklos, modulinių programų rengimas ir diegimas; mokymosi rezultatais grindžiamos
kvalifikacijų sistemos plėtra; mokymosi visą gyvenimą turinio skaitmeninimas ir atviros prieigos užtikrinimas, modulinių mokymo programų katalogo sukūrimas ir viešinimas.
Lietuvos kvalifikacijų sandaros ir
Profesiniai standartai, pagal juos
Subsidija Valstybės
3
Vienodo
Ne
ESFA
2014–
Ne
Parengti profesiniai
17.2; 21.1 (VŠS)
šiuolaikiško švietimo turinio
rengiamos modulinės mokymo programos
projektų
dydžio
2022
standartai
112, 117 (LRV)
formavimas.
ir joms skirta mokymosi medžiaga bus
planavima
norma
m.
(Nacionalinis)
rengiama įgyvendinant vieną projektą,
s
ESF lėšomis sukurtos
kad būtų išlaikytas nuoseklumas.
naujos arba atnaujintos
Tipiniame projekte būtų rengiami keli
modulinės profesinio
profesiniai standartai + modulinės
mokymo programos
profesinio mokymo programos, kurioms
(VP).
šie standartai taikomi + joms skirtas
šiuolaikiškas skaitmeninis mokymosi
Profesinio mokymo ir
turinys + išbandymas ir naudotojų
neformaliojo
apmokymai. Ūkio sektoriai, kuriems iš
suaugusiųjų švietimo
2007–2013 m. VP dar neparengti
programos, kuriose
profesiniai standartai, bus sugrupuoti į
buvo įdiegtos
tris dalis: pirmai daliai standartai bus
interaktyvios
pradėti rengti 2014/2015 m., antrai daliai
skaitmeninės
– 2017 m., o trečiai – 2019 m. Planuojama,
mokymosi priemonės
kad laikotarpio pabaigoje visi Lietuvos
(VP).
profesiniai standartai bus baigti rengti.
VEIKLŲ GRUPĖ: Įvairias būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas: asmens įgytų kompetencijų vertinimo sistemos plėtra, užduočių banko sukūrimas; užsienyje
įgyto išsilavinimo, kvalifikacijos pripažinimo sistemos veiklos užtikrinimas ir skaitmeninės pripažinimo erdvės palaikymas bei tobulinimas; galimybių pripažinti kompetencijas viešinimas.
Asmens įgytų kompetencijų
vertinimo sistemos plėtra.

Užsienyje įgyto išsilavinimo,
kvalifikacijos pripažinimo
sistemos veiklos užtikrinimas.

Akredituotų kompetencijų vertinimo
institucijų gebėjimų kokybiškai atlikti
asmens įgytų kompetencijų vertinimą
stiprinimas: informacinės kampanijos
apie galimybes pripažinti kompetencijas,
pripažinimo naudą finansavimas,
užduočių banko sukūrimas, kompetencijų
vertintojų mokymas ir kvalifikacijos
tobulinimas, galimybių pripažinti
kompetencijas viešinimas.
Profesinio pripažinimo proceso
tobulinimas, informacijos virtualioje
erdvėje atnaujinimas, skaitmeninės
pripažinimo erdvės palaikymas ir
tobulinimas.

Subsidija

Valstybės
projektų
planavima
s

2

Vienodo
dydžio
norma,
fiksuoti
įkainiai

Ne

ESFA

2015–
2018
m.

Taip

Subsidija

Valstybės
projektų
planavima
s

1

Vienodo
dydžio
norma

Ne

ESFA

2015–
2020
m.

Ne

Dalyviai, parengti
vertinti neformaliai,
darbo ar savišvietos
būdu įgytas
kompetencijas (t.y.
vertinimo vykdytojai)
(Nacionalinis)

19.4; 21.5 (VŠS)
117 (LRV)

Parengti profesiniai
standartai
(nacionaliniai).
ESF lėšomis sukurtos
naujos arba atnaujintos

17.1 (VŠS)
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modulinės profesinio
mokymo programos
(VP).
VEIKLŲ GRUPĖ: Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas: profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas (mokymas per pameistrystę,
praktinį mokymą darbo vietoje), profesinio ir suaugusiųjų mokymo įstaigų mokytojų tarptautinės patirties įgijimo rėmimas, pedagoginių, dalykinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimas, rengimas darbui su
naujai parengtomis programomis, metodikomis, mokymo priemonėmis ir nauja įranga, už mokinių praktikas ir pameistrystę įmonėse, bendrovėse ar ūkiuose atsakingų darbuotojų mokymas.
Švietimo darbuotojai,
Profesijos mokytojų
Profesijos mokytojų technologinių
Subsidija Projektų
2
Fiksuoti
Ne
ESFA
2015–
Taip
kurie ESF lėšomis
technologinių kompetencijų
kompetencijų tobulinimas taikant
konkursas
įkainiai,
2020
tobulino savo
tobulinimas.
pameistrystę, praktinį mokymą darbo
vienodo
m.
kvalifikaciją (VP).
vietoje. Mokymas turėtų būti nukreiptas
dydžio
pirmiausia į sektorinių praktinio mokymo
norma
centrų profesijos mokytojus ir
prioritetinius ūkio sektorius.
Asmenys, kurie gavę
Įmonių meistrų mokymas
Įmonių meistrų, kurie vadovaus mokinių
Subsidija Projektų
2
Fiksuoti
Ne
ESFA
2015–
Taip
ESF paramą mokėsi
mokyti.
praktikoms ar pameistrystei jų įmonėse,
konkursas
įkainiai,
2020
pagal formaliojo
mokymas mokyti: andragoginių ir kitų
vienodo
švietimo programas ar
reikiamų kompetencijų suteikimas.
dydžio
modulius (VP).
norma
Profesijos mokymo ir
Ilgalaikės ir trumpalaikės mokytojų
Subsidija Valstybės
2
Fiksuotoji
Ne
ESFA
2014–
Taip
Švietimo darbuotojai,
suaugusiųjų mokymo įstaigų
stažuotės įmonėse ir švietimo įstaigose
projektų
suma,
2018
kurie ESF lėšomis
mokytojų tarptautinės patirties
(įgyvendinama pagal „Erasmus +“
planavima
fiksuoti
tobulino savo
įgijimo rėmimas.
programos principą).
s
įkainiai,
kvalifikaciją (VP).
vienodo
dydžio
norma
Profesinio mokymo įstaigų ir
Mokymai, kvalifikacijos kėlimo kursai,
Subsidija Valstybės
2
Fiksuoti
Taip
ESFA
2014–
Taip
Švietimo darbuotojai,
suaugusiųjų mokymo įstaigų
seminarai pedagoginiams darbuotojams
projektų
įkainiai,
2022
kurie ESF lėšomis
mokytojų bendrųjų, kūrybinių,
(Lietuvos neformaliojo švietimo
planavima
vienodo
tobulino savo
pedagoginių ir dalykinių
programose arba baigiant semestrą /
s
dydžio
kvalifikaciją (VP).
kompetencijų tobulinimas.
modulį aukštojoje mokykloje), tam kad
norma
būtų patobulintos jų pedagoginės,
dalykinės, technologinės, socialinės,
psichologinės, kalbos, kūrybiškumo ir
kitos bendrosios kompetencijos, diegiami
mokymosi visą gyvenimą principai.
Pasitelkus KPMPC Švietimo ir mokslo
ministerijai įgyvendinant ir koordinuojant
profesinio mokymo ir suaugusiųjų
švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimo veiklas,
užtikrinant jų stebėseną ir vertinimą.
VEIKLŲ GRUPĖ: Švietimo valdymo sistemų ir procesų tobulinimas švietime: informacinių sistemų ir registrų tolesnė plėtra, ypač sąsajų tarpusavyje ir su kitomis valstybės informacinėmis sistemomis ir
registrais gerinimas; švietimo politikos stebėsenos ir vertinimo stiprinimas, didinant švietimo analitinį potencialą ir prielaidas įrodymais grįstam valdymui; elektroninių švietimo procesų valdymo priemonių
diegimas
Profesinio mokymo ir mokymosi
Informacinių sistemų ir registrų tolesnė
Subsidija Valstybės
2
Vienodo
Taip
ESFA
2015–
Ne
Pateiktos profesinio
visą gyvenimą informacinių
plėtra, švietimo politikos stebėsenos ir
projektų
dydžio
2022
mokymo programos
sistemų ir registrų plėtra,
vertinimo stiprinimas; skaitmeninių
planavima
norma
(ISCED 2–4 lygis),
valdymo procesų tobulinimas ir
švietimo procesų valdymo priemonių
s
kurios buvo įvertintos

15.3 (VŠS)
115, 117 (LRV)

15.3 (VŠS)
117 (LRV)

15.3;15.4 (VŠS)
117 (LRV)

15.3 (VŠS)
115 (LRV)

17.3; 17.4 (VŠS)
105 (LRV)
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tyrimai.

diegimas, duomenimis grįsto valdymo
išoriniu vertinimu
stiprinimas; suaugusiųjų mokymosi
(nacionalinis).
poreikių, mokymų veiksmingumo,
pritaikomumo tyrimai, „Ploteus“ projekto
plėtra.
VEIKLŲ GRUPĖ: Profesinio, suaugusiųjų mokymo ir bendrojo ugdymo vadovų ir bendruomenės lyderių gebėjimų didinimas vykdyti kokybinius pokyčius švietimo įstaigų veikloje ir kokybės užtikrinimo
procesų stiprinimas: švietimo vadybos studijos remiantis geriausia tarptautine praktika, konsultavimas, mentorystė ir tarpusavio pagalba, kitų iniciatyvų, skirtų švietimo lyderystei ugdyti, įgyvendinimas.
Išorinis ir vidinis profesinio mokymo įstaigų ir programų vertinimas ir vertinimo rezultatų sklaida.
Švietimo vadovų ir švietimo
bendruomenės lyderių gebėjimų
didinimas.

Išorinis ir vidinis profesinio
mokymo įstaigų ir programų
vertinimas ir vertinimo rezultatų
sklaida.

