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I. ĮVADAS
Aukštas jaunimo nedarbo lygis, ankstyvas pasitraukimas iš mokymosi proceso ir mažas
įsidarbinimo rodiklis pastaruoju metu yra tapęs vienu didžiausių ES iššūkių. Milijonai jaunų
europiečių neturi jokios arba turi labai žemą kvalifikaciją – tai labai riboja jų galimybes įsidarbinti.
Statistikos rodikliai fiksuoja nepakankamą kvalifikuotos darbo jėgos pasiūlą, kuri apsunkina verslo
galimybes sėkmingai plėtoti verslą ir konkuruoti rinkoje. Vienas iš galimų šios problemos
sprendimo būdų - profesinio mokymo patrauklumo, atvirumo ir lankstumo skatinimas, prisidedant
prie bendro Europos ekonominės gerovės augimo. Mažėjant darbo jėgos pasiūlai bei darbo rinkoje
trūkstant kvalifikuotos darbo jėgos, didelis dėmesys turi būti skiriamas profesinio mokymo
programų tobulinimui, profesinių mokyklų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimui rengiant ateities
specialistus.
Siekiant prisidėti prie šios problemos sprendimo 2012 m. balandžio 2 d. – 2014 m. rugpjūčio
1 d. Lietuvoje ir Latvijoje įgyvendintas projektas „Profesinio mokymo tobulinimas atsižvelgiant į
darbo rinkos poreikius“. Projektą finansavo 2007 – 2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo
per sieną programa pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą.
Projekto tikslas: Skatinti profesinio mokymo plėtrą pagal darbo rinkos poreikius ir užtikrinti
konkurencingą ir kokybišką profesinio mokymo prieinamumą regione.
Projekto uždaviniai:
1) Stiprinti bendradarbiavimą tarp profesinio mokymo ir darbo rinkos, tobulinant mokymo
programas;
2) Kelti mokytojų profesinę kvalifikaciją, organizuojant meistriškumo klases, mokymus,
keitimąsi patirtimi tarpusavyje;
3) Pagerinti praktinių mokymų bazę profesinėse mokyklose;
4) Didinti profesinio mokymo prestižą ir mokinių susidomėjimą profesinėmis mokyklomis.
Projektą įgyvendino 16 partnerių iš Latvijos ir Lietuvos:
Vadovaujantysis partneris – Kuržemės planavimo regionas.
Partneriai iš Latvijos – 8 profesinio mokymo įstaigos:
o

Cyravos profesinė vidurinė mokykla

o

Jelgavos technikumas

o

Kuldygos technologijų ir turizmo technikumas

o

Liepojos valstybinis technikumas

o

Laidzės profesinė vidurinė mokykla

o

Saldus profesinė vidurinė mokykla

o

Skrundos profesinė vidurinė mokykla

o

Ventspilio technikumas

Partneriai iš Lietuvos - 4 profesinio mokymo įstaigos, 1 aukštoji mokykla, 1 regiono
plėtros agentūra, 1 regioninė institucija:
o

Panevėžio profesinio rengimo centras

o

Panevėžio verslo konsultacinis centras

o

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras

o

Kauno technikos kolegija

o

Kauno statybininkų rengimo centras

o

Šiaulių regiono plėtros agentūra

o

Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla

Bendras projekto biudžetas - 1 175 547 EUR. skirtas projekte dalyvaujančių profesinių
mokyklų praktinio mokymo bazių atnaujinimui, profesinių mokyklų mokytojų kvalifikacijos
kėlimui bei rinkai aktualių mokymo programų tobulinimui. Projekto metu didelis dėmesys skirtas
profesinio mokymo populiarinimui, siekiant atkreipti jaunimo dėmesį į darbo rinkoje šiuo metu
paklausiais specialybes.
2010 m. gruodžio 7 d. patvirtintame Briugės komunikate dėl glaudesnio Europos
bendradarbiavimo profesinio rengimo ir mokymo srityje 2011 – 2020 įtvirtintas strateginis tikslas,
siekiant „Gerinti profesinio rengimo ir mokymo kokybę bei veiksmingumą, didinti jo patrauklumą
ir aktualumą“. Prisitaikymas prie darbo rinkos poreikių įvardinamas vienu iš veiksnių, siekiant šio
tikslo įgyvendinimo. Lietuvai pirmininkaujant ES, 2013 m. lapkritį surengta konferencija
„Profesinis mokymas: galimybė mokytis ir tobulėti kiekvienam“. Jos metu LR Švietimo ministras
D. Pavalkis konstatavo, kad „Vienas iš nacionalinių prioritetų profesinio mokymo srityje – praktinio
profesinio mokymo stiprinimas, įtraukiant darbdavius į mokymo procesą, skatinant profesinių
mokyklų ir vietos verslininkų bendradarbiavimą. Turime gerą, aprūpintą, modernizuotą profesinio
mokymo infrastruktūrą, svarbu efektyviai ją išnaudoti įsiklausant į darbdavių poreikius
konkrečiuose regionuose. Vietos savivaldos, profesinės mokyklos ir darbdaviai turi dirbti kartu
spręsdami regionams aktualius klausimus: regiono plėtros, įdarbinimo ir pan.“
Atsižvelgiant į projekto tikslą bei minėtus Europos ir Lietuvos profesinio mokymo tobulinimo
prioritetus 2013 m. – 2014 m. liepos mėnesiais Lietuvos Latvijos pasienio regione – Klaipėdos,
Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos bei Kauno regionuose buvo atliktas tyrimas „Darbo rinkos
poreikiai profesinio mokymo tobulinimui“. Tyrimą Klaipėdos, Telšių, Panevėžio ir Utenos
regionuose įgyvendino viešoji įstaiga „Panevėžio verslo konsultacinis centras“. Tyrime dalyvavo

verslo įmonių atstovai, profesinių mokyklų vadovai, profesijos mokytojai – praktikos vadovai bei
baigiamojo kurso mokiniai. Bendras tyrimo dalyvių skaičius – 772.
Tyrimo objektas – mokymo įstaigų ir darbdavių bendradarbiavimas rengiant specialistus,
atitinkančius darbo rinkos poreikius.
Tyrimo tikslas – nustatyti Latvijos – Lietuvos pasienyje esančių regionų (Klaipėdos, Telšių,
Panevėžio ir Utenos) mokymo įstaigų ir darbdavių bendradarbiavimo metodus ir jų tobulinimo
poreikius.
Tyrimo tikslas realizuotas sprendžiant tokius uždavinius:
1. Išryškinti gerąja mokymo institucijų ir darbdavių bendradarbiavimo patirtį rengiant
specialistus;
2. Atskleisti mokymo institucijų probleminius aspektus ugdant praktinius rengiamų
specialistų gebėjimus;
3. Nustatyti trikdžius, įtakojančius studentų/moksleivių praktikų organizavimą įmonėse;
4. Pateikti rekomendacijas mokymo institucijų ir darbdavių bendradarbiavimo tobulinimui
formuojant praktinius studijuojančiųjų įgūdžius realioje darbo vietoje;
5. Parengti profesinio mokymo įstaigų ir darbdavių bendradarbiavimo galimybių studiją.
Tyrimo metodai: teisinių dokumentų bei statistinių duomenų analizė, aprašomoji aplinkos
analizė, anketinė apklausa.
Šiame dokumente apžvelgiama bendra profesinio mokymo padėtis Lietuvos švietimo sistemos
sandaroje, teisinio profesinio mokymo reglamentavimo pokyčiai, profesinio mokymo srityje atlikti
tyrimai bei šio projekto tyrime dalyvavusių Latvijos – Lietuvos pasienio regionų socialinė,
ekonominė ir demografinė situaciją, Lietuvos profesinio mokymo aktualijos bei situaciją
kiekviename pasienio regione. Darbe

pateikiama atlikto tyrimo rezultatų analizė, atskirų

respondentų grupių rezultatų palyginimas, išvados ir rekomendacijos profesinio mokymo
tobulinimui atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius.

II. PROFESINIO MOKYMO SITUACIJOS APŽVALGA
LIETUVOJE.

2.1. Švietimo ir mokymo sistema Lietuvoje
Lietuvos švietimo sistemą sudaro bendrojo (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio ir vidurinio) ugdymo, pirminio (pagrindinio, vidurinio ir povidurinio), tęstinio
profesinio mokymo bei aukštojo mokslo (koleginės ir universitetinės studijos) sektoriai.
2010 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Lietuvos kvalifikacijų sandarą
(LTKS), kurią sudaro 8 kvalifikacijų lygiai, apimantys visus švietimo sektorius. Tuo pat metu
buvo pradėtas LTKS ir Europos kvalifikacijų sandaros (EKS) siejimo procesas ir nustatyta
tiesioginė LTKS ir EKS lygių atitiktis.
Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją (1992 m.) mokslas yra privalomas asmenims
iki 16 m. Privalomas mokslas siejamas su pagrindinio ugdymo programos (ISCED 2) baigimu ir
pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo įgijimu (2 EKS lygis). Įgiję pagrindinį išsilavinimą,
mokiniai gali rinktis vidurinio ugdymo

programas,

ISCED 3 lygio profesinio mokymo

programas (įgyjant 3 EKS lygio profesinę kvalifikaciją) ar profesinio mokymo programas,
vykdomas kartu su vidurinio ugdymo programa (4 EKS lygis), kuomet įgyjamas brandos atestatas
su galimybe tęsti studijas aukštojoje mokykloje.
Mokiniai, kuriems nepasisekė įgyti pagrindinio išsilavinimo, gali mokytis pagal ISCED 2
lygio profesinio mokymo programas arba jaunimo mokykloje, įgyjant 2 EKS lygio
kvalifikaciją. Asmenys, baigę vidurinio ugdymo programą ir gavę tai liudijantį brandos atestatą
(bendrojo lavinimo mokykloje arba profesinio mokymo įstaigoje, kur vidurinio ugdymo programa
vykdoma kartu su profesinio mokymo programa), gali toliau mokytis pagal aukštojo išsilavinimo
nesuteikiančio povidurinio mokymo lygmens profesinio mokymo programas (ISCED 4,
suteikiančias 4 EKS lygio kvalifikaciją) arba aukštojo mokslo koleginių ir universitetinių studijų
programas (ISCED 5, suteikiančias 6 EKS lygio kvalifikaciją). Lietuvos švietimo ir mokymo
sistema pavaizduota 1 diagramoje.

1 diagrama. Švietimo ir mokymo sistema Lietuvoje.

Šaltinis: Cedefop ir ReferNet Lietuva

2.2. Pagrindiniai profesinio mokymo bruožai Lietuvoje
Pagal Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymą (Nr. VIII-450, 2014 m. birželio 5
d. redakcija), Lietuvos profesinio mokymo sistema apima pirminį profesinį mokymą, tęstinį
profesinį mokymą ir profesinį orientavimą.
Profesinio mokymo programos skirtos įvairaus amžiaus ir išsilavinimo asmenims. Pirminis
profesinis mokymas skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti ir baigti pagrindinio arba vidurinio
ugdymo programą. Tęstinio profesinio mokymo tikslas – tobulinti asmens kvalifikaciją, įgyti kitą
kvalifikaciją arba kompetencijų, būtinų atliekant įstatymų reglamentuojamą darbą ar funkcijas.
Nuo 2002 m. profesinio mokymo turinys formuojamas kompetencijų ir aiškiai apibrėžtų
mokymosi tikslų pagrindu. Pirminio profesinio mokymo programas rengia profesinio mokymo
teikėjai, bendradarbiaudami su darbdavių atstovais. Jie vadovaujasi atitinkamu profesinio rengimo
standartu bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) nustatytais
bendraisiais reikalavimais. Formalusis tęstinis profesinis mokymas vykdomas pagal nacionalines
programas.
Dažniausiai profesinis mokymas Lietuvoje vykdomas mokykline forma, tačiau praktinis
mokymas ir mokymas įmonėse sudaro didžiąją mokymo programos dalį. 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 mokymo įstaigos bazėje.
Naujos redakcijos Profesinio mokymo įstatyme pameistrystė įteisinta kaip profesinio
mokymo organizavimo forma. 2013 m. pradėtas įgyvendinti nacionalinio biudžeto ir Europos
Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamas bandomasis projektas pameistrystės mokymo formai
plėtoti remiantis LR Švietimo ministro 2012 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. V-1238 patvirtintu
Profesinio mokymo formų klasifikatoriumi:
Eil. Kodas Pavadinimas
Nr.
lietuvių kalba

Pavadinimas
anglų kalba

Aprašymas

1.

10

Mokyklinė

School
teaching

2.