Švietimo vadovų ir švietimo
bendruomenės lyderių gebėjimų
didinimas vykdyti kokybinius pokyčius:
švietimo vadybos studijos, remiantis
geriausia tarptautine praktika,
konsultavimas, mentorystė ir tarpusavio
pagalba, kitų iniciatyvų, skirtų švietimo
lyderystei ugdyti, įgyvendinimas.
Švietimo vadovų rezervo rengimas.
Profesinio mokymo įstaigų išorinis ir
vidinis vertinimas, programų kokybės
vertinimai, jų viešinimas.

Subsidija

Valstybės
projektų
planavima
s

2

Fiksuoti
įkainiai

Ne

ESFA

2014–
2021

Taip

Subsidija

Valstybės
projektų
planavima
s

2

Vienodo
dydžio
norma

Ne

ESFA

2015–
2019

Ne

Švietimo darbuotojai,
kurie ESF lėšomis
tobulino savo
kvalifikaciją (VP).

Pateiktos profesinio
mokymo programos
(ISCED 2–4 lygis),
kurios buvo įvertintos
išoriniu vertinimu
(nacionalinis).
VEIKLŲ GRUPĖ: Mokymosi visą gyvenimą sampratos populiarinimas; mokymosi visą gyvenimą regioninio tinklo koordinavimo stiprinimas, profesinio mokymo įvaizdžio gerinimas ir patrauklumo didinimas:
profesinio meistriškumo konkursai, kokybės apdovanojimai ir kitos veiklos įgyvendinamos glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais.
Mokymosi visą gyvenimą
Informacinė kampanija apie MVG tikslus,
Subsidija Valstybės
2
Vienodo
Ne
ESFA
2014–
Ne
Dalyviai, kurie gavo
sampratos populiarinimas ir
svarbą, turinį ir pan.; mokymosi visą
projektų
dydžio
2020
profesinio orientavimo
profesinio mokymo patrauklumo
gyvenimą regioninio tinklo koordinavimo
planavima
norma,
(karjeros) paslaugas
didinimas.
stiprinimas, kokybės koncepcijos
s
apdovanojim
(nacionalinis).
plėtojimas ir įgyvendinimas profesinio
ai
mokymo sistemoje. Profesinio mokymo
įvaizdžio gerinimas ir patrauklumo
didinimas: profesinio meistriškumo
konkursų organizavimo sistemos
diegimas ir įgyvendinimas, gerosios
patirties sklaida, atvirų durų dienos,
informacinių laidų kūrimas, visuomenės
informavimas, supažindinimas su
profesine aplinka, naujomis
technologijomis; profesinio mokymo ir
suaugusiųjų švietimo įstaigų kokybės
apdovanojimai; socialinė reklama;
pilietiškumo skatinimas, „Erasmus
Lietuvos mokykloms“ iniciatyvos
plėtojimas.
VEIKLŲ GRUPĖ: Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje (besimokantiesiems bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose, ypač
suaugusiems ir anksti pasitraukusiems iš švietimo sistemos asmenims) ir parama šių paslaugų prieinamumui užtikrinti. Karjeros planavimui ir valdymui skirtų priemonių ir informacijos (apimančios žinių
apie kompetencijų pasiūlą bei paklausą kaupimą bei sklaidą) prieinamumo užtikrinimas, švietimo įstaigų ir darbdavių iniciatyvos, skirtos besimokančiųjų informuotumui apie profesines karjeros perspektyvas
stiprinimui.

17.1 (VŠS)

17.3; 17.4 (VŠS)

21.1; 21.3; 21.5 (VŠS)
117 (LRV)
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Kokybiškų karjeros paslaugų
teikimas realioje ir virtualioje
aplinkoje.

PIT veiklos tobulinimas, AIKOS turinio
atnaujinimas ir tobulinimas, kursų,
mokymų skirtų karjeros planavimui
organizavimas ir įgyvendinimas,
individualus konsultavimas karjeros
klausimais, duomenų apie įvairių
profesijų karjeros perspektyvas
(atlyginimo, paklausos darbo rinkoje
atžvilgiu) rinkimas, bendradarbiavimas su
„Euroguidance“ projektu.

Subsidija

Valstybės
projektų
planavima
s

2

Vienodo
dydžio
norma,
fiksuoti
įkainiai

Ne

ESFA

2015/
2016–
2020

Ne

Dalyviai, kurie gavo
profesinio orientavimo
(karjeros) paslaugas
(nacionalinis).

21.4; 21.5 (VŠS)
115 (LRV)

9.4.2 UŽDAVINYS: Sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi visą gyvenimą, užtikrinant veiksmingą pagalbą tobulinantis.
VEIKLŲ GRUPĖ: Paskatos ir sąlygos mažiau besimokančių suaugusiųjų grupių turimų kompetencijų įvertinimui, pripažinimui ar įsitraukimui į bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir studijų programas,
modulius visų pakopų kvalifikacijoms įgyti (pagal Europos kvalifikacijų sandarą (EKS), ypač daug dėmesio skiriant 1–4 EKS pakopų kvalifikacijoms įgyti. Vyresnio amžiaus asmenims numatoma atverti
galimybes įgyti pirmą aukštąjį išsilavinimą, o senjorams – mokytis trečiojo amžiaus universitetuose.
Suaugusiesiems, nebaigusiems
Suaugusiųjų įsitraukimas būtų skatinamas Subsidija Tęstinė
2
Fiksuotoji
Ne
ESFA
2015–
Taip
Žemos kvalifikacijos ir
bendrojo ugdymo programos ir
taikant lanksčias mokymosi formas,
atranka
suma
2022
nekvalifikuoti asmenys,
norintiems ją baigti (atskirai arba atitinkančias suaugusiųjų poreikius,
(mokymosi
kurie gavę paramą
kartu su profesine kvalifikacija).
remiant suaugusiųjų neformaliuoju ir
čekiai)
mokėsi pagal
savaiminiu būdu įgytų kompetencijų
formaliojo švietimo
vertinimą ir pripažinimą; plėtojant
programas ar modulius
suaugusiųjų bendrąsias kompetencijas,
(nacionalinis).
trečiojo amžiaus asmenų mokymo ir
Dirbantys asmenys, turintys ne
Subsidija Tęstinė
2
Fiksuotoji
Ne
ESFA
2014–
Taip
Dirbantys asmenys,
mokymosi sąlygas, stiprinant švietimo
aukštesnį kaip profesinį
atranka
suma
2022
kurie gavę paramą
įstaigų ir socialinių partnerių
išsilavinimą ir siekiantys įgyti
(mokymosi
mokėsi pagal
darbo rinkoje paklausią profesinę bendradarbiavimą skatinant suaugusiųjų
čekiai)
formaliojo švietimo
mokymąsi. Informacijos apie suaugusiųjų
kvalifikaciją arba jos dalį.
programas ar modulius
sugrąžinimą teikimas „Euroguidance“
(VP).
Asmenys (vyresni negu 40 metų), projektui.
Subsidija Tęstinė
2
Fiksuotoji
Ne
ESFA
2015–
Taip
Asmenys (vyresni negu
siekiantys įgyti aukštojo mokslo
atranka
suma
2022
40 metų), kurie gavę
kvalifikaciją arba jos dalį.
(mokymosi
paramą, siekė įgyti
čekiai)
aukštojo mokslo
kvalifikaciją arba jos
dalį (nacionalinis).
VEIKLŲ GRUPĖ: Viešųjų paslaugų darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimas siekiant paskatinti jų mokymąsi visą gyvenimą, padidinti viešųjų paslaugų kokybę, prieinamumą ir remti vykdomas
viešųjų paslaugų sistemų reformas.
Viešųjų paslaugų darbuotojų
Mokymai, kursai, seminarai viešųjų
Subsidija Projektų
4–6
Fiksuotoji
Ne
ESFA
2016–
Taip
Viešųjų paslaugų
kompetencijos ir kvalifikacijos
paslaugų darbuotojams, tam kad būtų
konkursas
suma
2022
darbuotojai, kurie gavę
tobulinimas.
patobulintos jų bendrosios kompetencijos
(mokymosi
paramą tobulino
ir turima kvalifikacija. Kvietimai
čekiai),
kvalifikaciją
mokymams būtų skiriami pagal viešųjų
fiksuoti
(nacionalinis).
paslaugų sektorius, taikomi griežti
įkainiai
tinkamumo reikalavimai dalyviams.
Mokymo programos bus derinamos su
atitinkamo sektoriaus profesinėmis
asociacijomis ir organizacijomis, taip pat
mokymosi programos bus susietos su
tęstiniu profesiniu mokymu, bus
nustatomas minimalus valandų skaičius
mokymo programai.

19.1; 21.5 (VŠS)

21.5 (VŠS)

21.5 (VŠS)

21.1 (VŠS)
123 (LRV)
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VEIKLŲ GRUPĖ: Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas dalyvaujantiesiems formaliojo švietimo programose: galimybės atlikti praktinio mokymo dalį aukšto technologinio lygio sektoriniuose praktinio mokymo
centruose, pasirengimo darbo rinkai užbaigimas praktikose pas darbdavius arba pameistrystės programose.
Besimokančiųjų formaliojo
švietimo programose mobilumo
skatinimas mokymo moduliui
sektoriniame praktinio mokymo
centre.

Mobilumo galimybės profesinių
mokyklų mokiniams praktinio
mokymo moduliui darbo vietoje.

Finansuojamas mokinių, besimokančių
profesinio mokymo įstaigose, kurios
neturi jų vykdomas programas
atitinkančių sektorinių praktinio mokymo
centrų, kolegijų universitetų studentų,
suaugusiųjų švietimo centrų mokinių ir
kitų besimokančiųjų formaliojo švietimo
sistemoje praktinių įgūdžių įgijimas
sektoriniame praktinio mokymo centre.
Pasitelkus KPMPC Švietimo ir mokslo
ministerijai įgyvendinant ir koordinuojant
praktinių įgūdžių įgijimo rėmimo
dalyvaujantiems formaliojo švietimo
programose veiklas, užtikrinant jų
stebėseną ir vertinimą.
Finansuojami mokinio praktinio mokymo
modulio darbo vietoje kaštai.

subsidija

Valstybės
projektų
planavima
s

Subsidija

Projektų
konkursas

2

2

Fiksuoti
įkainiai,
vienodo
dydžio
norma

ne

Fiksuoti
įkainiai

Ne

ESFA

ESFA

2015–
2022

ne

Mokiniai, kurie gavę
paramą, dalį profesinio
mokymo programos
mokėsi sektoriniame
praktinio mokymo
centre (nacionalinis).

21.3 (VŠS)
117 (LRV)

2014–
2022

Taip

Mokiniai, kurie gavę
paramą dalį profesinio
mokymo programos
mokėsi darbo vietoje
(VP).

21.3 (VŠS)
117 (LRV)
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5.5.

Investicinis prioritetas „MTI infrastruktūros tobulinimas, MTI gebėjimų lavinimas“
Investicinio prioriteto uždaviniai atitinka Valstybės pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ įvardytą siekį kurti
sumaniąją ekonomiką, yra suderinami su 2014–2020 m. Nacionalinės pažangos programos uždaviniu,
numatančiu poreikį 2014–2020 m. laikotarpiu stiprinti Lietuvos MTEP infrastruktūrą ir žmogiškąjį kapitalą.
Numatytos remti uždavinių veiklos atitinka ir (arba) papildo veiksmus, numatytus Valstybinės studijų,
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos
2013–2015 metų veiksmų plane. Investicinio prioriteto uždavinių veiklos bus įgyvendinamos vadovaujantis
šiuo metu vis dar rengiamos sumaniosios specializacijos strategijos prioritetais ir tiesiogiai prisidės prie tikslo
investicijas į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą Lietuvoje iki 2020 m. padidinti iki 1,9 proc. BVP.

5.5.1. Investicinio prioriteto uždaviniai, veiklų pavyzdžiai ir stebėsenos rodikliai
1.1. INVESTICINIS
PRIORITETAS
FONDAS
1.1.1. KONKRETUS
UŽDAVINYS

Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) infrastruktūros
tobulinimas, išskirtinės MTEPI kompetencijos stiprinimas ir kompetencijos
centrų, ypač Europos svarbos, skatinimas.
Europos regioninės plėtros fondas
Aktyvesnis turimos ir naujai kuriamos MTEPI infrastruktūros panaudojimas.

Norint užtikrinti Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) sistemos sėkmingą
plėtrą, reikia toliau stiprinti viešojo ir privataus sektorių potencialą vykdyti aukšto lygio MTEPI veiklas, kurti, modernizuoti
technologijas, stiprinti žinių ir technologijų perdavimo, komercinio ir nekomercinio MTEPI rezultatų išnaudojimo pajėgumus. Tai
turėtų sustiprinti mokslo ir studijų institucijų gebėjimus atitikti ūkio poreikius, didinti privataus sektoriaus imlumą žinioms ir
sustiprinti ekonominį ir socialinį MTEPI poveikį.
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpio intervencijos Lietuvoje leido didžiąja dalimi
modernizuoti bendrąją MTEPI infrastruktūrą ir paskatino aktyvesnius bendradarbiavimo procesus: įgyvendinant mokslo, studijų
ir verslo centrų (slėnių) MTEPI infrastruktūros plėtros projektus sukurti aukšto lygio MTEPI infrastruktūros centrai,
investicijomis į įmonių MTEPI infrastruktūrą pradėtas skatinti MTEPI veiklos aktyvumas privačiame sektoriuje ir klasterizacijos
procesai, taip pat yra įgyvendinami bandomieji projektai, skatinantys verslo inovacijų centrų kūrimąsi, pumpurinių įmonių
steigimąsi, bendrų ūkio subjektų ir mokslo ir studijų institucijų MTEPI projektų vykdymą.
2014–2020 m. laikotarpio intervencijomis bus užtikrinta, jog jau sukurta MTEPI infrastruktūra būtų veiksmingai
išnaudojama ir plėtojama konkrečiam pokyčiui – proveržiui mokslo ir verslo bendradarbiavimo srityje – paskatinti. Investicijos į
MTEPI infrastruktūrą bus vykdomos vadovaujantis sumaniosios specializacijos strategija.
Įgyvendinant šį uždavinį bus pasiekti šie rezultatai: išplėtota ir įveiklinta jau sukurta MTEPI infrastruktūra, ypač daug
dėmesio skiriant viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą skatinančių struktūrų (tokių kaip žinių ir technologijų
perdavimo, MTEPI rezultatų komercinimo centrai ir pan.) išplėtojimui. Taip pat bus sukurta trūkstama infrastruktūra, reikalinga
MTEPI veikloms vykdyti sumaniosios specializacijos srityse, Lietuvos įsitraukimui į europines infrastruktūras (ypač ESFRI) ir
dalyvavimui tarptautinėse / regioninėse iniciatyvose.

ERPF specifiniai programos rezultato rodikliai
Nr.

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio
matavimo
vienetai

Regiono
kategorija

Pradinė
reikšmė

Pradinės
reikšmės
metai

Siektina
reikšmė
(2022)

Duomenų šaltinis

Atsiskaitymo
dažnumas

1.

Ūkio subjektų
finansuota mokslo ir
studijų institucijų
MTEP išlaidų dalis
nuo visų išlaidų

Proc.

Mažiau
išsivystęs

3,5

2010

16

Lietuvos
statistikos
departamentas

Kartą per
metus
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1.1. Investicinio prioriteto įgyvendinimo veiklos
•

Sumaniosios specializacijos strategijos prioritetams įgyvendinti aktualios MTEPI infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra,
įskaitant MTEPI veiklų efektyvinimui skirtų netechnologinių sprendinių kūrimą ir diegimą:
- bendrus projektus su verslo atstovais vykdyti pajėgaus mokslo potencialo stiprinimas, sutelkiant atitinkamų mokslo
ir studijų institucijų infrastruktūrinius išteklius;
- sumaniosios specializacijos strategijos prioritetus atitinkančiose srityse mokslinius tyrimus vykdančių pavyzdinių
mokslo (ekscelencijos) centrų infrastruktūros tobulinimas;
- investicijos į įrangą, naudojamą atviros prieigos centruose sumaniosios specializacijos strategijoje išskirtų
technologijų ir procesų plėtojimui;
- investicijos į MTEPI veiklai vykdyti aktualių el. išteklių (publikacijų duomenų bazių, saugyklų ir kt.) prieinamumo
užtikrinimą ir informacinės, komunikacinės ir mokslo populiarinimo infrastruktūros (įskaitant technologinių klasių
bendrojo ugdymo mokyklose kūrimą, informacinius tinklus, IRT ir licencijas ir kt.) plėtra.

•

Viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą skatinančių iniciatyvų (įskaitant kompetencijos centrus, technologijų
centrus ir kt.) MTEPI infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra.
Europinių MT infrastruktūrų kūrimas ir Lietuvos MT infrastruktūrų integracija į Europos MT (ESFRI) infrastruktūras,
vadovaujantis Lietuvos MT infrastruktūrų kelrodžiu ir ESFRI kelrodžiu.
Bendrų ir papildančių MT infrastruktūrų sukūrimo projektų su kitomis ES šalimis narėmis plėtojimas siekiant išvengti
besidubliuojančių investicijų į vienodą MT infrastruktūrą. Taip pat infrastuktūros, reikalingos dalyvauti tarptautinėse
MTEPI iniciatyvose, tokiose kaip „Horizontas 2020“, ES Baltijos jūros strategija ir kt., atnaujinimas ir plėtra.

•

•

ERPF bendrieji ir programos specifiniai produkto rodikliai
Nr.

1.

2.

3.

Rodiklio pavadinimas

Tyrėjai, dirbantys naujai
sukurtose arba įrengtose
infrastruktūrose
Išorės vartotojai iš ūkio
subjektų, pasinaudoję atnaujinta
atviros prieigos mokslinių
tyrimų infrastruktūra*
Tarptautinių mokslinių tyrimų
infrastruktūrų, kurių narė yra
Lietuva, skaičius

Matavimo
vienetai

Fondas

Regiono
kategorija

Siektina
reikšmė
(2023)

Duomenų
šaltinis

Atsiskaitymo
dažnumas

Visos darbo
dienos
ekvivalentai

ERPF

Mažiau
išsivystęs

650

Duomenys iš
projektų

Kartą per
metus

Asmenų skaičius

ERPF

Mažiau
išsivystęs

Duomenys iš
projektų

Kartą per
metus

Infrastruktūrų
skaičius

ERPF

Mažiau
išsivystęs

Lietuvos
mokslo
taryba

Kartą per
metus

4

* Rodiklio siektinai reikšmei nustatyti reikalingas atskiras tyrimas.
Rodiklių išaiškinimas, siektinų reikšmių nustatymo pagrindimas ir kita susijusi informacija pateikiama
ataskaitos prieduose.
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5.5.2. Investicinio prioriteto veiklų įgyvendinimas
Veikla

Veiklos detalizavimas

Paramos
forma*

Projektų
atrankos
būdas**

Kvietimų
skaičius

Rekomenduojami
finansavimo
supaprastinimai***

Nuosavas
įnašas

Kryžminis
finansavimas

MTEPI
infrastruktūros
mokslo ir studijų
institucijose
atnaujinimas ir
plėtra.

Materialinės bazės kūrimas ir
atnaujinimas, atsižvelgiant į
sumaniosios specializacijos
prioritetus, turimos mokslinės
įrangos eksploatacija.

Mokslo ir verslo
bendradarbiavimui
skirtos
infrastruktūros
kūrimas.

Materialinės bazės kūrimas ir
atnaujinimas, atsižvelgiant į
sumaniosios specializacijos
prioritetus, turimos mokslinės
įrangos eksploatacija.

Europinių mokslinių
tyrimų
infrastruktūrų
kūrimas ir
integracijos
skatinimas.

VEIKLŲ GRUPĖ: Išskirtinės MTEPI kompetencijos stiprinimas įgyvendinant tarptautines iniciatyvas
Materialinės bazės kūrimas
Subsidija
Valstybės
2
Vienodo dydžio
Taip
Ne
atsižvelgiant į sumaniosios
projektų
norma
specializacijos prioritetus,
planavimas
turimos mokslinės įrangos
eksploatacija, narystė
tarptautinėse organizacijose.

Atsakinga
įgyvendin
ančioji
institucija

VEIKLŲ GRUPĖ: MTEPI infrastruktūros stiprinimas įgyvendinant sumanios specializacijos strategiją
Subsidija
Valstybės
3–4
Vienodo dydžio
Taip
Ne
CPVA
projektų
norma
planavimas

Subsidija

Projektų
konkursas

3

Vienodo dydžio
norma

Taip

Ne

Įgyvendini
mo
laikotarpis

Rodikliai

LRV programos
prioritetai ir VŠS
uždaviniai,
kuriuos atitinka
siūloma veikla

Nuo 2015 m.