20

Pameistrystės

Apprenticeship Profesinio mokymo organizavimo forma, kai
mokymas vykdomas darbo vietoje: įmonėje,
įstaigoje, organizacijoje, ūkininko ūkyje, pas

Profesinio mokymo organizavimo forma, kai
mokymas vykdomas profesinio mokymo
įstaigoje ar kitoje mokykloje. Praktinis
mokymas
gali būti vykdomas įmonėje,
įstaigoje, organizacijoje, ūkininko ūkyje, pas
laisvąjį mokytoją

laisvąjį mokytoją. Teorinis mokymas gali būti
vykdomas profesinio mokymo įstaigoje ar
kitoje mokykloje
Sudarant naujų kvalifikacijų, profesinių standartų, profesinio mokymo programų turinį,
vertinant profesinio mokymo programas pagal jų atitiktį ūkio poreikiams, organizuojant praktinį
profesinį mokymą dalyvauja socialiniai partneriai – kitų švietimo įstaigų, verslo ir mokslo
asociacijų atstovai, darbdaviai. Jie taip pat dalyvauja organizuojant ir vykdant kompetencijų
vertinimą.
Siekiant nuolat tobulinti profesinio mokymo kokybę ir jos atitiktį darbo rinkos poreikiams
valstybinės švietimo strategijos 2003 - 2012 m. nuostatose (toliau – Strategijos nuostatos)
įtvirtinta nuostata, kad Lietuvoje „sukuriama lanksti ir atvira švietimo struktūra, sujungianti
bendrąjį ugdymą, profesinį mokymą, studijas, formalaus, neformalaus mokymosi ir savišvietos
formas į bendrą švietimo erdvę“. Įgyvendinant šią priemonę parengta ir 2010 m. gegužės 4 d.
Vyriausybės nutarimu Nr.535 patvirtinta Lietuvos kvalifikacijų sandara (toliau –LTKS). Jai
įgyvendinti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme įteisinta, kad į bendrojo ir vidurinio ugdymo
programas „gali būti įtraukiami profesinio mokymo programų moduliai “, o 2010 m. rugpjūčio 27
d. švietimo ir mokslo ministro įsakyme Nr. V-1435 „Dėl formaliojo profesinio mokymo programų
rengimo ir įteisinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta, kad visos naujai parengtos
kvalifikacijai įgyti skirtos formaliosios profesinio mokymo programos privalo būti modulinės.
2011 m. liepos 21 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1392 patvirtintame „Vidurinio
ugdymo programos apraše“ pabrėžiama bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo suartinimo
svarba.
Modulinio profesinio mokymo sistemos koncepcija (toliau – Koncepcija) rengiama siekiant
prisidėti prie Strategijos nuostatų priemonės įgyvendinimo. Koncepcija kuriama pagal Europos
Sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis įgyvendinama projektą Nr.
VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-001„Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos
kūrimas“.
Planuojama, kad kvalifikacijos įgijimo proceso suskaidymas į modulius padidins profesinio
mokymo sistemos lankstumą. Tai yra naudinga ir kvalifikacijos siekiančiam asmeniui, ir darbo
pasauliui, ir švietimo sistemai:


asmeniui padidėja galimybė savarankiškai konstruoti savo kvalifikaciją ją įgyjant ir
tobulinant, sutrumpinti mokymosi laiką, įteisinant jau turimas žinias ir kompetencijas;



pratęsti pradėtą mokymąsi po pertraukos kitoje profesinio mokymo įstaigoje ar net
kitoje valstybėje;



darbdaviams ir darbo biržoms lengviau organizuoti mokymus parenkant darbuotojus,
jei jų kvalifikacija neatitinka esamų darbo vietų reikalavimų, darbdaviams ir
profesinėms asociacijoms lengviau organizuoti dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimą;



švietimo sistemai gerai organizuotas modulinis profesinis mokymas turėtų būti itin
naudingas: turėtų padidėti profesinio mokymo prieinamumas ir patrauklumas; sumažėti
švietimo sistemą anksti paliekančio jaunimo dalis, palengvėti profesinio mokymo
programų atnaujinimas bei ankstesnio mokymosi vertinimo ir pripažinimo vykdymas ir
kt.
Visa tai turėtų prisidėti prie mokymosi visą gyvenimą idėjos įgyvendinimo.
Perėjimas prie modulinio profesinio mokymo Lietuvoje vykdomas atsižvelgiant

į

Europos Sąjungos iniciatyvas - 2004 m. paskelbtais „Bendraisiais neformaliojo mokymosi
ir savišvietos vertinimo ir pripažinimo principais“, 2008 m. Europos Parlamento ir Tarybos
patvirtinta „Rekomendacija dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros
(EKS) kūrimo“, „Europos profesinio mokymo kreditų sistema (ECVET) (2009) ir kt.

2.3. Profesinį mokymą reglamentuojantys teisės aktai
LR Švietimo įstatymas ir LR Profesinio mokymo įstatymas pateikia pagrindines funkcijas,
kurias turi vykdyti profesinio mokymo įstaigos. Papildomos profesinio mokymo įstaigoms
priskiriamos funkcijos nurodomos kituose LR teisės aktuose. Kaip šias funkcijas įgyvendinti
išsamiai nurodyta LR Vyriausybės nutarimuose ir ministrų įsakymuose.
Profesines mokymo įstaigas reglamentuojantys teisės aktai, pagal subordinacinę struktūrą
pasiskirsto taip:


12 įstatymų ir 1 konvencija;



8 nutarimai;



81 įsakymas.

Teisės aktuose nustatytos profesinių mokymo įstaigų veiklos, išskiria šias pagrindines
sritis:
1. Mokymo/ugdymo proceso vykdymas:
a) profesinio mokymo įstaigos valdymas ir veiklos planavimas;
b) mokymo/ugdymo proceso organizavimas;
c) praktinio mokymo organizavimas;

d) mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo poreikių, mokymas/ugdymas;
e) pasiekimų patikrinimas;
f) saugos ir sveikatos mokymo procese užtikrinimas.
2. Mokymo proceso organizavimo materialinis aprūpinimas.
3. Mokymo programų rengimas ir tvirtinimas.
4. Socialinių paslaugų teikimas mokiniams.
5. Mokymo įstaigos veiklos vertinimas ir tobulinimas.
6. Profesinio mokymo įstaigos personalo valdymas.
7. Informacijos teikimas suinteresuotosioms grupėms.
8. Informacinių centrų veiklos organizavimas.
9. Projektinės veiklos organizavimas.
Žemiau pateikiamoje 1 lentelėje „Profesinį mokymą reglamentuojantys teisės aktai“ apibendrinti
pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys procesinio mokymo organizavimą Lietuvoje.

1 lentelė. Profesinį mokymą reglamentuojantys teisės aktai.

LR įstatymuose ir tarptautiniuose dokumentuose apibrėžtos funkcijos
Eil.

Teisės akto

Teisės akto dalis

Funkcija

Nr.

pavadinimas

1.

Lietuvos

41 straipsnis

Privalomai mokomi

Respublikos

Asmenims

Konstitucija

privalomas. Mokymas valstybinėse ir Suteikiamas

(1992 m. spalio 25

savivaldybių

d.)

profesinėse

iki

16

metų

bendrojo
bei

mokslas asmenys iki 16 metų.

lavinimo, nemokamas

aukštesniosiose mokymas.

mokyklose yra nemokamas.
2.

LR Švietimo

10 straipsnio 2 dalis

įstatymas

Pagrindinis ugdymas teikiamas

(2011-03-17

mokiniui, įgijusiam pradinį

Įstatymo

išsilavinimą.

redakcija, aktuali

11 straipsnio 2 dalis

nuo

Valstybės garantuojamas visuotinis

2013-10-15)

vidurinis ugdymas teikiamas mokiniui,
įgijusiam pagrindinį išsilavinimą.

12 straipsnio 3 dalis

Teikiamas pirminis

Pirminis profesinis mokymas yra

profesinis mokymas.

formalusis, visuotinis ir skirtas įgyti
pirmąją kvalifikaciją. Jis teikiamas
mokiniams, įgijusiems pagrindinį arba
vidurinį išsilavinimą. Mokiniams,
įgijusiems pagrindinį išsilavinimą, jis
gali būti teikiamas kartu su viduriniu
ugdymu. Pirminis profesinis mokymas
gali būti teikiamas ir pagrindinio
išsilavinimo neįgijusiems ne
jaunesniems kaip 14 metų mokiniams.
Mokiniui, neįgijusiam pagrindinio
išsilavinimo, sudaromos sąlygos tęsti
mokymąsi pagal pagrindinio ugdymo
programą. Atskirais atvejais, nustatytais
švietimo ir mokslo ministro įsakymu
patvirtintame Priėmimo į valstybinę ir
savivaldybės bendrojo ugdymo,
profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų
sąraše, mokiniams, turintiems
specialiųjų ugdymosi poreikių, jis gali
būti teikiamas neturint reikiamo
išsilavinimo.
14 straipsnio 5 dalis

Mokiniams,

Mokiniams, turintiems specialiųjų

turintiems specialių

ugdymosi poreikių, bendrojo ugdymo,

ugdymosi poreikių,

profesinio mokymo programos prireikus pritaikomos bendrojo
pritaikomos šio straipsnio 1 dalyje

ugdymo, profesinio

nurodyta tvarka, studijų programos –

mokymo

aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

programos.

14 straipsnio 6 dalis

Mokiniams,

Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi

turintiems specialiųjų

poreikių, formaliojo švietimo programas ugdymosi poreikių,
gali baigti per trumpesnį ar ilgesnį negu

sudaromos sąlygos

nustatytą laiką, gali mokytis su

formaliojo švietimo

pertraukomis, šias programas gali baigti

programas baigti

atskirais moduliais. Mokiniai, turintys

per trumpesnį ar

labai didelių ir didelių specialiųjų

ilgesnį negu nustatytą

ugdymosi poreikių, bendrojo ugdymo

laiką, mokytis

mokyklose (klasėse), skirtose

su pertraukomis, šias

mokiniams, turintiems specialiųjų

programas baigti

ugdymosi poreikių, gali mokytis iki 21

atskirais moduliais.

metų.
18 straipsnio 2 dalis
Profesinis orientavimas vykdomas
bendrojo ugdymo mokyklose,
profesinio mokymo ir kitose švietimo
įstaigose, profesinio orientavimo
centruose ir kitose institucijose švietimo
ir mokslo ministro kartu su socialinės
apsaugos ir darbo ministru nustatyta
tvarka, aukštosiose mokyklose – jų
nustatyta tvarka.
18 straipsnio 3 dalis

Padedama

Švietimo informacinės pagalbos

mokytojams,

paskirtis – padėti mokyklai ir kitam

mokiniams gauti

švietimo teikėjui, mokytojams,

informaciją apie

mokiniams, visiems Lietuvos

švietimą, jo kokybę,

Respublikos piliečiams ir gyventojams

išsilavinimo paklausą

gauti informaciją apie švietimą, jo

darbo rinkoje.

kokybę, išsilavinimo paklausą darbo
rinkoje.
26 straipsnio 2 dalis

Viešai skelbiama

Mokykla informaciją apie mokykloje

informaciją apie

vykdomas formaliojo ir neformaliojo

mokykloje vykdomas

švietimo programas, jų pasirinkimo

formaliojo ir

galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas

neformaliojo švietimo

paslaugas, mokytojų

programas, jų

kvalifikaciją, svarbiausius mokyklos

pasirinkimo

išorinio vertinimo rezultatus, mokyklos

galimybes, priėmimo

bendruomenės tradicijas ir pasiekimus

sąlygas, mokamas

skelbia viešai.

paslaugas, mokytojų
kvalifikaciją,
svarbiausius
mokyklos išorinio
vertinimo rezultatus,
mokyklos
bendruomenės
tradicijas ir
pasiekimus.

26 straipsnio 3 dalis

Teikia profesinio

Profesinio informavimo ir konsultavimo

informavimo ir

paslaugos – informacija apie mokymosi

konsultavimo

galimybes pagal profesinio mokymo ir

paslaugas.

aukštojo mokslo studijų programas,
mokymosi galimybes kitų užsienio
valstybių mokyklose, įsidarbinimo
galimybes Lietuvos darbo rinkoje ir
konsultavimas. Šios paslaugos
teikiamos mokyklose, informavimo
centruose, konsultavimo tarnybose,
darbo biržose pagal švietimo ir mokslo
ministro bei socialinės apsaugos ir
darbo ministro nustatytus reikalavimus.
27 straipsnio 2 dalis

Suteikiama galimybė

Mokiniui suteikiama galimybė pagal

mokiniui rinktis

gebėjimus ir polinkius rinktis švietimo

švietimo programas,

programas, skirtingus jų variantus,

skirtingus jų

švietimo programų modulius, dalykų

variantus, švietimo

kursų programas. Mokinys taip pat

programų modulius,

renkasi švietimo programą vykdančią

dalykų kursų

mokyklą, kitą švietimo teikėją,

programas.

mokymosi formą. Mokymosi pagal
formaliojo švietimo programas
(išskyrus aukštojo mokslo studijų
programas) formas ir mokymo
organizavimo pagal mokymosi formas
tvarkos aprašus tvirtina švietimo ir
mokslo ministras.
27 straipsnio 3 dalis

Mokiniui siūlomi

Mokinys, be privalomųjų mokomųjų

pasirenkamieji

dalykų, jų skirtingų programų (kursų),

dalykai.

gali mokytis mokyklos siūlomų
pasirenkamųjų dalykų.
32 straipsnio 2 dalis

Sudaromos sąlygos

Švietimo teikėjai sudaro sąlygas

dirbančiam asmeniui

dirbančiam asmeniui mokytis įvairiomis

mokytis įvairiomis

mokymosi formomis.

mokymosi formomis.

36 straipsnio 4 dalis

Suteikiama galimybė

Mokinys, priimtas mokytis į bendrojo

mokiniui apsigyventi

ugdymo mokyklą iš nepriskirtos tai

mokyklos

mokyklai

bendrabutyje.

aptarnavimo teritorijos, jo tėvų (globėjų,
rūpintojų) pageidavimu
apgyvendinamas bendrabutyje.
Priėmimo į mokyklos bendrabutį tvarką
nustato mokyklos valdymo organas.
36 straipsnio 5 dalis

Nustatomas

Mokinys už gyvenimą valstybinės ir

atlyginimo dydis ir

savivaldybės profesinio mokymo

lengvatos už

įstaigos bei aukštosios mokyklos

gyvenimą

bendrabutyje moka iš dalies.

bendrabutyje.

Atlyginimo dydį ir lengvatas,
atsižvelgus į tėvų (globėjų, rūpintojų) ir
mokinio socialinę padėtį, už gyvenimą
bendrabutyje nustato
mokyklos valdymo organas. Šios lėšos
skiriamos bendrabučio išlaikymo
išlaidoms padengti.
36 straipsnio 7 dalis

Organizuojamas

Ikimokyklinio ugdymo, bendrojo

mokinių maitinimas

ugdymo mokyklose, profesinio

pagal reikalavimus.

mokymo įstaigose, vykdančiose pirminį
profesinį mokymą, mokinių maitinimas
turi atitikti sveikatos apsaugos ministro
nustatytus reikalavimus.
37 straipsnio 5 dalis

Analizuojami

Mokyklos veiklos įsivertinimo sritis,

mokyklos veiklos

atlikimo metodiką pasirenka mokyklos

įsivertinimo rezultatai

taryba. Ji analizuoja įsivertinimo

ir

rezultatus ir priima sprendimus dėl

priimami sprendimai

veiklos tobulinimo.

dėl veiklos
tobulinimo.

38 straipsnio 4 dalis

Organizuojami

Institucijos organizuoja mokymosi

mokymosi pagal

pagal bendrojo ugdymo programas

bendrojo ugdymo

pasiekimų patikrinimus (brandos

programas pasiekimų

egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir

patikrinimai (brandos

kitus mokymosi pasiekimų patikrinimo

egzaminai, kiti

būdus) pagal švietimo ir mokslo

egzaminai, įskaitos ir

ministro patvirtintas mokymosi

kiti

pasiekimų patikrinimų programas ir

mokymosi pasiekimų

mokymosi pasiekimų patikrinimų

patikrinimo būdai).

organizavimo ir vykdymo tvarkos
aprašus, mokinių pasiekimų tyrimus.
40 straipsnio 1 dalis

Užtikrinamas

Mokymosi aplinka mokykloje ir

mokymosi aplinkos

mokinių mokymosi krūvis turi atitikti

mokykloje ir mokinių

higienos normas ir teisės aktų nustatytus mokymosi krūvio
mokinių saugos bei sveikatos

atitikimas higienos

reikalavimus ir laiduoti švietimo

normoms.

programų vykdymą.
41 straipsnio 11 dalis
Profesinio mokymo įstaigos gali
vykdyti pagrindinio, vidurinio ugdymo
programas.
43 straipsnio 3 dalis

Veikiama pagal

Mokykla veikia pagal nuostatus, įstatus,

nuostatus, mokyklos

statutą (toliau – įstatai), mokyklos

steigimo sandorį,

steigimo sandorį. Mokykla nusistato

bendruomenės narių

mokyklos bendruomenės narių elgesio

elgesio ir etikos

ir etikos normas.

normas.

49 straipsnio 1.2 dalis
Mokytojas turi teisę ne mažiau kaip 5
dienas per metus dalyvauti
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.
49 straipsnio 2.4 dalis

Sudaromos sąlygos

Mokytojas privalo tobulinti savo

personalo

kvalifikaciją;

kvalifikacijos kėlimui.

54 straipsnio 3 dalis

Rengiamas mokyklos

Mokykla rengia strateginį planą.

strateginis planas.

Mokyklos tarybos, savininko teises ir
pareigas įgyvendinančios institucijos
(valstybinės mokyklos – biudžetinės

įstaigos), savivaldybės vykdomosios
institucijos ar jos įgalioto asmens
(savivaldybės mokyklos – biudžetinės
įstaigos), savininko teises ir pareigas
įgyvendinančios institucijos (dalyvių
susirinkimas) (valstybinės ir
savivaldybės mokyklos – viešosios
įstaigos) savininko (dalyvių
susirinkimas) (kitų mokyklų) pritarimu
mokyklos strateginį planą tvirtina
mokyklos vadovas.
54 straipsnio 4 dalis

Rengiamas mokyklos

Mokykla rengia metinį veiklos planą.

metinį veiklos planą.

Mokyklos tarybos pritarimu mokyklos
metinį veiklos planą tvirtina mokyklos
vadovas.
59 straipsnio 5.3 dalis

Skleidžiama

Švietimo įstaigos vadovas atsako už šio

informaciją apie

įstatymo 26 straipsnyje nurodytos

profesinio mokymo

informacijos skelbimą, demokratinį

įstaigos

švietimo įstaigos valdymą, užtikrina

veiklą ir jos

bendradarbiavimu grįstus santykius,

rezultatus.

mokytojo etikos
normų laikymąsi, skaidriai priimamus
sprendimus, bendruomenės narių
informavimą,
pedagoginio ir nepedagoginio personalo
profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią,
užkertančią kelią bet kokioms smurto,
prievartos apraiškoms ir žalingiems
įpročiams aplinką.
59 straipsnio 5.4 dalis

Analizuojama

analizuoja švietimo įstaigos veiklos ir

profesinės mokyklos

3.

valdymo išteklių būklę ir atsako už

veiklos ir valdymo

švietimo įstaigos veiklos rezultatus.`

išteklių būklė.

LR profesinio

6 straipsnio 1 dalis

Teikiamas

pirminis

mokymo

Pirminis profesinis mokymas teikiamas

profesinis

mokymas

įstatymas

ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims.

ne jaunesniems kaip
14 metų asmenims.

(2014-06-05
įstatymo

6 straipsnio 2 dalis

Teikiamas

redakcija)

Profesinio mokymo teikėjas mokiniui,

pagrindinisį ugdymas.

neįgijusiam pagrindinio išsilavinimo,
sudaro sąlygas tęsti mokymąsi pagal
pagrindinio ugdymo programą.
6 straipsnio 3 dalis

Teikiamas

Asmuo, įgijęs pagrindinį išsilavinimą,

ugdymas.

vidurinis

gali rinktis mokymąsi pagal profesinio
mokymo programą arba kartu mokytis
ir pagal vidurinio ugdymo programą.
6 straipsnio 4 dalis

Mokiniui

Mokiniui mokantis pagal profesinio

pagal

profesinio

mokymo programą, bendrojo lavinimo

mokymo

programą,

technologijų dalykų ar profesinio

mi bendrojo lavinimo

mokantis

mokymo programų moduliai užskaitomi technologijų dalykų ar
vadovaujantis švietimo ir mokslo

profesinio

mokymo

ministro nustatyta tvarka.

programų moduliai.

6 straipsnio 5 dalis

Mokiniui, baigusiam

Mokiniui, baigusiam formaliojo

formaliojo profesinio

profesinio mokymo programą ir (arba)

mokymo programą ir

nustatyta tvarka gavusiam jo įgytų

(arba)

gavusiam

kompetencijų įvertinimą, suteikiama

įgytų

kompetencijų

atitinkamo lygio kvalifikacija.

įvertinimą,
suteikiama
atitinkamo lygio
kvalifikaciją.

jo

18 straipsnio 5 dalis
Už profesinio mokymo kokybę atsako
profesinio mokymo teikėjas.
19 straipsnio 1 dalis

Išduodami

Išduodami kvalifikacijos ir mokymosi

kvalifikacijos ir

pasiekimų dokumentai:

mokymosi pasiekimų

1) kvalifikacijos pažymėjimas –

dokumentai.

asmeniui, gavusiam jo įgytų tai
kvalifikacijai reikalingų kompetencijų
įvertinimą;
2) profesinio mokymo pažymėjimas –
mokiniui,

baigusiam

formaliojo

profesinio mokymo programą;
3)

profesinio

mokymosi pasiekimų

pažymėjimas – mokiniui, nebaigusiam
profesinio mokymo programos;
4) pažymėjimas – asmeniui, baigusiam
profesinio mokymo programos modulį,
neformaliojo

profesinio

mokymo

programą ir (ar) įgijusiam kompetenciją
atlikti tam tikrą darbą;
5)

kompetencijų

pažymėjimas

–

įvertinimo

asmeniui

apie

jo

kompetencijų įvertinimo rezultatus.
21 straipsnio 2 dalis

Užtikrinama

Profesinio mokymo teikėjas privalo:

profesinio mokymo

1) užtikrinti profesinio mokymo

kokybė.

kokybę;

Sudaromos profesinio

2) sudaryti profesinio mokymo

mokymo programose

programose numatytas mokymosi

numatytos sąlygos,

sąlygas, užtikrinti nuolatinį mokymo

užtikrinamas

turinio ir mokymo metodų atnaujinimą;

nuolatinio mokymo

3) sudaryti sąlygas mokytojams ir

turinio ir mokymo

kitiems profesinio mokymo procese

metodų atnaujinimas.

dalyvaujantiems asmenims tobulinti
savo kvalifikaciją.
Sudaromos sąlygas
mokytojams ir kitiems
profesinio mokymo
procese
dalyvaujantiems
asmenims tobulinti
savo kvalifikaciją.
4.

LR Užimtumo

23 straipsnio 2 dalis

Organizuojamas

rėmimo įstatymo

Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš

bedarbių ir įspėtų apie

pakeitimo

darbo darbingo amžiaus darbuotojų

atleidimą iš darbo

įstatymas

profesinio mokymo tikslas – padėti

darbingo amžiaus

(2014-07-10

jiems įgyti ar tobulinti kvalifikaciją arba

darbuotojų profesinis

įstatymo

(ir) įgyti kompetencijų pagal formaliojo

mokymas.

redakcija)

profesinio mokymo programas,
įtrauktas į Studijų, mokymo programų ir
kvalifikacijų registrą, ar neformaliojo
profesinio mokymo programas, jeigu tai
reikalinga norint įsidarbinti į laisvas
darbo vietas, pradėti dirbti
savarankiškai ar įspėtiems apie
atleidimą iš darbo darbingo amžiaus
darbuotojams pasilikti dirbti jų
darbovietėse.
23 straipsnio 3 dalis
Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš
darbo darbingo amžiaus darbuotojų
profesinis mokymas organizuojamas
pagal trišalėje sutartyje numatytas
sąlygas. Trišalė sutartis sudaroma tarp
teritorinės darbo biržos, darbdavio,

kuris įdarbins ar paliks darbuotoją jo
darbovietėje, ir bedarbio ar įspėto apie
atleidimą iš darbo darbingo amžiaus
darbuotojo dėl bedarbio įdarbinimo į
laisvą darbo vietą ar įspėto apie
atleidimą iš darbo darbingo amžiaus
darbuotojo pasilikimo dirbti jo
darbovietėje.
5.

LR

bibliotekų 12 straipsnio 1 dalis

įstatymo

Mokyklos gali vykdyti bibliotekų

pakeitimo

veiklą. Mokyklos biblioteka yra šios

įstatymas

mokyklos struktūrinis padalinys, joje

Vykdoma bibliotekų
veiklą.