Tyrėjai,
dirbantys
naujai
sukurtose
arba įrengtose
infrastruktūro
se.
Išorės
vartotojai iš
ūkio subjektų,
pasinaudoję
atnaujinta
atviros
prieigos
mokslinių
tyrimų
infrastruktūra.
Tyrėjai,
dirbantys
naujai
sukurtose
arba įrengtose
infrastruktūro
se.
Išorės
vartotojai iš
ūkio subjektų,
pasinaudoję
atnaujinta
atviros
prieigos
mokslinių
tyrimų
infrastruktūra.

102, 214, 217,
218, 224 (LRV)

Tyrėjai,
dirbantys
naujai
sukurtose
arba įrengtose
infrastruktūro

103, 217(LRV)

CPVA

Nuo 2014 m.

CPVA

Nuo 2016 m.

102, 217,
218(LRV)

ŠVIETIMO IR MOKSLO SRITIES SEKTORIŲ STRATEGINĖ ANALIZĖ
Veikla

Veiklos detalizavimas

Paramos
forma*

Projektų
atrankos
būdas**

Kvietimų
skaičius

Rekomenduojami
finansavimo
supaprastinimai***

Nuosavas
įnašas

Kryžminis
finansavimas

Atsakinga
įgyvendin
ančioji
institucija

Įgyvendini
mo
laikotarpis

Rodikliai

LRV programos
prioritetai ir VŠS
uždaviniai,
kuriuos atitinka
siūloma veikla

se.
Tarptautinių
mokslinių
tyrimų
infrastruktūrų,
kurių narė yra
Lietuva,
skaičius.

* Visuotinė dotacija, subsidija, grąžintina subsidija, apdovanojimas, finansinės priemonės.
** Valstybės projektų planavimas, regionų projektų planavimas, projektų konkursas, projektų konkursas dviem etapais arba tęstinė projektų atranka.
*** Fiksuoti įkainiai, vienodo dydžio norma, fiksuotoji suma.

Vertinimo rezultatų pristatymo renginiuose dalyvavę socialiniai partneriai pateikė siūlymų, kaip, jų nuomone, galėtų būti išplėstas anksčiau lentelėje pateiktas 1.1.1
konkretaus uždavinio veiklų įgyvendinimo pavyzdžių sąrašas. Siūlymai apibendrinami toliau pateikiamoje lentelėje.
Veikla

Veiklos detalizavimas

Paramos forma

KlasterSlėnis LT+

Klasterio bendro naudojimo infrastruktūros įrengimas:
- MTEP infrastruktūra (įskaitant prototipų gamybą,
bandymą);
- mokymo infrastruktūra.
Darbuotojų kompetencijos kėlimas:
- darbuotojų, dirbsiančių infrastruktūra, mokymai.
Klasterio koordinatoriaus veikla:
- tyrimų (įžvalgų, rinkos, technologinių ir pan. tyrimų
ir kt.), reikalingų įvertinti klasterio plėtros
galimybes ir tendencijas vykdymas;
- rinkodaros priemonių, skirtų klasteriui populiarinti,
siekiant pritraukti naujus narius ir (ar) įsitraukti į
tarptautinius klasterius (tinklus), įgyvendinimas;
- efektyvaus komunikacinio proceso tarp klasterio
narių užtikrinimas, nuolatinio konsensuso
palaikymas, fasilitavimas, administravimas.
Klasterio bendro naudojimo infrastruktūros įrengimas:
- MTEP infrastruktūra (įskaitant prototipų gamybą,
bandymą);
- mokymo infrastruktūra.
Darbuotojų kompetencijos kėlimas:
- darbuotojų, dirbančių su infrastruktūra, mokymai.
Klasterio koordinatoriaus veikla:
- tyrimų (įžvalgų, rinkos, technologinių ir pan. tyrimų
ir kt.), reikalingų įvertinti klasterio plėtros

KlasterSlėnis LT_TUI+

Galimi pareiškėjai

Nuosavas įnašas

Pastabos

Subsidija
(iki
20,0 mln. Lt)

Projektų atrankos
būdas
Konkursas, valstybės
pagalba
arba
valstybės
planavimas

Juridiniai asmenys
(klasterio
koordinatorius)

Taip
(finansavimo
intensyvumas – iki 50 proc.)

Intervencijas, skatinančias klasterių
kūrimąsi ir plėtrą, rems Ūkio
ministerija.

Subsidija (iki
35,0 mln. Lt)

Konkursas,
valstybės pagalba

Privatūs juridiniai
asmenys (Lietuvoje
veikiančio
tarptautinio
klasterio
koordinatorius)

Taip (finansavimo
intensyvumas – iki 50 proc.)
Papildomos sąlygos:
- ne mažiau 50 proc.
nuosavo indėlio projekte –
TUI
- TUI per 3 metus po
projekto ne mažiau 100 mln.

Intervencijas, skatinančias klasterių
kūrimąsi ir plėtrą, rems Ūkio
ministerija.
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Veikla

Veiklos detalizavimas

Paramos forma

Projektų atrankos
būdas

Galimi pareiškėjai

Nuosavas įnašas

Pastabos

galimybes ir tendencijas vykdymas;
- rinkodaros priemonių, skirtų klasteriui populiarinti,
siekiant pritraukti naujus narius ir (ar) įsitraukti į
tarptautinius klasterius (tinklus), įgyvendinimas;
- efektyvaus komunikacinio proceso tarp klasterio
narių užtikrinimas, nuolatinio konsensuso
palaikymas, fasilitavimas, administravimas.
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5.6.

Investicinis prioritetas „Įmonių MTI investicijų, produktų ir paslaugų plėtros skatinimas“
Investicinis prioritetas atitinka Valstybės pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ įvardytą siekį kurti sumaniąją
ekonomiką, įgyvendinant iniciatyvas, didinančias šalies ekonomikos integralumą. Numatytos remti uždavinių
veiklos atitinka ir (arba) papildo veiksmus, numatytus Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2013–2015 metų
veiksmų plane. Investicinio prioriteto uždavinių veiklos bus įgyvendinamos vadovaujantis šiuo metu vis dar
rengiamos sumaniosios specializacijos strategijos prioritetais ir tiesiogiai prisidės prie tikslo investicijas į
mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą Lietuvoje iki 2020 m. padidinti iki 1,9 proc. BVP.

5.6.1. Investicinio prioriteto uždaviniai, veiklų pavyzdžiai ir stebėsenos rodikliai

1.2. INVESTICINIS
PRIORITETAS
FONDAS
1.2.2. KONKRETUS
UŽDAVINYS

Įmonių investicijų į inovacijas ir mokslinius tyrimus skatinimas ir ryšių bei
sąveikos tarp įmonių, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centrų ir
aukštojo mokslo plėtojimas, visų pirma, produktų ir paslaugų plėtros,
technologijų perdavimo, socialinių inovacijų ir viešosioms paslaugoms teikti
skirtų inovacijų, paklausos generavimo, tinklų kūrimo, grupių ir atvirų inovacijų
skatinimas naudojantis pažangiąja specializacija.
Europos regioninės plėtros fondas
Padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą.

Nepaisant pastaruoju metu padarytos pažangos, MTEPI vis dar nėra veiksnys, darantis esminę įtaką šalies ūkio raidai.
Pagrindinė menko ekonominio inovacijų poveikio priežastis – silpnai išplėtoti mokslo ir verslo sektorių ryšiai. Aktyvaus
tarpsektorinio bendradarbiavimo patirties stokojančios įmonės dažnai apsiriboja bendradarbiavimu su kitomis įmonėmis ir nėra
motyvuotos investuoti į MTEPI, o mokslo ir studijų institucijos neturi galimybių skleisti žinias ir technologijas, kurių pritaikymas
galėtų paskatinti proveržį atskiruose sektoriuose ar srityse bei darytų didesnę įtaką bendram šalies ūkio vystymuisi.
Dėl to 2014–2020 m. laikotarpio intervencijomis mokslo ir verslo sektorių atstovai bus skatinami sujungti išteklius
bendrai plėtojant technologijas, diegiant procesus ir kuriant produktus, aktualius norint įveikti ilgalaikius Lietuvai kylančius
iššūkius. Šiuo uždaviniu siekiama kompleksiškai skatinti efektyvų naujų produktų kūrimui aktualių žinių perdavimą ir MTEPI
rezultatų komercinimą verslo ir mokslo bei kitose (įskaitant tarptautines) partnerystėse. Be to, atsižvelgiant į santykinai menką
inovacijoms imlaus Lietuvos verslo dalį, remiamas aktyvesnis mokslo sektoriaus potencialo (žinių, žmogiškųjų išteklių, turimos
MTEPI infrastruktūros) išnaudojimas skatinant mokslo ir studijų institucijas aktyviau užsiimti vykdomų MTEP veiklų rezultatų
komercinimu.
Įgyvendinant šį uždavinį bus pasiekti tokie rezultatai: bus suintensyvintas mokslo ir verslo bendradarbiavimas, padidės
inovacinę veiklą vykdančių įmonių, bendradarbiaujančių su partneriais, dalis, bus įveiklinta jau sukurta MTEPI infrastruktūra,
išaugs ūkio subjektų finansuota aukštojo mokslo MTEP išlaidų dalis, kuri tiesiogiai atspindi mokslo pajėgumą žinias paversti
pinigais.

ERPF specifiniai programos rezultato rodikliai

Nr.

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio
matavimo
vienetai

Regiono
kategorija

Pradinė
reikšmė

Pradinės
reikšmės
metai

Siektina
reikšmė
(2023)

Duomenų
šaltinis

Atsiskaitymo
dažnumas

1.

Ūkio subjektų
finansuota mokslo ir
studijų institucijų MTEP
išlaidų dalis nuo visų
išlaidų

Proc.