2004- aptarnaujama mokyklos bendruomenė.

(įsigaliojo
07-15)

12 straipsnio 2 dalis
Profesinėje ir bendrojo lavinimo
mokykloje turi veikti mokyklos
biblioteka.

7.

LR Teisės gauti 6 straipsnis

Užtikrinama

informaciją

iš Įstaiga privalo turėti Vyriausybės

informacijos

valstybės

ir patvirtintus reikalavimus atitinkančią

savo

savivaldybių
įstaigų

interneto svetainę, kurioje teiktų

įstatymas informaciją apie savo funkcijas,

(2014-05-08

struktūrą, informacijos teikimui skirtos

redakcija)

informacijos rodyklę, kitą teisės aktais

apie
veiklą

prieinamumas
visuomenei.

nustatytą informaciją.
8.

LR

socialinės 16 straipsnis

Pateikiama

paramos

Pareiškėjas privalo pateikti visą teisingą

informacija,

mokiniams

informaciją, reikalingą teisei į socialinę

reikalinga

įstatymas
12-23)

(2013- paramą mokiniams nustatyti, informuoti
apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias
įtakos teisei į socialinę paramą
mokiniams, sudaryti savivaldybės
administracijai galimybę tikrinti bendrai

socialinę

teisinga

teisei

į

paramą

mokiniams nustatyti.

gyvenančių asmenų ar vieno
gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir
surašyti buities ir gyvenimo sąlygų
patikrinimo aktą.
9.

LR

socialinių 15 straipsnio 4 dalis

Informuojamos

paslaugų

Švietimo ir ugdymo, sveikatos

atitinkamos įstaigos

įstatymas

priežiūros, socialinių paslaugų įstaigų,

apie socialinių

(2014-07-10

policijos ir kitų institucijų darbuotojai,

paslaugų mokiniui

įstatymo

turintys duomenų apie socialinių

reikalingumą.

redakcija)

paslaugų asmeniui (šeimai)
reikalingumą, privalo apie tai
nedelsdami informuoti asmens (šeimos)
gyvenamosios vietos savivaldybę. Šiuo
atveju klausimas dėl socialinių paslaugų
skyrimo svarstomas be asmens (vieno iš
suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo,
rūpintojo prašymo.
16 straipsnio 8 dalis

Teikiamos

Švietimo ir ugdymo įstaigų, darbuotojai

socialiniam

privalo socialiniam darbuotojui teikti

darbuotojui išvados,

išvadas, būtinas asmens (šeimos)

būtinos mokinio

socialinių paslaugų poreikiui nustatyti.

socialinių paslaugų
poreikiui nustatyti.

10.

LR Vaiko teisių 6 straipsnio 5 punktas

Taikomos

apsaugos

Taikomos prevencinės auklėjamosios

prevencines

pagrindų

priemonės: užkertamas kelias

auklėjamosios

įstatymas

nusikalstamumui, kitiems teisės

priemonės.

(2006 m. birželio 8 pažeidimams.
d. redakcija Nr. I- 28 straipsnis

Mokiniui su negalia

1234)

Negalios vaikas turi lygias teises su

suteikiamos lygios

sveikais vaikais aktyviai gyventi,

teisės su sveikais

vystytis, įgyti išsimokslinimą,

mokiniais.

atitinkantį jo fizines, protines galias ir

pageidavimus, dirbti jam tinkamą darbą,
dalyvauti kūrybinėje bei visuomeninėje
veikloje.
35 straipsnio 2 dalies 2 punktas

Suteikiama galimybė,

Atsižvelgdami į vaiko amžių ir jo

atsižvelgiant į

išsilavinimo lygį, tėvai arba kiti teisėti

mokinio amžių ir jo

vaiko atstovai turi teisę parinkti

išsilavinimo lygį,

švietimo įstaigą, mokymosi formą bei

pasirinkti mokymosi

metodus pagal vaiko protines ir fizines

formą bei metodus.

galias, įsitikinimus bei gabumus.
Sprendžiant šį klausimą, atsižvelgiama į
vaiko nuomonę;
35 straipsnio 2 dalies 3 punktas
Kiekvienas vaikas turi teisę į nemokamą
mokymą valstybinėse ir savivaldybių
bendrojo lavinimo, profesinėse bei
aukštesniosiose mokyklose;
37 straipsnis

Informuoja tėvus,

Mokymo įstaigos privalo informuoti

kitus teisėtus vaiko

tėvus, kitus teisėtus vaiko atstovus,

atstovus, vaiko teisių

vaiko teisių apsaugos ir kitas institucijas apsaugos ir kitas
apie vaikus, vengiančius privalomo

institucijas apie

mokslo, ir kartu imtis priemonių, kurios

mokinius, vengiančius

skatintų vaikus nuolat lankyti mokyklą,

lankyti mokyklą,

mažintų moksleivių, palikusių mokyklą,

imasi priemonių,

skaičių.

kurios skatintų
mokinius nuolat
lankyti mokyklą.

49 straipsnio 2 dalis

Mokiniui už

Vaikui už mokymo, auklėjimo (globos)

mokyklos vidaus

įstaigos vidaus tvarkos taisyklių ir

tvarkos taisyklių ir

mokinio elgesio normų pažeidimus gali

mokinio elgesio

būti taikomos drausminės auklėjamojo

normų pažeidimus

poveikio priemonės: pastaba,

taikomos drausmines

papeikimas, griežtas papeikimas,

auklėjamojo poveikio

atitinkamas elgesio įvertinimas, kitos

priemones.

įstatymų nustatytos poveikio priemonės.
11.

LR

Nelaimingų 4 straipsnio 1 dalis

atsitikimų

darbe Nelaimingų atsitikimų darbe socialiniu

ir profesinių ligų draudimu privalomai draudžiami

Mokiniai draudžiami
nelaimingų atsitikimų
darbe privalomu

socialinio

profesinių mokyklų mokiniai, ar

socialiniu draudimu,

draudimo

profesinei reabilitacijai, – jų profesinės

jų profesinės veiklos

įstatymas (2014 07 veiklos praktikos įstaigoje ar įmonėje
įstatymo laikui.

10

praktikos įstaigoje ar
įmonėje laikui.

redakcija)
12.

LR Neformaliojo 6 straipsnis.
Rengti ir įgyvendinti neformaliojo

suaugusiųjų

švietimo įstatymas suaugusiųjų švietimo programas gali
(2010

04

Įgalina rengti ir
vykdyti neformaliojo
suaugusiųjų švietimo

13 Lietuvos neformaliojo švietimo įstaigos, programas.

įstatymo

taip pat bendrojo lavinimo, profesinio

redakcija)

mokymo, aukštesniosios ir aukštosios
mokyklos, įsteigusios neformaliojo
suaugusiųjų švietimo padalinius
(skyrius, grupes ir t.t.), kiti juridiniai ir
fiziniai asmenys, kurie Vyriausybės ar
jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka
yra įgiję teisę užsiimti neformaliuoju
suaugusiųjų švietimu. Ši nuostata
privalomai netaikoma fizinių asmenų
organizuojamiems vienkartiniams
neformaliojo švietimo renginiams.

13.

Jungtinių

Tautų Tarptautinis dokumentas, apibrėžiantis
vaiko teises.

vaiko
teisių

konvencija

(198911-20, ratifikuota

Užtikrinamos vaiko
teises mokymo (si) ir
ugdymo (si)
procese.

199507-30)

LR Vyriausybės nutarimuose apibrėžtos funkcijos
1.

LR Vyriausybės

6 straipsnis

Užtikrinamas profesinio

nutarimas „Dėl

Užtikrinamas bendrojo ugdymo ir

mokymo programų

mokyklų,

profesinio mokymo programų

prieinamumas visiems

vykdančių

prieinamumas visiems

Lietuvos Respublikos

formaliojo švietimo

Lietuvos Respublikos piliečiams ir

piliečiams ir užsieniečiams,

programas, tinklo

užsieniečiams, turintiems teisę nuolat ar

turintiems teisę nuolat ar

kūrimo taisyklių

laikinai gyventi.

laikinai gyventi Lietuvos
Respublikoje.

patvirtinimo“

2.

(2011 m. birželio 29

7 straipsnis

Sudaromos sąlygos

d. Nr. 768)

Sudaromos sąlygos mokytis arčiau

mokytis arčiau

gyvenamosios vietos esančioje mokykloje

gyvenamosios vietos

mokiniams pagal pradinio ugdymo

esančioje mokykloje pagal

programą ir mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų

profesinio mokymo

sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių

programas mokiniams,

specialiųjų ugdymosi poreikių – pagal

turintiems didelių ar labai

pritaikytas pradinio, pagrindinio ugdymo,

didelių specialiųjų ugdymo

profesinio mokymo programas.

poreikių.

LR Vyriausybės

10 straipsnio 4 dalis

Didinama mokymosi

nutarimas „Dėl

Bus padidinta mokymosi ir studijų turinio

turinio atitiktis darbo

mokyklų,

atitiktis darbo rinkos žinių visuomenėje

rinkos žinių visuomenėje

vykdančių

poreikiams, sustiprintas socialinių,

poreikiams, stiprinamas

formaliojo švietimo

informacinių, komunikacinių ir kitų

įvairių bendrųjų gebėjimų

programas, tinklo

bendrųjų gebėjimų visuotinis ugdymas,

ugdymas, sudaromos

kūrimo taisyklių

mokymasis bus individualizuotas pagal

galimybės individualizuoti

patvirtinimo“

asmens poreikius, gebėjimus, bus

mokymąsi bei

(2011 m. birželio 29

subalansuotas mokymosi krūvis.

subalansuojamas

d. Nr. 768)

Didžiausios vertybės – kokybė,

mokymosi krūvį.

kontekstualumas, socialinis teisingumas.
3.

LR Vyriausybės

6 straipsnis

Suteikiamos sąlygos

nutarimas „Dėl

Sudaro sąlygas mokiniams įgyti teorines

mokiniams teorines žinias

valstybinės švietimo

žinias profesinio mokymo įstaigoje.

įgyti profesinio mokymo

strategijos 2003-

įstaigoje.

2012 metų nuostatų

7 straipsnis

Mokiniai mokomi

įgyvendinimo

Jauni asmenys, kurių teorinės žinios

profesinių įgūdžių

programos

įvertinamos teigiamai, mokomi profesinių

profesinio mokymo

patvirtinimo“ (2005

įgūdžių profesinio mokymo įstaigose, o

įstaigoje ir įmonėse.

m. sausio 24 d. Nr.

paaugliai ir įmonėse.

82)

10 straipsnis

Įvertinami mokinio

Profesinio mokymo įstaigose ir įmonėse,

gebėjimai suvokti

kuriose vykdomas praktinis mokymas,

darbuotojų saugos

nustatant darbus, parenkant ir parengiant

ir sveikatos reikalavimus ir

darbo vietas, kuriose bus vykdomas

jų laikytis, taip pat, ar

praktinis mokymas, turi būti įvertinta:

darbo sąlygos ir

darbo, gamybos procesų organizavimas,

organizavimas atitinka

darbo aplinka, darbo priemonių techninė

darbuotojų saugos ir

būklė, jų išdėstymas, cheminių medžiagų

sveikatos teisės aktų

(iš jų ypač pavojingų) naudojimas atitinka

reikalavimus.

darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų

Užtikrinamas darbuotojų

reikalavimus.

saugos ir sveikatos teisės
aktuose nustatytų
reikalavimų įgyvendinimas
įstaigoje.

12 straipsnio 1 dalis

Sudaromos sutartys su

Profesinio mokymo įstaigos su įmonėmis

įmonėmis dėl mokinių

sudaro sutartis dėl paauglių praktinio

praktinio mokymo.

mokymo įmonėse.
12 straipsnio 5 dalis

Kontroliuojama, kad

Profesinio mokymo įstaigos profesijos

mokiniai dirbtų tik

mokytojas privalo kontroliuoti, kad

mokymo programoje

paaugliai dirbtų tik mokymo programoje

numatytus darbus.

numatytus darbus.

LR Vyriausybės ministrų įsakymuose apibrėžtos funkcijos
1.

LR

švietimo

mokslo

ir 5 straipsnis

ministro

Pagalbos teikimo tikslas – padėti

pedagoginė pagalba.

„Dėl įgyvendinti mokinių teisę į mokslą,

įsakymas

Bendrųjų socialinės

užtikrinti veiksmingą mokinių ugdymąsi ir

pedagoginės

mokymąsi mokykloje bei sudaryti

pagalbos

Organizuojama socialinė

teikimo

prielaidas pozityviai vaiko socializacijai ir
pilietinei brandai.

nuostatų
patvirtinimo“ (2011
m. liepos 21 d. Nr.
V-1393)
2.