Mažiau
išsivystęs

3,5

2010

16,00

Lietuvos
statistikos
departamentas

Kartą per
metus
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1.2. Investicinio prioriteto įgyvendinimo veiklos
1.2.2. konkretaus uždavinio įgyvendinimo veiklos
Tinklų kūrimas ir plėtra, parama MTEPI partnerystės veikloms:
•
parama bendriems mokslo ir verslo projektams, prisidedantiems prie sumaniosios specializacijos strategijos prioritetų
įgyvendinimo, vykdyti;
•
parama kompetencijos ir ekscelencijos centruose vykdomoms MTEP veikloms skatinti (aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi
moksliniai tyrimai, naujų produktų kūrimas ir diegimas rinkoje ir kt.);
•
parama MTEP vykdančių mokslinių centrų (įskaitant atviros prieigos) veiklai skatinti (rinkodara, komunikacija ir kt.);
•
parama mokslo ir studijų institucijose vykdomų MTEP veiklų rezultatų komercinimui paskatinti (parama mokslininkų ir
kitų tyrėjų bei studentų, dirbančių / studijuojančių mokslo ir studijų institucijose, idėjų komercinimui, parama besikuriančioms
jaunoms inovacinėms įmonėms (pumpurinės įmonės, startuoliai), pumpurinių įmonių įkūrėjų stažuotės užsienio mokslo ir studijų
institucijose, parama mokslo ir studijų institucijoms vykdančioms ūkio subjektų MTEP užsakymus, pagalba mokslo ir studijų
institucijoms registruoti intelektinės nuosavybės teises ir kt.).
ERPF bendrieji ir programos specifiniai produkto rodikliai
Nr.

Rodiklio pavadinimas

Matavimo
vienetai

Fondas

Regiono
kategorija

Siektina
reikšmė
(2023)

Duomenų
šaltinis

Atsiskaitymo
dažnumas

Įmonių
skaičius

ERPF

Mažiau
išsivystęs

100

Duomenys iš
projektų

Kartą per
metus

Vnt.

ERPF

Mažiau
išsivystęs

55

Valstybinis
patentų biuras

Kartą per
metus

1.2.1. konkretaus uždavinio produkto rodikliai

1.
2.

Paramą gavusiose mokslo ir
studijų institucijose sukurtos
žinioms imlios įmonės.
Paramą gavusių mokslo ir
studijų institucijų pateiktos
patentų paraiškos.

Rodiklių išaiškinimas, siektinų reikšmių nustatymo pagrindimas ir kita susijusi informacija pateikiama
ataskaitos prieduose.
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5.6.2. Investicinio prioriteto veiklų įgyvendinimas
Veikla

Veiklos
detalizavimas

Paramos
forma*

Projektų
atrankos
būdas**

Tarpsektorinio
bendradarbiavimo
skatinimas per bendrai
vykdomus jungtinius
MTEPI projektus

MTEP paketas1

Dotacija

Projektų
konkursas

Parama kompetencijos
centrų vykdomoms
MTEP veikloms
įgyvendinti

MTEP paketas1

Dotacija

Projektų
konkursas

MTEP veiklų rezultatų
komercinimo
skatinimas mokslo ir
studijų institucijose

MTEP paketas1

Dotacija

1 Išlaidos

Kvietimų
skaičius

Rekomenduojami
finansavimo
supaprastinimai***

Nuosa
vas
įnašas

Kryžminis
finansavimas

Atsakinga
įgyvendinan
čioji
institucija

Įgyvendinimo
laikotarpis

VEIKLŲ GRUPĖ: Tinklų kūrimas ir plėtra, parama MTEPI partnerystės veikloms.
3–4
Fiksuoti įkainiai, fiksuotoji
Ne
Ne
MITA
suma, vienodo dydžio norma

Nuo 2014 m.

3

Nuo 2014 m.

Fiksuoti įkainiai, fiksuotoji
suma, vienodo dydžio norma

Ne

Ne

LMT

VEIKLŲ GRUPĖ: Inovacijų paramos paslaugų prieinamumo ir kokybės stiprinimas.
Projektų
3
Fiksuoti įkainiai, fiksuotoji
Ne
Ne
MITA
konkursas
suma, vienodo dydžio norma

Nuo 2014 m.

Rodikliai

LRV programos
prioritetai ir VŠS
uždaviniai,
kuriuos atitinka
siūloma veikla

Paramą gavusių
mokslo ir studijų
institucijų
pateiktos patentų
paraiškos.
Įmonės,
bendradarbiaujanči
os su mokslo ir
studijų
institucijomis ir
mokslinių tyrimų
institutais.
Įmonės,
bendradarbiaujanči
os su mokslo ir
studijų
institucijomis ir
mokslinių tyrimų
institutais.

103, 105, 106,
214, 215, 222
(LRV)

Paramą gavusiose
mokslo ir studijų
institucijose
sukurtos
inovatyvios
įmonės.
Paramą gavusių
mokslo ir studijų
institucijų
pateiktos patentų
paraiškos.
Įmonės,
bendradarbiaujanči
os su mokslo ir
studijų
institucijomis ir
mokslinių tyrimų
institutais.

103, 105, 106,
108, 214, 215
(LRV)

MTEP: tiesioginės (darbo užmokestis tyrėjui / tyrėjų grupei, prekės, komandiruotės, paslaugos, turimos mokslinės įrangos eksploatacija, nauja mokslinė įranga, rezultatų sklaida) ir
netiesioginės (institucijos išlaidos) išlaidos.

103, 105, 106,
214 (LRV)
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* Visuotinė dotacija, subsidija, grąžintina subsidija, apdovanojimas, finansinės priemonės.
** Valstybės projektų planavimas, regionų projektų planavimas, projektų konkursas, projektų konkursas dviem etapais arba tęstinė projektų atranka.
*** Fiksuoti įkainiai, vienodo dydžio norma, fiksuotoji suma.

Vertinimo rezultatų pristatymo renginiuose dalyvavę socialiniai partneriai pateikė siūlymų, kaip, jų nuomone, galėtų būti išplėstas anksčiau lentelėje pateiktas 1.2.2
konkretaus uždavinio veiklų įgyvendinimo pavyzdžių sąrašas. Siūlymai apibendrinami toliau pateikiamoje lentelėje.
Veikla

Veiklos detalizavimas

Paramos forma

InoSlėnis
potencialo
populiarinimas

Rinkodaros priemonių, skirtų
„Slėnio“ klasterio
populiarinimui, siekiant
pritraukti naujus narius ir
(ar) įsitraukti į tarptautinius
klasterius (tinklus),
įgyvendinimas.
Efektyvaus komunikacinio
proceso tarp klasterio narių
užtikrinimas, nuolatinio
konsensuso palaikymas,
fasilitavimas,
administravimas.
Taikomieji moksliniai tyrimai.
Technologinė plėtra
(įskaitant naujų produktų
maketų ir prototipų kūrimą,
demonstravimą, bandomąją
gamybą, validavimą, įskaitant
sertifikavimą,
standartizaciją).
Naujų produktų įvedimas į
rinką: rinkodaros priemonės.

Subsidija (iki 1 mln. Lt
per 3 metus )

Taikomųjų mokslinių tyrimų
vykdymas tikslinėse,
nacionaliniu lygmeniu
aktualiose srityse.
Eksperimentinės
(technologinės) plėtros
veiklos tikslinėse,
nacionaliniu lygmeniu
aktualiose srityse: naujų
rinkoje produktų maketų ir
prototipų kūrimas,
demonstravimas, bandomoji
gamyba, validavimas,
įskaitant sertifikavimą,

KlasterSlėnis MTEP

InoSlėnis MTEP

Projektų atrankos
būdas
Valstybės projektų
planavimas

Galimi pareiškėjai

Nuosavas įnašas

Pastabos

Atviros
prieigos
technologijų
ir
kompetencijos
centrai
(kartu su mokslo ir
studijų institucijomis ir
privačiais
juridiniais
asmenimis)

Taip
(finansavimo
intensyvumas – iki 90 proc.)

Pagal pobūdį ši priemonė labiau tinka prie 1.1.1
uždavinio veiklų, nes ji susijusi su aktyvesniu MTEPI
infrastruktūros panaudojimu, o ne su tiesioginiu
bendradarbiavimo
skatinimu
ir
(ar)
bendradarbiavimo rezultatų komercinimu.

Subsidija (iki 2 mln.
Lt)

Konkursas, valstybės
pagalba + valstybės
projektų planavimas

Privatūs
juridiniai
asmenys kartu su mokslo
ir studijų institucijomis

Taip / Ne
(finansavimo
intensyvumas
verslo
įmonėms – iki 50 proc.;
mokslo
ir
studijų
institucijoms – iki 100 proc.)

Siūloma veikla yra labai panaši į vertintojų siūlomą
veiklą
„Tarpsektorinio
bendradarbiavimo
skatinimas per bendrai vykdomus jungtinius MTEPI
projektus“. Taip pat ji dengia dalį Ūkio ministerijos
veiksmų programoje numatytų remti veiklų.
Rengiantis veiksmų programos įgyvendinimui ir
rengiant PFSA galima būtų derinti vertintojų ir
socialinių partnerių siūlymus.

Subsidija (iki 10 mln.
Lt)

Valstybės projektų
planavimas

Atviros prieigos
technologijų ir
kompetencijos centrai
(kartu su mokslo ir
studijų institucijomis ir
privačiais juridiniais
asmenimis)

Taip
(finansavimo
intensyvumas – iki 85 proc.)

Siūloma veikla yra susijusi su vertintojų siūloma
veikla
„Tarpsektorinio
bendradarbiavimo
skatinimas per bendrai vykdomus jungtinius MTEPI
projektus“. Taip pat ji dengia dalį Ūkio ministerijos
veiksmų programoje numatytų remti veiklų.
Rengiantis veiksmų programos įgyvendinimui ir
rengiant PFSA galima būtų derinti vertintojų ir
socialinių partnerių siūlymus.

Papildomos sąlygos:
- ne mažiau 15 proc.
privataus kapitalo
įgyvendinant projektą
- per 3 metus pajamos iš
MTEP rezultatų ne mažiau
kaip 100 proc. projektui
suteiktos
subsidijos
(užsakomieji MTEP darbai
ir
MTEP
projektai,
finansuojami iš LT biudžeto
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Veikla

Veiklos detalizavimas

Paramos forma

Projektų atrankos
būdas

Galimi pareiškėjai

standartizaciją ir metrologinį
aprūpinimą.
Naujų produktų įvedimas į
rinką (MTEP rezultatų
populiarinimas).
TexTransfer LT

Technologių perdavimas;
MTEP rezultatų
populiarinimas.

Nuosavas įnašas

Pastabos

lėšų; licencijavimas ir pan.).

Subsidija (iki 10 mln.
Lt)

Valstybės projektų
planavimas

Viešieji
juridiniai
asmenys (MITA, MT
parkai
ir
inovacijų
centras)

Taip
(finansavimo
intensyvumas – iki 95 proc.)

Siūlomos veiklos įgyvendinimo mechanizmas /
schema svarstytina kartu su Ūkio ministerija. Galbūt
schemos įgyvendinimas galėtų būti finansuojamas
per veiklą „Tarpsektorinio bendradarbiavimo
skatinimas per bendrai vykdomus jungtinius MTEPI
projektus“.
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6. PRIORITETŲ DERINIMAS SU SUINTERESUOTOSIOMIS
ŠALIMIS IR VISUOMENE
Rengiant pasiūlymus 2014–2020 m. veiksmų programai buvo siekiama su rengiamais investiciniais
prioritetais, konkrečiais uždaviniais ir finansuojamomis veiklomis supažindinti struktūrinę paramą
administruojančių įstaigų darbuotojus, nevyriausybines organizacijas, mokslo institucijų darbuotojus,
savivaldybių švietimo specialistus, socialinius ir ekonominius partnerius, projektų vykdytojus ir kitus
suinteresuotus asmenis. Siekiant įtraukti minėtas suinteresuotąsias šalis, 2013 m. birželio 26 d. įvyko renginys,
per kurį savivaldybių atstovams, švietimo specialistams, švietimo įstaigų direktoriams ir kitiems švietime
dirbantiems asmenims buvo pristatyti ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpio prioritetai,
uždaviniai ir veiklos.
Per renginyje vykusią diskusiją išsakytos pastabos buvo fiksuojamos. Į jas ir į elektroniniu paštu atsiųstas
pastabas buvo atsižvelgiama tiek, kiek tai buvo galima padaryti neperžengiant veiksmų programos struktūros
ribų. Pavyzdžiui, ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpio uždaviniai yra detalizuojami tik iki veiklų
lygmens, o ne iki projektų, todėl konkretūs projektai nėra minimi. Pažymėtina, jog pateiktos veiklų grupės
2014–2020 m. programiniam laikotarpiui žymi tęstinumą su 2007–2013 m. programiniu laikotarpiu
vykdytomis intervencijomis, tad šiuo laikotarpiu vykdyti projektai galės būti finansuojami ir toliau, tinkamai
pagrindus jų svarbą ir poreikį.
Rengiant galutinę švietimo ir mokslo srities sektorių strateginės analizės ataskaitą buvo atsižvelgta ir į
pastabas, gautas ankstesniais projekto etapais (t. y. per pirmos, antros ir trečios tarpinių ataskaitų pristatymą).
Rengiant šią ataskaitą taip pat buvo siekiama naudoti naujausius duomenis: buvo atnaujinta statistinė
informacija ir duomenys apie ESF priemonių produkto rodiklių pasiekimus ir lėšų panaudojimą pagal spalio
mėnesio SFMIS duomenis, pasiūlymai veiksmų programai parengti atsižvelgiant į Lietuvos Resbublikos
Vyriausybės 2012-2016 m. programą bei Valstybinę švietimo 2013-2022 m. strategiją.
Švietimo ir mokslo ministerijos specialistų pateiktos pastabos pirmai ir antrai tarpinėms ataskaitoms
ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo srityje didžiąja dalimi buvo pasiūlymai dėl aktualių veiklų įtraukimo ir jų
aktualizavimo veiksmų programoje. Taip pat pageidauta integruoti horizontaliuosius principus ir įtraukti
papildomų aspektų į priešmokyklinio ugdymo esamos situacijos analizę. Rengiant galutinę ataskaitą į šias
pastabas atsižvelgta tobulininant siūlomų veiklų aprašymą, formuluojant stebėsenos rodiklius ir papildant
esamos situacijos analizę.
Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo pasiūlymai veiksmų programai buvo derinami atsižvelgiant ir į pastabas,
gautas iš suinteresuotųjų šalių. Bendra pastaba, skirta ERPF ir ESF investicijoms derinti, – subalansuoti
investicijas tarp infrastruktūros tobulinimo ir šiuolaikinių ugdymo metodų diegimo. Taip pat rekomenduota
labiau pabrėžti neformalųjįjį švietimą. Jis dabartinėje pasiūlymų veiksmų programai dalyje išskirtas į atskirą
veiklų grupę ir yra aiškiai aprašytas. Taip pat išgirsta pasiūlymų derinti panašaus turinio veiklas su kitų
ministerijų intervencijomis. Į šią pastabą atsižvelgta derinant horizontalių principų įgivendinimą ir kitas
susijusias veiklas. Pasiūlymų veiksmų programai dalyje aiškiai išskirtas nevyriausybinių organizacijų
įtraukimas vykdant ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo veiklas.
Keletas renginio dalyvių išsakė pastabas dėl kai kurių aspektų, kurie jau buvo nagrinėti esamos situacijos ar
pasiūlymų veiksmų programai dalyje, todėl laikytina, jog į tokias pastabas atsižvelgta (pvz., pedagoginių
darbuotojų mokymas darbo vietoje, kompleksinis ugdymo įstaigų infrastruktūros sutvarkymas, trūkstamų
ugdymo erdvių įrengimas). Kai kurios pastabos yra susijusios su nacionaline teise arba su ugdymo programų
rengimu, todėl rengiant šią ataskaitą į jas neįmanoma atsižvelgti.
Profesinio mokymo srityje į daugelį pastabų, gautų pirmai tarpinei ataskaitai, jau buvo atsižvelgta rengiant
antrąją tarpinę ataskaitą. Pavyzdžiui, dalis apie profesinį orientavimą perrašyta taip, kad būtų geriau
atskleistas profesinio orientavimo (karjeros paslaugų) temos integralumas; situacijos analizė praplėsta 2007–
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2013 m. ESF programavimo laikotarpio priemonių, skirtų profesiniam mokymui, analize, pristatyti svarbiausi
produkto rodiklių pasiekimai; analizė papildyta profesinio mokymo kvalifikacijos formavimo tematika,
praplėstos pameistrystės, mokomosios praktikos įmonėse dalys, aptarti populiariausi suaugusiųjų
kvalifikacijos kėlimo būdai taip išryškinant neformaliai įgytų kompetencijų pripažinimo svarbą.
Galutinės ataskaitos analizė profesinio mokymo srityje buvo papildyta nuorodomis į Ūkio ministerijos
iniciatyvas, susijusias su profesiniu orientavimu. Tai savo ruožtu prisidėjo ir prie temų, kurių sprendimui
reikalingas bendradarbiavimas, įvardijimo. Galiausiai situacijos analizė suaugusiųjų švietimo srityje buvo
papildyta įžvalgomis, su kokiomis kliūtimis suaugusieji susiduria norėdami dalyvauti mokymosi visą gyvenimą
veiklose. Taip pat praplėsta suaugusiųjų švietimui skirtų ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų
priemonių analizė, paminėta, kurias iš vykdomų intervencijų reikėtų tęsti ir 2014–2020 m. programiniu
laikotarpiu.
Studijų analizės dalyje atsižvelgta į pastabą geriau atspindėti svarbiausius ES ir Lietuvos strateginius
dokumentus, aktualius aukštojo mokslo sričiai, esmines nuostatas, tokias kaip Europos aukštojo mokslo
modernizavimo darbotvarkė, rengiant strateginę analizę priimta Valstybinė studijų ir mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros 2013–2020 metų plėtros programa (2012 m. gruodžio 5 d.) ir atnaujinta Valstybinė
švietimo 2013–2022 m. strategija, kuriai Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė 2013 m. rugpjūčio 28 d.
Todėl minėtų strateginių ir programinių dokumentų nuostatos buvo išanalizuotos ir pateiktos strateginėje
analizėje. Šių strateginių nuostatų kontekste buvo analizuotos pagrindinės studijų srities problemos, siūlomi
sprendimo būdai bei rengiami pasiūlymai.
Viena iš pastabų buvo susijusi su studijų atitiktimi darbo rinkos ir visuomenės poreikiams, kaip vienam iš
svarbiausių studijų kokybės kriterijui. Strateginėje analizės dalyje, skirtoje studijų sričiai, ši problema – studijų
atitikties darbo rinkos poreikiams trūkumas – buvo detaliai išanalizuota, pagrindžiant teiginius duomenimis,
nagrinėjant šią problemą įvairiais pjūviais – pasiūlos ir paklausos aspektu, pavyzdžiui, įsidarbinamumas baigus
studijas, nedarbo lygis pagal specialybes, ateinančių studijuoti ir baigiančių studijuoti pagal studijų kryptis,
apmokėjimas, demografiniai pokyčiai, studijų programų ir aukštųjų mokyklų skaičius, socialinių partnerių
įtraukimas į studijų turinio formavimą ir t. t.
Atsižvelgiant į pateiktas pastabas buvo detaliau paanalizuotas studijų prieinamumo aspektas tiek studijų
formų, tiek socialine ir finansine prasme, pateikiant objektyvius duomenis, pagrindžiančius daromas prielaidas,
nustatant priežasčių ir padarinių ryšius. Pagal tai rengiant pasiūlymus buvo išskirta veiklų grupė, galimai
remtina iš 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos.
Taip pat rengiant pasiūlymus dėl 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo studijų srityje
atsižvelgta į būtinybę turėti tam tikro lankstumo įgyvendinimo metu, nes tai pakankamai ilgas laikotarpis, per
kurį gali keistis aplinka, situacija, atsirasti naujų problemų ar poreikių arba dabartinės problemos gali tapti
nebeaktualios. Todėl buvo pasiūlytos lankstesnės formuluotės, tačiau užtikrinant investicijų koncentracijos,
papildomumo, kaštų–naudos ir orientacijos į baigtinius rezultatus principų taikymą, pavyzdžiui, dėl studijų
miestelių skaičiaus, aukštųjų mokyklų ir studijų programų vertinimo sistemos, dalyvavimo europinėse
universitetų reitingavimo ir (ar) vertinimo programose, dėl būtinybės toliau (ne) finansuoti studijų programų
rengimą ar atnaujinimą, dėl pasiūlymų taikyti naujas administravimo schemas, supaprastinančias paramos
panaudojimą ir valdymą, įtraukiančias socialinius partnerius į studijų formavimo, vykdymo ir vertinimo
procesus, dėl praktinio paskatų taikymo mechanizmo vietoj ankstesnio laikotarpio praktikos parengti dar vieną
strateginį dokumentą ir t. t.
Kadangi studijų kaip ir visai švietimo infrastruktūrai 2004–2013 m. buvo skirtos nemažos investicijos iš
Lietuvos biudžeto ir ES struktūrinės paramos, svarbiausias akcentas turėjo būti ne tiek infrastruktūros tolesnė
plėtra, kiek investicijų sutelkimas ir papildomumas. Todėl buvo pasiūlyta, kad studijų infrastruktūros tolesnė
plėtra bus finansuojama tik tiek, kiek tai lemia studijų kokybę, prieinamumą ir tarptautiškumą, parodoma jos
tiesioginė sąsaja su kokybiniais pasiekimais – studijų kokybės esminiu pagerinimu, atitikties darbo rinkos ir
visuomenės poreikiams, studijų krypčių balansas, jaunimo su aukštuoju išsilavinimu įsidarbinimu ir pan.