LR

Švietimo

mokslo

Organizuojamas mokinių,

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi

turinčių specialiųjų

„Dėl poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos

poreikių, ugdymas.

ministro

įsakymas
mokinių,

ir 1 straipsnis

turinčių aprašas (toliau – aprašas) nustato

specialiųjų

vaikų/mokinių, turinčių specialiųjų

ugdymosi poreikių,

ugdymosi poreikių, ugdymo/mokymo

ugdymo

organizavimą ikimokyklinio ir bendrojo

organizavimo

ugdymo mokyklose, profesinio mokymo

tvarkos

įstaigose, teikiančiose pirminį profesinį

aprašo

patvirtinimo“

mokymą, aukštosiose mokyklose ir kito

(2011 m. rugsėjo 30

neformaliojo vaikų švietimo programas

d. Nr. V-1795)

vykdančiose įstaigose.
21 straipsnis

Atsižvelgiant į mokinio

Mokyklos, atsižvelgdamos į mokinio

specialiuosius ugdymosi

specialiuosius ugdymosi poreikius,

poreikius, užtikrinamas

užtikrina ugdymąsi pritaikytoje ugdymosi

ugdymąsi pritaikytoje

aplinkoje, reikiamos švietimo pagalbos

ugdymosi aplinkoje,

teikimą, aprūpinimą specialiosiomis

reikiamos švietimo

mokymo priemonėmis ir ugdymui skirtomis

pagalbos teikimas,

techninėmis pagalbos priemonėmis

aprūpinimasspecialiosiomis

mokykloje.

mokymo priemonėmis ir
ugdymui skirtomis
techninėmis pagalbos
priemonėmis mokykloje.

3.

LR

sveikatos

11 straipsnis

Organizuojama sveikatos

apsaugos
ir

ministro Sveikatos priežiūra mokykloje vykdoma
ir pagal mokyklos sveikatos priežiūros

švietimo

mokslo

priežiūra mokykloje.

ministro

veiklos planą (toliau – veiklos planas), kuris

įsakymas

yra sudedamoji mokyklos metinės veiklos

„Sveikatos

programos dalis. Veiklos plano projektą

priežiūros

rengia mokyklos administracija kartu su

mokykloje tvarkos

specialistu, atsižvelgdama į mokyklos

aprašas“ (2005 m.

poreikius ir vykdomos visuomenės

gruodžio 30 d. Nr. sveikatos priežiūros nacionalinius ir vietos
V - 1035/ISAK - prioritetus.
2680)
4.

LR

švietimo

mokslo

ir 2 straipsnis

ministro

įsakymas „Dėl 2011
–

2013

atostogos.

profesinio mokymo teikėjai.

metų 11 straipsnis

bendrųjų profesinio
mokymo

Mokymo planais vadovaujasi visi

Mokinimas suteikiamos

Baigiamajame kurse skiriama baigiamoji

planų praktika įgyvendinama įmonėje,

Baigiamoji praktika
įgyvendinama įmonėje,
įstaigoje, ūkininko ūkyje ar

patvirtinimo"

įstaigoje, ūkininko ūkyje ar mokykloje,

mokykloje, jeigu yra

pakeitimo (2011 m.

jeigu yra atitinkanti darbo sąlygas bazė.

atitinkanti darbo sąlygas

liepos 13 d. Nr. V1264)

bazė
15 straipsnis

Profesijos praktiniam

Profesijos praktiniam mokymui iš viso

mokymui skiriama 60–70

skiriama 60–70 procentų profesijos

procentų profesijos

dalykams skirtų valandų. Jei programa turi

dalykams skirtų valandų.

specializaciją, jai skiriama 10–15 procentų

Jei programa turi

profesinio mokymo dalykams skirtų

specializaciją, jai skiriama

valandų.

10–15 procentų profesinio
mokymo dalykams skirtų
valandų.

5.

LR

švietimo

ir 6 straipsnis

mokslo ministro ir Mokyklinės profesinio mokymo
Lietuvos

organizavimo formos ir pameistrystės

Respublikos

profesinio mokymo organizavimo formos

socialinės apsaugos

profesinio mokymo sutartis turi būti

ir darbo ministro sudaroma iki mokymo pradžios.
įsakymas

„Dėl

Su mokiniais sudaromos
profesinio mokymo
sutartys.

reikalavimų
profesinio mokymo
sutartims

ir

jų

registravimo
tvarkos

aprašo

patvirtinimo“ (2010
m. balandžio 13 d.
Nr. V- 512/A1-142)
6.

LR

ir 3 straipsnis

švietimo

mokslo

ministro

Užtikrinti viešumą, palankias ir lygias

„Dėl galimybes dalyvauti atrankoje visiems

įsakymas

Užtikrinamas viešumas,
palankios ir lygios
galimybės dalyvauti

mokytojų priėmimo

asmenims, siekiantiems dirbti mokytoju;

atrankoje visiems

ir

iš atrankoje dalyvaujančiųjų atrinkti

asmenims, siekiantiems

tinkamiausią;

dirbti mokytoju; iš

aprašo“

užtikrinti teisės aktais pagrįstą mokytojų

atrankoje dalyvaujančiųjų

patvirtinimo“ (2011

atleidimą iš pareigų.

atrenkami tinkamiausi;

atleidimo

darbo

iš

tvarkos

m. rugsėjo 15 d .Nr.

užtikrinamas teisės aktais

V-1680)

pagrįstas mokytojų
atleidimas iš pareigų.

7.

LR

ir 24 straipsnis

švietimo

mokslo

ministro Atestacijos komisija sudaroma institucijoje,

atestaciją.

„Dėl kurioje dirba ne mažiau kaip 10 mokytojų ir

įsakymas

ir pagalbos mokiniui specialistų. Institucijos,

mokytojų
pagalbos

Vykdoma mokytojų

mokiniui kurioje dirba mažiau nei 10 mokytojų ir

specialistų (išskyrus

pagalbos mokiniui specialistų, vadovas

psichologus)

kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje

atestacijos nuostatų yra įregistruota institucija, švietimo padalinį
patvirtinimo“ (2008

prašydamas paskirti atestacijos komisiją,

m. lapkričio 24 d.

kuri atestuotų šios institucijos mokytojus ir

Nr. ISAK-3216)

pagalbos mokiniui specialistus. Ši nuostata
taikoma ir laisvajam mokytojui,
pretenduojančiam įgyti kvalifikacinę
kategoriją.

8.

Lietuvos

Reglamentuoja profesinio mokymo lėšų

Sudaromas mokyklos

Respublikos

skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi

biudžetas.

švietimo ir mokslo

pagal formaliojo profesinio mokymo

įsakymas

programą, metodika (toliau vadinama -

profesinio

Metodika) skirta nustatyti, kiek reikia

ministro
„Dėl
mokymo

tiesiogiai su mokymu susijusių lėšų vienam

programoms

mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo
skirtų profesinio mokymo programą, vienai

vykdyti

valandų skaičiaus ir profesinio mokymo valandai (toliau
profesinio mokymo

vadinama – mokymo valanda).

lėšų mokiniui 2012
metams
patvirtinimo“ (2011
m. gruodžio 30 d.
Nr. V-2563)
9.

LR

Švietimo

mokslo

ir 26 straipsnis

ministro

Įstaigos vadovas, priimdamas socialinį

„Dėl pedagogą į darbą, parengia socialinio

įsakymas

socialinio pedagogo

pedagogo pareigybės aprašymą

kvalifikacinių

vadovaudamasis šios pareiginės instrukcijos

reikalavimų

bendrosiomis nuostatomis bei socialinio

pareiginių

pedagogo kvalifikaciniais reikalavimais.

Rengiama socialinio
pedagogo pareiginė
instrukcija.

instrukcijų
patvirtinimo“
(2001 m. gruodžio
14 d. Nr. 1667)
10.

LR

švietimo

ir Reglamentuoja perskirstomų 2011 metų

Perskirstomos mokinio

mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimą ir

krepšelio lėšos už mokinį,

įsakymas „Dėl 2011

atsiskaitymo tvarką, kai mokinys yra

perėjusį į kito subjekto

metų

perėjęs iš valstybinės, savivaldybės ar

finansuojamą mokyklą.

mokslo

ministro

mokinio

lėšų nevalstybinės mokyklos, teikiančios

krepšelio
perskirstymo

už bendrąjį lavinimą ir (arba) priešmokyklinį

mokinį, perėjusį į ugdymą (toliau – mokykla), į mokyklą,
kito

subjekto kurios mokymo reikmes finansuoja kitas

finansuojamą

subjektas (savivaldybė arba valstybės

mokyklą, metodinių biudžeto asignavimų valdytojas), iki 2011
rekomendacijų
patvirtinimo“
pakeitimo (2011 m.

m. liepos 1 d.

lapkričio 11 d. Nr.
V-2128)
11.

LR

ir 2 straipsnis

švietimo

mokslo

ministro

Tvarkos aprašas taikomas teikiant

„Dėl registruoti teisės aktų nustatyta tvarka

įsakymas
studijų,

mokymo

patvirtintas formaliojo profesinio mokymo,

ir studijų arba pradinio, pagrindinio, vidurinio

programų

Teikiamos registruotų
teisės aktų nustatyta tvarka
patvirtintos formaliojo
profesinio mokymo
programos.

ugdymo (toliau – bendrojo ugdymo)

kvalifikacijų

objektų programas, kurias baigus įgyjamas

registro

atitinkamas išsilavinimas ir (arba)

registravimo
tvarkos

aprašo

suteikiama kvalifikacija ar įgyjama

tvirtinimo“

(2010 kompetencija, reikalinga įstatymų

m.

spalio

reglamentuojamam darbui ar funkcijai
atlikti (toliau – programos), kvalifikacijas,

29 d. Nr. V-1913)

profesinius standartus ir profesinio rengimo
standartus.
12.

2 straipsnis

Teikiami dokumentai

apsaugos ir darbo

Tvarka reglamentuoja švietimo įstaigos

ekspertizės atlikimui,

ministro

pateiktų dokumentų ir materialinės

siekiant gauti leidimą

mokymo bazės ekspertizės atlikimą: 2.1.

(licenciją) mokyti pagal

gauti leidimą (licenciją) mokyti (toliau

darbo rinkos profesinio

vadinama – leidimas) pagal darbo rinkos

mokymo programas,

mokymo programas

profesinio mokymo programas; 2.2.

pakartotinai gauti leidimą,

atlikimo

pakartotinai gauti leidimą, papildant jį

papildant jį kitomis darbo

LR

socialinės

„Dėl

įsakymas
Ekspertizės

vykdyti
rinkos

darbo
profesinio

tvarkos

aprašo

ir

darbo

kitomis darbo rinkos profesinio mokymo

rinkos profesinio mokymo

rinkos

profesinio

programomis; 2.3. perregistruoti leidimą.

programomis ar
perregistruoti leidimą.

mokymo programų
atitikties

sąrašo

patvirtinimo“ (2004
m. gruodžio 15 d.
Nr. A1-278)
13.

LR

švietimo

mokslo
įsakymas

ir 23 straipsnis

ministro

Mokyklos lygmens švietimo valdymo

„Dėl subjektai gali parengti ir pasitvirtinti

švietimo ir mokslo
ministro 2005 m.

rodiklius savo stebėsenos reikmėms.

Vykdoma švietimo
stebėsena mokyklos
lygmenyje.

lapkričio

10

d.

įsakymo Nr. ISAK2240 „Dėl valstybės
švietimo stebėsenos
tvarkos

aprašo

patvirtinimo“
pakeitimo (2010 m.
spalio

6

d.

Nr.

991)
14.

LR

ir 3 straipsnis

Švietimo

mokslo

ministro

mokyklos, vykdančios ikimokyklinio,

Teikiami duomenys
Mokinių registrui.

„Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio,

įsakymas
mokinių

registro

steigimo,

jo

vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo
programas teikia įstatyme nustatytus
duomenis.

nuostatų
patvirtinimo
veiklos

ir

pradžios

nustatymo“

(2008

m. vasario 8 d. Nr.
ISAK-353)
15.

LR

ir 1 straipsnio 1 dalis

Švietimo

mokslo

ministro

„Dėl švietimo projektus (toliau – Švietimo

įsakymas
studijų,

mokymo

projektai) gali visos mokyklos, vykdančios

objektų taryba. Mokyklos apie inicijuojamus
Švietimo projektus ir apie dalyvavimą

registravimo
aprašo

tarptautiniuose švietimo projektuose

tvirtinimo“

(2010 informuoja savininko teises ir pareigas

m.

spalio

LR

Švietimo

mokslo

įgyvendinančią instituciją (dalyvių
susirinkimą).