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Pastabose dėl esamos situacijos analizės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros srityje daugiausia minėtas poreikis neapsiriboti bendrų tendencijų, kurias atskleidžia statistiniai
duomenys ir anksčiau atliktų vertinimų išvados, aptarimu ir sustiprinti jį analitinėmis įžvalgomis bei
atitinkamai patobulinti SSGG analizę. Rengiant galutinę ataskaitą į šias pastabas atsižvelgta papildant kiekvieną
esamos situacijos analizės poskyrį apibendrinančiais komentarais ir konstatuojant, kokią reikšmę apžvelgtos
tendencijos turi planuojant intervencijas 2014–2020 m. laikotarpiu. Kartu analizės tekstas buvo atnaujintas
naujausiais statistiniais duomenimis, peržiūrėtos ir atnaujintos atskiros SSGG analizės dalys.
Taip pat gauta nemažai siūlymų, kaip mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros
srityje derėtų tobulinti indėlius į veiksmų programą. Vertintojai pažymi, kad dalis šių siūlymų negali būti
atspindėti šiuose indėliuose, nes peržengia vertinimo objekto ribas (pvz., „atlikti tyrimą arba studiją, kuriame
būtų pateikta kokybiškai parengto specialisto samprata verslo / verslininkų akimis“). Kita dalis komentarų, į
kuriuos vertintojai galėjo atsižvelgti tik iš dalies, buvo susiję su intervencijų įgyvendinimo specifika (pvz.,
„MTEP infrastruktūros kūrimą derinti su mokymais naudotis įsigyta įranga“). Į šiuos komentarus pagal
galimybes atsižvelgta teikiant siūlymus dėl investicinių prioritetų įgyvendinimo. Į daugumą likusių komentarų
atsižvelgta koreguojant prioritetų uždavinių pagrindimą, veiklų grupių ir veiklų formuluotes, peržiūrint
siūlomus rezultato ir produkto rodiklius ir derinant indėlių į veiksmų programą turinį su Ūkio, Finansų,
Kultūros ministerijomis bei didinant jų suderinamumą su kitų ministerijų indėliais į veiksmų programą.
Taip pat, siekiant didesnio suinteresuotųjų šalių įtraukimo, spalį buvo atliekami Lietuvos 2014–2020 metų ES
struktūrinės paramos veiksmų programos prioritetų viešieji aptarimai. Visa informacija apie šių susitikimų
vietą ir laiką buvo skelbiama <www.esparama.lt> puslapyje, kad visi suinteresuoti asmenys galėtų viešai
sužinoti aptarimų laiką ir juose dalyvauti. Taip pat partnerystės sutarties ir 2014–2020 m. ES struktūrinės
paramos veiksmų programos projektai viešoms pastaboms buvo skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje
adresu: <http://www.esparama.lt/2014-2020-laikotarpis/diskusijos>.
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7. PASIŪLYMAI DĖL STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSUOJAMŲ
PROJEKTŲ IR KONKURSŲ VALDYMO IR KOORDINAVIMO
Įgyvendinant 2014–2020 m. veiksmų programą Švietimo ir mokslo ministerijoje siūloma tobulinti struktūrinių fondų
projektų ir konkursų valdymo ir koordinavimo sistemą. Toliau siūlomi patobulinimai padėtų geriau suderinti
projektus ir konkursus, už kuriuos atsakingi skirtingi ministerijos padaliniai arba įstaigos prie ministerijos. Tai padėtų
išvengti nereikalingo projektų ir konkursų skaidymo, nustatyti projektų ir konkursų eiliškumą (sisteminiai projektai,
nuo kurių rezultatų priklauso kiti projektai ar konkursai, turi būti įgyvendinti pirmiau) ir geriau suderinti susijusių
projektų veiklas jų įgyvendinimo laiku, siekiant didesnio bendro jų poveikio.
Kiekvienas projektas ir konkursas turėtų turėti „savininką“ Švietimo ir mokslo ministerijoje – t. y. ministerijos
vadovybės paskirtą karjeros valstybės tarnautoją. Jį sąlyginai galima būtų vadinti projekto koordinatoriumi Švietimo
ir mokslo ministerijoje. Projekto koordinatoriai turėtų būti skiriami iš valstybės tarnautojų, kurie turi geriausią
konkretaus projekto ar konkurso rengimui, valdymui ir priežiūrai reikalingą dalykinę kompetenciją ir patirtį. Tai
nebūtinai turi būti skyrių vedėjai (ir tuo labiau ne departamentų direktoriai), kurie konkretaus projekto ar konkurso
koordinavimui gali neturėti pakankamai laiko greta bendro vadybinio ir administracinio krūvio, susijusio su
vadovavimu ministerijos skyriui. Projekto koordinatoriais galėtų būti skiriami valstybės tarnautojai iš ministerijos
padalinių atsakingų už politiką sritį, kuriai skirtas projektas ar konkursas. Tačiau svarbiausias projekto
koordinatoriaus parinkimo kriterijus turėtų būti aukšta dalykinė kompetencija. Ministerijos paskirti projektų
koordinatoriai atliktų projekto ar konkurso planavimo, metodinio vadovavimo, projekto ar konkurso įgyvendinimo
tvarkaraščio ir darbų plano laikymosi priežiūros funkcijas, spręstų koordinavimo iššūkius įgyvendinant jiems
priskirtus projektus ar konkursus, kai jais suinteresuotas daugiau negu vienas ministerijos padalinys ir (arba) daugiau
negu viena ministerijai pavaldi įstaiga. Projekto koordinatorius vienose rankose turėtų visą naujausią stebėsenos
informaciją apie konkretų projektą ar konkursą ir reguliariai ar kilus iš anksto neplanuotam poreikiui privalėtų ją
nedelsiant pateikti ministerijos padalinių vadovams ir politinei vadovybei.
Projekto koordinatoriai vadovautų projektų ar konkursų darbo grupėms. Į jas būtų paskirti kitų konkrečiu projektu ar
konkursu suinteresuotų ministerijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos atstovai. Tokios darbo grupės ypač padėtų
koordinuoti ministerijos vykdomus projektus ar konkursus, kurie skirti daugiau negu vienai švietimo sričiai ir (arba)
kurių rezultatus turėtų naudoti daugiau kaip vienas ministerijos skyrius ar pavaldi įstaiga. Darbo grupės galėtų teikti
gerai pagrįstas rekomendacijas ministerijos vadovybei ir ministerijos reguliavimo srityje ES struktūrinių fondų
finansuojamų programų Valdymo komitetui dėl esminių projektų sutarčių keitimų, projektų veiklų koregavimų
įgyvendinant projektus, sutaupytų lėšų panaudojimo, papildomo finansavimo skyrimo, rizikingų projektų svarstymo
ir veiksmų tokiems projektams nustatymo. Darbo grupių sudėtyje turėtų dalyvauti pagrindiniai projekto prižiūrėtojai
ir pagrindiniai projekto vykdytojai. Visose darbo grupėse turėtų dalyvauti ES paramos koordinavimo departamento
valstybės tarnautojai, kurie turi struktūrinių fondų projektų įgyvendinimo procedūrines kompetencijas. Jie papildytų
projektų koordinatorių dalykines kompetencijas ir padėtų jiems organizuoti projektų ar konkursų darbo grupių
posėdžius, vykdyti projektų ar konkursų planavimą ir stebėseną. Darbo grupės turėtų pradėti dirbti nuo projekto ar
konkurso planavimo pradžios iki galutinio atsiskaitymo už projekto ar konkurso rezultatus.
Ministerijai pavaldžios įstaigos bus valstybės planavimo būdu įgyvendinamų projektų pareiškėjai, todėl šios įstaigos
kaip ir anksčiau paskirs konkrečius savo darbuotojus projektų vadovais, kurie vadovaus projekto vykdymo
komandoms, neretai sudarytoms iš keleto ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojų. Projektų vadovai turėtų glaudžiai
bendradarbiauti su jų projekto koordinatoriais ministerijoje, teikti jiems reikalingą informaciją ir kartu iš jų gauti
pagalbą. Regioninio projektų planavimo atveju projektų koordinatoriai glaudžiai bendradarbiaus su regionų plėtros
institucijomis – Vidaus reikalų ministerija, nacionaline ir regionų plėtros tarybomis, o įgyvendinimo laiku – ir su
konkrečiose savivaldybėse ir jų švietimo įstaigose įgyvendinamų projektų vadovais. Jei skelbiamas konkursas,
projektų koordinatoriai turėtų ypač glaudžiai bendradarbiauti su ES struktūrinių fondų įgyvendinančiomis
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agentūromis, kad konkursinio projektų finansavimo sąlygų aprašai būtų maksimaliai aiškūs pačioms agentūroms,
kurios padėtų juos gerai išaiškinti potencialiems pareiškėjams.
Aukštesniame (programos) lygmenyje Švietimo ir mokslo ministerija turėtų sudaryti Valdymo komitetą, kuriam
pirmininkautų viceministras, atsakingas už struktūrinių fondų finansuojamų programų koordinavimą, aktyviai
dalyvautų kiti ministro politinio kabineto nariai ir vadovaujančias pareigas vykdantys ministerijos karjeros valstybės
tarnautojai. Valdymo komitetas pirmiausia atliktų 2014–2020 metų struktūrinių fondų veiksmų programos
investicinių prioritetų, už kuriuos atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija, priežiūros ir kontrolės funkcijas. Valdymo
komitete už savo kuruojamų projektų ir konkursų įgyvendinimą reguliariai atsiskaitytų projektų koordinatoriai, kurie
būtų kviečiami į visus valdymo komiteto posėdžius. Valdymo komitetas padėtų užtikrinti projektų ir konkursų
planavimo ir įgyvendinimo suderinamumą ministerijoje, padėtų aukštesniu valdymo lygmeniu spręsti koordinavimo
klausimus, formuluotų rekomendacijas ministrui dėl lėšų perskirstymo tarp atskirų veiklų ir pan. Šio komiteto
kompetencijai priklausytų taip pat projektų ir konkursų koordinavimo klausimai, kurie reikalauja glaudaus
bendradarbiavimo su Švietimo ir mokslo ministerijai nepavaldžiomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir
įstaigomis. Pavyzdžiui, valdymo komitetas galėtų svarstyti kitų ministerijų prieštaravimus dėl Švietimo ir mokslo
ministerijos rengiamų ne švietimo srities viešųjų paslaugų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo priemonės
finansavimo sąlygų aprašų turinio, taip pat išgryninti argumentus ministerijos pozicijai dėl kitų ministerijų rengiamų
(ir su Švietimo ir mokslo ministerija derinamų) jų srityje vykdomų mokymo priemonių finansavimo sąlygų aprašų
turinio, kai jis potencialiai gali prieštarauti svarbiems švietimo politikos prioritetams, teisės normoms ar gerosios
praktikos nuostatoms.
Aprašyta projektų ir konkursų valdymo ir koordinavimo schema apibendrinta toliau pateikiamame. Atsakingi
asmenys, darbo grupių ir valdymo komiteto sudėtys galėtų būti tvirtinamos ministro įsakymu (arba įsakymais).
59 paveikslas. Siūloma projektų ir konkursų valdymo ir koordinavimo schema