29 d. Nr. V-1913)
16.

švietimo projektai.

programas, suderinusios su mokyklos

kvalifikacijų

tvarkos

šalies ir tarptautiniai

ir formaliojo ir neformaliojo švietimo

programų

registro

Inicijuoti ir vykdyti šalies ir tarptautinius

Inicijuojami ir vykdomi

ir 20 straipsnis

ministro

Mokymo pasiekimų vertinimo mokymo

įsakymas

„Dėl procese būdą nustato Teikėjo vadovas ar jo

formaliojo

įgaliotas asmuo. Mokinio mokymosi

Apibendrinami mokinio
mokymosi pasiekimai
mokymo laikotarpiu
(pusmečio, metų, galutinis)

profesinio mokymo

pasiekimai apibendrinami mokymo

ir vertinimo rezultatai

tvarkos

laikotarpiu (pusmečio, metų, galutinis) ir

pateikiami įrašai ir (arba)

patvirtinimo“ (2012

vertinimo rezultatai pateikiami įrašais ir

taikant 10 balų vertinimo

m.

(arba) taikant 10 balų vertinimo sistemą.

sistemą.

aprašo

kovo

15

d.

Nr. V-482)
17.

LR

Švietimo

mokslo

ir 2 straipsnis

ministro

Programa bendra visiems profesinio

„Dėl mokymo teikėjams. Profesinio mokymo

įsakymas

Planuojamas mokymo
procesas, materialieji ir
metodiniai ištekliai,

formaliojo

teikėjas mokymo procesą, materialiuosius ir

mokytojų skaičius

profesinio mokymo

metodinius išteklius, mokytojus planuoja

vadovaujantis mokymo

programų rengimo

vadovaudamasis programa.

programa.

ir įteisinimo tvarkos
aprašo
patvirtinimo“ (2010
m. rugpjūčio 27 d.
Nr. V-1435)
18.

LR

Švietimo

mokslo

ministro

Mokyklos, vadovaudamosi Bendrosiomis

„Dėl programomis, formuoja mokyklos lygmens

įsakymas
vidurinio

ir 3 straipsnis

ugdymo

ugdymo turinį pagal atskirų mokinių grupių

bendrųjų programų ir mokinių poreikius. Mokytojai,
patvirtinimo“ (2011

atsižvelgdami į Bendrąsias programas ir

m. vasario 21 d. Nr. mokyklos lygmens ugdymo turinį, formuoja
V-269)

Mokytojai, atsižvelgdami į
Bendrąsias programas ir
mokyklos lygmens ugdymo
turinį, formuoja klasės
(mokinių grupės) ir
mokinio lygmens ugdymo
turinį taip, kad mokiniai

klasės (mokinių grupės) ir mokinio lygmens

pagal savo išgales pasiektų

ugdymo turinį taip, kad mokiniai pagal savo

kuo geresnių rezultatų.

išgales pasiektų kuo geresnių rezultatų
19.

LR

Švietimo

mokslo

ir 13 straipsnis

ministro

"Dėl mokymo sutartimi.

įsakymas
nuosekliojo
mokymosi
bendrojo

pagal
lavinimo

programas tvarkos
parašo
patvirtinimo"
pakeitimo"

Asmens priėmimas mokytis įforminamas

(2012

Mokymo sutartimi
įforminamas asmens
priėmimas mokytis.

m. gegužės 8 d. Nr.
V-766)
20.

LR

ir 13 straipsnis

Švietimo

mokslo

ministro

Formuojamas mokyklos

Formuojant mokyklos ugdymo turinį

ugdymo turinys remiantis

įsakymas

„Dėl remiamasi švietimo stebėsenos, mokinių

švietimo stebėsenos,

2011–2013

metų pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo

mokinių pasiekimų ir

pagrindinio

ir procese informacija, pasiekimų tyrimų,

vidurinio

ugdymo

mokyklos veiklos įsivertinimo ir išorinio

pažangos vertinimo
ugdymo procese

programų bendrųjų vertinimo duomenimis.

informacija, pasiekimų

ugdymo

tyrimų, mokyklos veiklos

planų

patvirtinimo”

įsivertinimo ir išorinio

pakeitimo (2012 m.

vertinimo duomenimis.

lapkričio

16

d.,

Nr. V-1579)

2.4. Profesinio mokymo organizavimas Lietuvoje
2.4.1. Profesinio mokymo programų lygis
Pirminiam profesiniam mokymui priskiriamos šios programos, įregistruotos Studijų,
mokymo programų ir kvalifikacijų registre:


programos neturintiems ir nesiekiantiems įgyti pagrindinio išsilavinimo;



programos neturintiems pagrindinio išsilavinimo, siekiantiems jį įgyti;



programos turintiems pagrindinį išsilavinimą, nesiekiantiems įgyti vidurinio išsilavinimo;



programos turintiems pagrindinį išsilavinimą, siekiantiems įgyti vidurinį išsilavinimą;



povidurinio mokymo lygmens programos, turintiems vidurinį išsilavinimą.
Vidutinė mokymosi trukmė, išduodami kvalifikacijos pažymėjimai ir tolesnės mokymosi

bei karjeros galimybės apibendrintos 2 lentelėje „Pirminio ir tęstinio formaliojo profesinio
mokymo programos“. Informacija apie profesinio mokymo programas ir kvalifikacijas
pateikiama

atviroje

informavimo,

http://www.aikos.smm.lt.

konsultavimo

ir

orientavimo

sistemoje

AIKOS:

2 lentelė. Pirminio ir tęstinio formaliojo profesinio mokymo programos.

Pagrindinio

ISCED

Vidutinė

lygis

trukmė

Išduodami pažymėjimai 1

EKS

Tolesnės mokymosi ir

lygis

karjeros

2C

2-3 m.*

Kvalifikacijos pažymėjimas

2

Darbo rinka

2A

3 m.

Kvalifikacijos pažymėjimas,

2

Tolesnis

ugdymo lygmens
programos
Pagrindinio
ugdymo lygmens

pagrindinio

programosugdymo
Vidurinio

mokymasis

profesinio

3C

2-3 m.*

išsilavinimo pažymėjimas
Kvalifikacijos

3

mokymo
įstaigoje arba
Darbo
rinka

3A

3 m.

Kvalifikacijos pažymėjimas,

4

Mokymasis pagal aukštojo

lygmens programos
Vidurinio ugdymo
lygmens programos
Povidurinio

brandos atestatas
4

1-2 m.

mokslo

Kvalifikacijos pažymėjimas

4

mokymo
lygmens
Tęstinio profesinio

universitetinių
arba
Mokymasis pagal aukštojo
mokslo

2,3,4

Iki 1 m.

Kvalifikacijos pažymėjimas

1,2,3

universitetinių
Darbo rinka

arba

mokymo
programos
* Programos trukmė priklauso nuo to, ar programa taikoma specialiųjų poreikių asmenims

Šaltinis: ReferNet Lietuva

Neturintiems pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo sudaroma galimybė įgyti jį kartu su
profesine kvalifikacija, todėl profesinio mokymo programos padeda sugrąžinti į švietimo
sistemą anksčiau ją palikusius asmenis. Mokiniai, įgiję profesinę kvalifikaciją ir vidurinį
išsilavinimą

profesinio

mokymo įstaigoje, gali toliau studijuoti aukštosiose mokyklose.

Mokiniams stojantiems į koleginių ir universitetinių studijų programas, turint tos pačios
švietimo srities profesinio mokymo diplomą su pagyrimu arba profesinio mokymo diplomą
bei ne mažiau nei vienerių metų stažą skiriami papildomi balai.

2.4.2. Priėmimas į pirminio profesinio mokymo programas
Profesinio mokymo programos skirtos asmenims nuo 14 m. amžiaus. Stojantieji gali
laisvai rinktis programas ir jų teikėjus visoje šalies teritorijoje. Profesinio mokymo teikėjai,
atsižvelgę į darbo rinkos poreikius, planuoja bei švietimo ir mokslo ministrui teikia
paraiškas dėl priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo programas pirmajai
kvalifikacijai įgyti. Asmenų priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo
programas planas svarstomas Lietuvos profesinio mokymo taryboje, galutinį dokumentą
tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

2.4.3. Dalyvavimas pirminiame profesiniame mokyme
Statistikos rodikliai ir stojančių skaičiaus į profesinio mokymo įstaigas duomenys rodo
kad profesinio mokymo populiarumas Lietuvoje auga. Krentantis gimstamumo lygis,
emigracija lemia bendrai sumažėjusį mokinių skaičių. Naujai priimtų mokinių skaičius
Lietuvos profesinio ugdymo įstaigose 2006 – 2013 periodu labiausiai buvo sumažėjęs 2006 –
2007 metais. Didžiausias naujai priimtų mokinių į profesines mokyklas skaičius šiuo periodu
užfiksuotas 2009- 2010 metais. Stojančiųjų į profesines mokyklas pokyčiai pateikiami 3
lentelėje „Profesinio mokymo įstaigų mokiniai 2006-2013“.

3 lentelė. Profesinio mokymo įstaigų mokiniai 2006-2013.
2006 – 2007–

2008–

2009–

2010–

2011–

2012–

2013-

Iš viso mokinių

2007 2008
45382 43880

2009
43818*

2010
47886*

2011
49505*

2012
46530*

2013 2014
44797* 45635

Valstybinėse

45342 43832

43771

47809

49422

46436

44663 45463

profesinio mokymo
įstaigose
Nevalstybinėse

40

48

47

77

83

94

134

172

profesinio
mokymo įstaigose
Priimta 19913

19319

20518

22659

22211

20134

20865 22413

Į

19293

20487

22604

22169

20080

20784

22317

81

93

valstybines 19892

profesinio mokymo
Į

nevalstybines

21

26

31

55

42

54

profesinio mokymo
įstaigas
Baigė 12581

12565

12718

13001** 14979** 16594** 16738* 14748

12564

12565

12706

12993

Valstybines

14962

16568

*16714

14716

24

32

profesinio
Nevalstybines

17

–

12

8

17

26

profesinio
mokymo įstaigas
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Dauguma mokinių mokosi pagal ISCED 3 lygio profesinio mokymo programas,
vykdomas kartu su vidurinio ugdymo programa ir skirtas profesinei 4 EKS lygio kvalifikacijai

bei brandos atestatui įgyti su galimybe toliau studijuoti aukštojo

mokslo

įstaigose.

Mažiausiai populiarios – ISCED 3 lygio profesinio mokymo programos, skirtos asmenims,
turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems įgyti tik profesinę kvalifikaciją (3 EKS
lygis). Tokiose programose kasmet mokosi apie 500 – 600 mokinių. Auga ISCED 4 lygio (4
EKS lygis) aukštojo išsilavinimo nesuteikiančio povidurinio mokymo lygmens programų,
skirtų vidurinį išsilavinimą jau įgijusiems asmenims, populiarumas, ypač tarp suaugusiųjų,
kurie ateina į profesinio mokymo įstaigas jau turėdami mokymosi arba darbo patirties.
Detalesnė informacija apie dalyvavimą profesinio mokymo programose pateikta 4 lentelėje
“Dalyvavimas pirminiame profesiniame mokyme“.

4 lentelė. Dalyvavimas pirminiame profesiniame mokyme.

Pagrindinio
ugdymo

2010 m.

2011 m.

2012 m.

Iš viso mokinių, tūkst.

4,9

4,2

4,3

Mokinių dalis, lyginant su

2,2

1,9

2,1

lygmens

programos

besimokančiaisiais pagal bendrojo
ugdymo programas, proc.
Iš viso mokinių, tūkst.

30,1

28,2

25,1

lygmens

Mokinių dalis, lyginant su

28,4

28,7

27,7

programos

besimokančiaisiais pagal bendrojo

13,7

14,2

15,4

Vidurinio
ugdymo

ugdymo programas, proc.
Povidurinio mokymo
lygmens

Iš viso mokinių, tūkst.

programos
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Tęstinio profesinio mokymo programos skirtos vyresniems nei 18 m. amžiaus, įvairaus
išsilavinimo asmenims. Atskiroms programoms gali būti reikalaujama turėti tam tikrą profesinę
kvalifikaciją ar darbo patirties. Programų trukmė – iki 1 metų. Ji priklauso nuo tikslinės grupės ir
kvalifikacijų sudėtingumo. Programos gali būti skirtos:


profesinei kvalifikacijai įgyti;



papildomai profesinei kvalifikacijai įgyti;



įgyti kompetencijai, reikalingai atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai.
Baigus

šias

programas

įgyjamos

LTKS/EKS

1-3

lygio

kvalifikacijos

(žr.

1

diagramą). Praktinis mokymas sudaro 60 - 80 proc. visos programų mokymo trukmės.
Rekomenduojama,

kad

pusę praktiniam mokymui skirto laiko sudarytų praktinis mokymas

realioje darbo vietoje.

2.4.4. Formaliojo profesinio mokymo teikėjai Lietuvoje
Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme apibrėžta, kad profesinio mokymo
teikėjas – profesinio mokymo įstaiga, laisvasis mokytojas ir kitas profesinio mokymo teikėjas
(bendrojo ugdymo mokykla, įmonė, organizacija, kuriai profesinis mokymas nėra pagrindinė
veikla), turintis teisę rengti ir vykdyti profesinio mokymo programas. Profesinio mokymo teikėjas
gali priimti asmenis mokytis bei pradėti vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas tik
gavęs ŠMM išduotą licenciją. Profesinio mokymo įstaigos gali turėti licencijas ir pirminiam, ir
tęstiniam mokymui.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, pirminio profesinio mokymo programas
2013 m. įgyvendino 75 įstaigos, iš jų 73 – valstybinės. Licencijas vykdyti tęstinį profesinį
mokymą (2013 m. spalio mėn. duomenimis) turėjo 286 institucijos.
Siekiant optimaliai ir efektyviai naudoti mokymui skirtas lėšas bei išteklius, Lietuvoje
vykdoma pirminio ir tęstinio profesinio mokymo teikėjų tinklo pertvarka. Tarp prioritetinių tinklo
pertvarkymo veiklų – mažą mokinių skaičių turinčių profesinio mokymo įstaigų perdavimas
savivaldybėms, didžiųjų regioninių profesinio mokymo įstaigų ir tų profesinio mokymo įstaigų,
kuriose kuriami sektoriniai praktinio mokymo Pagal Lietuvos Respublikos profesinio mokymo
įstatymą, socialiniai partneriai – darbdavių institucijos (Lietuvos pramonininkų konfederacija,
Lietuvos verslo darbdavių konfederacija), verslo savivaldos institucijos (Lietuvos prekybos,
pramonės ir amatų rūmai, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai) ir darbuotojų interesams
atstovaujančios organizacijos (Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesinė
sąjunga „Solidarumas“ ir Lietuvos darbo federacija) ir kitos Vyriausybės patvirtintos darbdavių,
verslo savivaldos institucijos, darbuotojų interesams atstovaujančios organizacijos, kurios kartu
su valstybės valdymo institucijomis atlieka šio įstatymo nustatytas funkcijas centrai, stiprinimas,
pirminio ir tęstinio profesinio mokymo įstaigų sujungimas bei valstybinių biudžetinių profesinio
mokymo įstaigų pertvarkymas į viešąsias įstaigas.
Profesinio mokymo valdymo decentralizavimas pradėtas 2003 m., pertvarkant valstybines
profesinio mokymo įstaigas į viešąsias įstaigas. Pakeitus juridinį įstaigų statusą, jas valdyti gali

skirtingi dalininkai (įmonės, socialiniai partneriai, regioninės valdžios bei savivaldybių atstovai
ir pan.). Taip pat didėja finansinis įstaigų savarankiškumas. 2013 m. 20 valstybinių pirminio
profesinio mokymo teikėjų turėjo viešosios įstaigos statusą, ateityje tokiu būdu numatoma
pertvarkyti dar daugiau profesinio mokymo įstaigų.

2.4.5. Profesinio mokymo studijų kokybės užtikrinimas Lietuvoje
Kvalifikacijų formavimas yra svarbus procesas, padedantis tinkamai aprūpinti šalies ūkį
kvalifikuotais darbuotojais ir didinti šalies ūkio konkurencingumą. Planuojama, kad 2015 m.
Lietuvoje bus baigtas įgyvendinti Europos Sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos
biudžeto lėšomis įgyvendinamas projektas Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-001 „Kvalifikacijų
formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimas“. Projektu siekiama:
 toliau plėtoti Lietuvos kvalifikacijų sistemą;
 sudaryti palankias sąlygas diegti Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijas dėl
Europos kvalifikacijų sistemos ir Europos profesinio mokymo kreditų sistemos
(ECVET);
 didinti profesinio mokymo prieinamumą ir patrauklumą, sudarant palankias sąlygas
įskaityti žinias ir gebėjimus, trumpinant mokymosi trukmę, lengvinant galimybes
pereiti iš vienos programos ar švietimo grandies į kitą.

Šio proceso kokybės užtikrinimui planuojamos šios priemonėmis:
 įtraukti visas suinteresuotas šalis, ypač socialinius partnerius, į kvalifikacijų
formavimą. Tai įgyvendinti padės sukurta CPK ir SPK sistema;
 visuose kvalifikacijų formavimo ir suteikimo etapuose, laikantis pagrindinių skaidrumo
principų, nuolat informuoti visuomenę apie vykdomus darbus, sudaryti galimybę
piliečiams pareikšti savo nuomonę, viešai skelbti rezultatus;
 užtikrinti, kad kvalifikacijų sistema būtų atvira pokyčiams. Numatoma, kad naujas
kvalifikacijas gali inicijuoti socialiniai partneriai, profesinio mokymo teikėjai, kiti fiziniai
ar juridiniai asmenys;
 skatinti visuomenės narius įsivertinti savo žinias ir gebėjimus, įgytus neformaliai
mokantis, dirbant ar savišvietos būdu, bei sudaryti sąlygas formalizuoti pasiekimus;
 skatinti vidinių kokybės sistemų plėtrą profesinio mokymo įstaigose ir vykdyti profesinio
mokymo programų įgyvendinimo išorinį vertinimą;
 įgyvendinti LTKS ir dalyvauti EKS įgyvendinime.

Numatoma, kad įgyvendinus kvalifikacijos įgijimo procesą suskaidžius į modulius padidės
profesinio mokymo sistemos lankstumas. Kvalifikacijai įgyti skirtos modulinės profesinio
mokymo programos (toliau – modulinė programa) apibendrinta struktūra pavaizduota 2
diagramoje.
2 diagrama. Modulinės programos struktūra.

Įvadinis modulis

Kompetencijoms įgyti skirti
moduliai
Programa
Baigiamasis modulis

Užtikrinant profesinio mokymo studijų kokybę ir atitiktį darbo rinkos poreikiams Lietuvoje
remiantis 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programa, patvirtintą Europos Komisijos
2007 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. K(2007)3738 ir Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d.
įsakymu Nr. ISAK-2333 uždaviniu „Sukurti sektorinių praktinio mokymo centrų infrastruktūrą“,
siekiama gerinti besimokančių asmenų pasirengimą praktinei veiklai. Šių programų pagrindu
Lietuvoje kuriami sektoriniai praktinio mokymo centrai (toliau - SPMC), skirti ne vienos atskiros
profesinio mokymo įstaigos, bet daugelio kitų mokymo įstaigų mokinių, taip pat aukštųjų mokyklų,
kolegijų studentų ir dėstytojų, valstybės ir savivaldybių institucijų, verslo įmonių darbuotojų, kitų to
pageidaujančių asmenų praktinio mokymo, kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo bei
bendrųjų kompetencijų poreikiams tenkinti.
SPMC – tai vienos ar kelių sričių modernia praktinio mokymo įranga aprūpinta
profesinio mokymo įstaiga. Pagrindinis SPMC tikslas – užtikrinti, kad mokiniai, naudodamiesi
naujausiomis technologijomis ir įranga, įgytų darbo rinkos poreikius atitinkančių praktinių
gebėjimų. Šie centrai atviri profesinio mokymo įstaigų mokiniams, aukštųjų mokyklų studentams,
įmonių darbuotojams, profesijos mokytojams ir t.t. Įsteigus sektorinius praktinio mokymo
planuojama pašalinti profesinio mokymo paslaugų teikimo neatitiktis darbo rinkos poreikiams.
Centruose bus teikiamos aukštos kokybės, paslaugų vartotojų ir verslo įmonių poreikius
tenkinančios pirminio ir tęstinio profesinio mokymo paslaugos Lietuvos jaunimui ir suaugusiems.
Centruose bus sudaromos sąlygos realizuoti naujas pagrindinio ir tęstinio mokymo programas bei
pritraukti ir išlaikyti aukščiausios kvalifikacijos specialistus – profesijos mokytojus. Šių centrų

modernia įranga naudosis ne tik visų profesinio mokymo įstaigų mokiniai, bet ir kolegijų, ir
universitetų studentai, ir įmonių specialistai. Numatoma, kad 2014 m. Lietuvoje veiks 41 sektorinis
profesinio mokymo centras. Planuojami profesinio mokymo centrai pateikiami 5 lentelėje
„Sektoriniai praktinio mokymo centrai Lietuvoje“ bei 3 diagramoje “Sektorinių praktinio mokymo
centrų geografinis išsidėstymas".

5 lentelė. „Sektoriniai praktinio mokymo centrai Lietuvoje“.
Eil.
Įstaigos pavadinimas
Nr.
Kauno statybininkų rengimo
1.
centras
2.

Vilniaus technologijų ir verslo
profesinio mokymo centras

Karaliaus Mindaugo
3.
profesinio mokymo centras
Šiaulių profesinio rengimo
4.
centras
5.

Klaipėdos siuvimo ir paslaugų
verslo mokykla

Vilniaus geležinkelio
6. transporto ir verslo paslaugų
mokykla

Sektorinio praktinio
mokymo centrų partneriai

Sektorinio praktinio mokymo
centras pavadinimas

Ukmergės technologijų ir
verslo mokykla

Medienos technologijų ir baldų
gamybos inovacijų praktinio
mokymo centras

-

Inžinerinės pramonės sektorinio
praktinio mokymo centras

-

Kirpimo, grožio ir susijusių
paslaugų sektorinis praktinio
mokymo centras

-

Didmeninės ir mažmeninės
prekybos sektorinio praktinio
mokymo centras

-

Tekstilės produkcijos gamybos
sektorinis praktinio mokymo
centras

Vilniaus technologijų ir
dizaino kolegija

Geležinkelio transporto
specialistų rengimo sektorinio
praktinio mokymo centras

7. Klaipėdos turizmo mokykla

-

Viešbučių ir restoranų bei
prekybos sektorinio praktinio
mokymo centras

Viešoji įstaiga Alantos
8. technologijos ir verslo
mokykla

-

Žemės ūkio sektorinio praktinio
mokymo centras

-

Didmeninės ir mažmeninės
prekybos sektoriaus praktinio
centras

-

Didmeninės ir mažmeninės
prekybos sektoriaus praktinio
centras

-

Didmeninės ir mažmeninės
prekybos sektoriaus praktinio
mokymo centras

Panevėžio prekybos ir
9.
paslaugų verslo mokykla
Utenos darbo rinkos mokymo
10.
centras
11.

Vilniaus turizmo ir prekybos
verslo mokykla

Eil.
Įstaigos pavadinimas
Nr.
12.

Vilniaus technologijų ir verslo
profesinio mokymo centras

Visagino technologijos ir
13. verslo profesinio mokymo
centras

Sektorinio praktinio
mokymo centrų partneriai

Sektorinio praktinio mokymo
centras pavadinimas

-

Energetikos sektoriaus
praktinio mokymo centras

-

Energetikos sektoriaus
praktinio mokymo centras

14.

Viešoji įstaiga Elektrėnų
profesinio mokymo centras

-

Energetikos sektoriaus
praktinio mokymo centras

15.

Alytaus profesinio rengimo
centras

-

Inžinerinės pramonės
sektoriaus praktinio mokymo
centras

16.

Viešoji įstaiga Klaipėdos
darbo rinkos mokymo centras

Viešoji įstaiga Klaipėdos
laivų statybos ir remonto
mokykla

Inžinerinės pramonės
sektoriaus praktinio mokymo
centras

Vilniaus paslaugų verslo
17. darbuotojų profesinio rengimo
centras

-

Komunalinės, socialinės ir
asmeninio aptarnavimo veiklos
sektoriaus praktinio mokymo
centras

Kauno maisto pramonės ir
18. prekybos verslo mokymo
centras

-

Maisto produktų, gėrimų ir
tabako gamybos sektoriaus
praktinio mokymo centras

-

Maisto produktų, gėrimų ir
tabako gamybos sektoriaus
praktinio mokymo centras

19.

Utenos regioninis profesinio
mokymo centras

Kauno socialinių paslaugų ir
20. statybos verslo darbuotojų
profesinio rengimo centras
21.