Šaltinis: parengta autorių.
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IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
Toliau lentelėje pateikiamos apibendrintos išvados ir rekomendacijos.
Išvadų ir rekomendacijų lentelė
Nr.
1.

2.

3.

Išvada (problema ar rizika)
Į POKYČIUS ORIENTUOTA
INVESTAVIMO STRATEGIJA.
2007 – 2013 m. programavimo
laikotarpio veiksmų programų
Švietimo ir mokslo ministerijos
prioritetuose ir priemonėse trūko
orientacijos į konkrečius rezultatus
bei pokyčius švietimo ir mokslo
sistemoje. Dėl šios priežasties
nepasiekta esminės pažangos
mokymosi visą gyvenimą skatinimo,
mokinių pasiekimų gerinimo ir kai
kuriose kitose srityse. Detalios
išvados pagal švietimo ir MTEP
sektorius pateikiamos 2-ame ir 3iame šios ataskaitos skyriuose.
PARAMOS NUKREIPIMAS Į
TIKSLINES GRUPES, KURIOMS
PARAMA LABIAUSIAI REIKALINGA.
Ne visos visuomenės grupės ir ne
visi potencialūs pareiškėjai yra
vienodai gerai pasiruošę naudotis
mokymosi galimybėmis, kurias
atveria ES struktūrinė parama.
Ankstesnių programų įgyvendinimo
patirtis tiek Lietuvoje, tiek kitose ES
šalyse rodo, kad mažiausiai
mokymesi dalyvaujančios
visuomenės grupės ir silpniausi
švietimo teikėjai yra prasčiausiai
pasiruošę naudotis ES struktūrine
parama dėl kompetencijų, išteklių ar
motyvacijos stokos. Todėl
konkursinis finansavimas, kuriame
šios grupės konkuruoja su daugiau
kompetencijų, išteklių ar
motyvacijos turinčiomis grupėmis,
lemia, jog šios grupės ES parama
realiai nepasinaudos, o siekiami
pokyčiai jų atžvilgiu nebus pasiekti.
IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO
SUPAPRASTINIMŲ NAUDOJIMAS.

Rekomendacija
Koncentruoti švietimo ir MTEP
sektoriui skiriamus išteklius į
pagrindines reikalingų pokyčių
kryptis, užtikrinti pokyčių pasiekimui
vertinti naudojamų rezultato rodiklių
stebėseną, sukurti paskatas
sektoriaus organizacijoms siekti
norimo rezultato.

Atsakinga
institucija
ŠMM

Terminas
Iki 2014 –
2020 m.
programavimo
laikotarpio
intervencijų
įgyvendinimo
pradžios

Investavimo prioritetai, uždaviniai, jų
pagrindimas, siūlomos finansuoti veiklos
ir jų rodikliai yra pasiūlyti šios ataskaitos
5-ame skyriuje – rekomenduojame į juos
atsižvelgti rengiant 2014 – 2020 m.
veiksmų programą.
Investicijas į kokybiško švietimo
prieinamumą ir mokymosi visą
gyvenimą plėtrą nukreipti į
konkrečias visuomenės grupes:
Segmentuoti paramos schemas pagal
tikslines grupes (vengti konkursų iš
esmės skirtingo pajėgumo
pareiškėjams);
Svarstyti galimybę suteikti konsultacijas
ir kitą techninę pagalbą pareiškėjams,
kurie rengia paraiškas silpniausių
tikslinių grupių švietimui ir mokymuisi.

ŠMM

Iki 2014 –
2020 m.
programavimo
laikotarpio
intervencijų
įgyvendinimo
pradžios

FM, ŠMM,
visuotinės

Planuojant ir
skelbiant
kvietimus teikti

Rekomenduojamas dalies veiklų
išskaidymas pagal tikslines grupes yra
pateikiamas šios ataskaitos 5-ame
skyriuje. Rekomenduojame pateiktas
lenteles naudoti kaip atspirties tašką
tolesnėms diskusijoms ir intervencijų
gryninimui.

Numatyti ir pasiruošti plačiai taikyti
įvairius išlaidų apmokėjimo
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Įgyvendinant 2007 – 2013 m.
programavimo laikotarpio veiksmų
programas (tame tarpe ir Švietimo
ir mokslo ministerijos priemones)
beveik netaikyti išlaidų apmokėjimo
supaprastinimai (fiksuoti įkainiai,
fiksuotos sumos ir vienodo dydžio
normos). Dėl šios priežasties
projektų vykdytojams ir
įgyvendinančioms agentūroms buvo
užkrauta didelė administracinė
našta, didelė dalis ES paramos ir
nacionalinių lėšų buvo naudojama
projektų administravimui.
Atitinkamai mažiau lėšų liko
investicijoms ir kokybiškų paslaugų
teikimui švietimo sistemoje.

4.

ES PARAMOS SKYRIMAS SIEJAMAS
SU ĮSIPAREIGOJIMU ĮGYVENDINTI
VALSTYBĖS SIEKIAMUS POKYČIUS.
Švietimo ir mokslo ministerijos
priemonių, numatytų 2007 – 2013
m. programavimo laikotarpio
veiksmų programose, įgyvendinimui
buvo skirtos didelės investicijos.
Paramos gavėjai buvo įpareigoti
pasiekti atitinkamus projekto
lygmens produkto ar rezultato
rodiklius (pvz., pastatytas ar
suremontuotas pastatas, nupirkta
įranga arba kvalifikaciją patobulinę
mokytojai), tačiau neįsipareigojo
siekti kitų valstybei svarbių
ilgalaikių pokyčių (pvz., aukštesnių
mokinių pasiekimų) arba efektyvaus
naujai sukurtos infrastruktūros
išnaudojimo (pvz., sektorinių
praktinio mokymo centrų
infrastruktūros visiško apkrovimo
pirminio ir tęstinio profesinio
mokymo dalyviais, bendrojo
ugdymo mokyklų tinklo
optimizavimo), kad naujos
investicijos mažintų, o ne didintų
švietimo įstaigų išlaidas
skaičiuojamas vienam

supaprastinimus (fiksuotus įkainius,
fiksuotas sumas, vienodo dydžio
normas ir kt.):
Ruošiantis taikyti supaprastinimus
daugiau dėmesio skirti intervencijų
planavimui. Daugiau (nei 2007 – 2013
m. laikotarpiu) techninės pagalbos lėšų
numatyti intervencijų paruošimui (pvz.,
fiksuotų įkainių sumų nustatymui
reikalingiems tyrimams ir už
supaprastinimų taikymą atsakingų
asmenų mokymui).
Investiciniams prioritetams įgyvendinti
skirtų veiklų sąrašas ir svarstytini
išlaidų supaprastinimai yra pateikiami
šios ataskaitos 5-ame skyriuje.
Rekomenduojame pateiktas lenteles
naudoti kaip atspirties tašką tolesnėms
diskusijoms, tai pat suplanuoti
finansinius išteklius, reikalingus
tyrimams dėl fiksuotų įkainių ir sumų
taikymo, atlikti.
ES paramą skirti su paramos gavėjų
įsipareigojimu įgyvendinti valstybės
siekiamus kokybinius pokyčius
švietimo veikloje ir efektyviau
naudoti valstybės biudžeto lėšas:
Valstybei svarbūs paramos gavėjų
įsipareigojimai (ne tik produkto ir
rezultato rodikliai) turėtų būti numatyti
ne tik 2014-2020 m. veiksmų
programoje, bet ir paramos skyrimo
sąlygose, o taip pat detalizuoti paramos
gavėjų ir (arba) jų steigėjų pasirašomose
paramos sutartyse, kurios numatytų ir
efektyvias sankcijas.
Įgyvendinant 2014-2020 m. veiksmų
programą didinti paramos gavėjų
gebėjimus įgyvendinti valstybei svarbius
kokybinius pokyčius, pvz., per
lygiagrečiai įgyvendinamas lyderystės
stiprinimo ir kitas mokymo priemones.

dotacijos
valdytojai
(LMT,
MITA)

paraiškas

ŠMM

Planuojant
kvietimus
teikti paraiškas
ir projektų
įgyvendinimo
metu
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besimokančiajam.
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