Šiaulių profesinio rengimo
centras

22.

Viešoji įstaiga Alytaus darbo
rinkos mokymo centras

23.

Viešoji įstaiga Panevėžio
profesinio rengimo centras

Viešoji įstaiga Vilniaus
24. Jeruzalės darbo rinkos
mokymo centras

25.

Viešoji įstaiga Vilniaus
statybininkų rengimo centras

Viešoji įstaiga Kauno
apskrities darbo rinkos
mokymo centras
Alytaus profesinio rengimo
centras
-

Statybos sektoriaus praktinio
mokymo centras
Statybos sektoriaus praktinio
mokymo centras
Statybos sektoriaus praktinio
mokymo centras
Statybos sektoriaus praktinio
mokymo centras

Statybos
(visų rūšių suvirinimo
Viešoji įstaiga Vilniaus
mokymo infrastruktūrai
statybininkų rengimo centras
plėtoti) sektoriaus praktinio
mokymo centras
Viešoji įstaiga Vilniaus
Jeruzalės darbo rinkos
mokymo centras

Statybos
(statybos ir apdailos darbų
mokymo infrastruktūrai
plėtoti) sektoriaus praktinio
mokymo centras

Eil.
Įstaigos pavadinimas
Nr.
Viešoji įstaiga Telšių
26. regioninis profesinio mokymo
centras

Sektorinio praktinio
mokymo centrų partneriai
-

Viešoji įstaiga Vilniaus
27. Bukiškių žemės ūkio mokykla Jeruzalės darbo rinkos
mokymo centras

Sektorinio praktinio mokymo
centras pavadinimas
Statybos sektoriaus praktinio
mokymo centras
Transporto, sandėliavimo ir
ryšių sektoriaus praktinio
mokymo centras

28.

Marijampolės profesinio
rengimo centras

-

Transporto, sandėliavimo ir
ryšių sektoriaus praktinio
mokymo centras

29.

Viešoji įstaiga Klaipėdos
darbo rinkos mokymo centras

-

Transporto, sandėliavimo ir
ryšių sektoriaus praktinio
mokymo centras

30.

Viešoji įstaiga Panevėžio
darbo rinkos mokymo centras

Viešoji įstaiga Šiaulių darbo
31.
rinkos mokymo centras

32.

Kauno statybininkų rengimo
centras

Vilniaus automechanikos ir
33.
verslo mokykla

Klaipėdos paslaugų ir verslo
34.
mokykla
Viešoji įstaiga Panevėžio
35.
darbo rinkos mokymo centras
Viešoji įstaiga Vilniaus
36. Žirmūnų darbo rinkos
mokymo centras

VšĮ Panevėžio profesinio
rengimo centras

Transporto, sandėliavimo ir
ryšių sektoriaus praktinio
mokymo centras

-

Transporto, sandėliavimo ir
ryšių sektoriaus praktinio
mokymo centras

-

Variklinių transporto
priemonių ir motociklų
remonto sektoriaus praktinio
mokymo centras

-

Variklinių transporto
priemonių ir motociklų
remonto sektoriaus praktinio
mokymo centras

-

Variklinių transporto
priemonių ir motociklų
remonto sektoriaus praktinio
mokymo centras

-

Viešbučių ir restoranų
sektoriaus praktinio mokymo
centras

Viešbučių ir restoranų
Vilniaus turizmo ir prekybos
sektoriaus praktinio mokymo
verslo mokykla
centras

Kauno maisto pramonės ir
37. prekybos verslo mokymo
centras

-

Viešbučių ir restoranų
sektoriaus praktinio mokymo
centras

38. Joniškio žemės ūkio mokykla

-

Žemės ūkio, medžioklės,
miškininkystės sektoriaus
praktinio mokymo centras

Eil.
Įstaigos pavadinimas
Nr.

Sektorinio praktinio
mokymo centrų partneriai

Marijampolės profesinio
39.
rengimo centras

40. Šilutės žemės ūkio mokykla

Plungės technologijų ir verslo
41.
mokykla

-

-

-

Sektorinio praktinio mokymo
centras pavadinimas
Žemės ūkio, medžioklės,
miškininkystės sektoriaus
praktinio mokymo centras
Žemės ūkio, medžioklės,
miškininkystės sektoriaus
praktinio mokymo centras
Žemės ūkio, medžioklės,
miškininkystės sektoriaus
praktinio mokymo centras

3 diagrama. Sektorinių praktinio mokymo centrų geografinis išsidėstymas.

Šaltinis. Švietimo ir mokslo ministerija.
Statistinių ir teisės aktų analizė atskleidžia poreikį nuolat tobulinti profesinio mokymo sistemą
Lietuvoje remiantis vietiniais darbo rinkos poreikiais ir užsienio šalių patirtimi. Toliau darbe bus
paanalizuoti atlikti tyrimai profesinio mokymo srityje, kuriais remiantis tobulinama profesinio
mokymo sistema Lietuvoje.

2.5. Profesinio mokymo tyrimai Lietuvoje
Pagrindinė atsakomybė už profesinio mokymo politikos formavimą Lietuvoje deleguota
Švietimo ir mokslo ministerijai. Iki 2008 m. profesinio mokymo politikos įgyvendinimas buvo

padalintas tarp dvejų ministerijų: Švietimo ir mokslo ministerija buvo atsakinga už pirminį
profesinį mokymą, o Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – už tęstinį profesinį mokymą.
Tokio atsakomybės pasidalinimo rezultatas - du profesinio mokymo teikėjų tinklai. Profesinės
mokyklos, būdamos Švietimo ir mokslo ministerijos pavaldume, pagrindinį dėmesį skyrė
pirminiam profesiniam mokymui, o darbo rinkos mokymo centrai prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos vykdė suaugusiųjų mokymą. 2007 m. LR Seimo patvirtinta nauja Profesinio
mokymo įstatymo redakcija sudarė prielaidas didinti mokymo visą gyvenimą efektyvumą
apjungiant du teikėjų tinklus į vieną, už

kurį pagrindinė atsakomybė tenka Švietimo ir

mokslo ministerijai.
Minėtos institucijos atsakingos buvo atsakingos už tyrimų, analizuojančių profesinio
mokymo būklę Lietuvoje atlikimą. Analizuojant Lietuvoje atliktus tyrimus, skirtus profesinio
mokymo ir užimtumo problemoms nagrinėti išskiriamos šios grupes:
 Profesinio mokymo nauda;
 Profesinis rengimas ir darbo jėgos migracija ir mobilumas;
 Profesinio mokymo ir profesinio mokymo teikėjų veiklos efektyvumas ir kokybės
užtikrinimas;
 Rizikos grupės darbo rinkoje.
Didžiąją dalį tyrimų atliko trys institucijos – Darbo ir socialinių tyrimų institutas, Viešosios
politikos ir vadybos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas. Dalis tyrimų yra atlikti Socialinės
apsaugos ir darbo bei Švietimo ir mokslo ministerijų ar kitų valstybės institucijų užsakymu.
Tyrimų rezultatai buvo panaudojami profesinio mokymo ir užimtumo politikai formuoti bei
profesinio mokymo procesui tobulinti. Nemažai tyrimų taip pat inicijavo universitetai. Juose
papratai

buvo nagrinėjamos

bendresnio

pobūdžio mokslinės problemos, o tyrimų rezultatai

paskelbiami viešai, atspausdinant juos moksliniuose žurnaluose, arba panaudojami daktaro
disertacijoms parengti.
Tyrimuose tema „Profesinio mokymo nauda“ pagrindinis dėmesys buvo skirtas socialiniam,
darbo rinkos ir ekonominiam profesinio mokymo efektams bei profesinio mokymo kokybei
nagrinėti. Pagrindiniai
įsidarbinimo

stebėjimas

tyrimo
ir

metodai

įsidarbinusių

–

besimokančiųjų

asmenų

bei

juos

apklausos,

baigusiųjų

įdarbinusių

darbdavių

sociologinės apklausos. Didžioji dalis tyrimų remiasi bedarbių, lankiusių profesinio mokymo
kursus, integracijos į darbo rinką stebėsena. Šių tyrimų rezultatai atskleidžia, kad profesinis
mokymas padeda mažinti nedarbą ir didinti gyventojų užimtumą, teigiamai paveikia mokymą
baigusių asmenų socialinį statusą bei psichologinę būklę, yra ekonomiškai naudingas.

Profesinio mokymo ir profesinio mokymo teikėjų veiklos efektyvumo ir kokybės
užtikrinimo tyrimai analizuoja visos profesinio mokymo sistemos efektyvumą bei apžvelgia
darbus, kuriuose analizuojama, kokią įtaką profesinio mokymo sistemos reformai Lietuvoje po
1990 m. turėjo vidaus ir tarptautinio konteksto pokyčiai. Remiantis tyrimų rezultatais numatytos
tolesnės profesinio mokymo reformos Lietuvoje kryptys, parengti pasiūlymai profesinio mokymo
teikėjų tinklo pertvarkai, kuri turėtų pagerinti sistemos efektyvumą.
Kita tyrimų teminė grupė, pavadinta „Profesinio mokymo teikėjų veiklos efektyvumas“,
apima tyrimus, kuriuose nagrinėjami socialinio ir ekonominio efektyvumo klausimai. Šie
tyrimai apima darbus, skirtus profesinio mokymo prestižui, mokymo turinio kūrimo problemoms,
visų pirma pabrėžiant atskirų švietimo grandžių sąveiką ir mokymosi visą gyvenimą sąlygų
užtikrinimą. Šių tyrimų analizė atskleidžia, kad šioje srityje kol kas atlikti tik kokybės užtikrinimo
būklės Lietuvos profesinio mokymo sistemoje tyrimai.
Vykdytuose tyrimuose tema „Rizikos grupės darbo rinkoje“ daugiausia dėmesio buvo
skiriama neįgaliesiems, jaunimui ir pagyvenusiems asmenims. Taip pat yra po keletą
tyrimų, kuriuose nagrinėtos žemą išsilavinimą turinčių asmenų ir tautinių mažumų atstovų
užimtumo problemos. Pagrindinis tyrimo metodas – sociologinės apklausos. Tyrimai parodė,
kad minėtoms rizikos grupėms sėkmingiau įsidarbinti labiausiai trukdo nepakankamas arba
neatitinkantis darbo rinkos poreikių profesinis pasirengimas. Tik tautinių
svarbiausiomis

kliūtimis

įsidarbinant

yra

mažumų

atveju

nepakankamas valstybinės kalbos žinojimas ir

mažas teritorinis mobilumas. Apžvalgos apibendrinime nurodoma, kad iki šiol vykdyti tyrimai
nebuvo reguliarūs ir leido tiktai įvertinti rizikos grupių užimtumo būklę.
Svarbiausi Lietuvoje atlikti darbo jėgos migracijos tyrimai apžvelgiami dalyje Lietuvoje
vykdytų tyrimų apie darbo jėgos migraciją ir mobilumą apžvalga. Kadangi Lietuvoje vyrauja
ekonominė gyventojų migracija, tyrimuose daugiausia dėmesio skiriama darbo jėgos migracijos
analizei.

Tyrimuose

daugiausia

nagrinėtos Lietuvos

gyventojų emigracijos, grįžtamosios

migracijos, pakartotinės migracijos tendencijos ir priežastys. Nemažai tyrinėta aukštos
kvalifikacijos darbuotojų, vadinamųjų „protų“ migracija. Galiausiai pora tyrimų analizavo ir
imigracijos iš trečiųjų šalių klausimus. Migracija paprastai nagrinėjama kartu su užimtumo
problematika, o tyrimų, tiesiogiai nagrinėjančių migracijos reiškinį ir švietimą, nebuvo atlikta.
Apibendrinti tyrimų rezultatai teigia, jog:
 darbo rinkos profesinis mokymas atlieka labai svarbią socialinės integracijos bei
ekonominio aktyvumo motyvacijos didinimo funkciją;
 investicijos į darbo rinkos profesinį mokymą yra viena iš efektyviausių investicijų sričių;

 profesinis mokymas suteikia galimybę įgyti kvalifikaciją iki tol jos neturėjusiems
asmenims, sudaro galimybę tobulinti kvalifikaciją arba persikvalifikuoti tiems, kurių
turima kvalifikacija nepaklausi darbo rinkoje ir neužtikrina užimtumo, bei yra
veiksminga priemonė mažinant tiek trumpalaikį, tiek ilgalaikį nedarbą;
 darbo rinkos profesinis mokymas padeda mažinti atskirų gyventojų grupių – neįgaliųjų,
kaimo gyventojų ir jaunimo – nedarbą.
Profesinio mokymo kokybės vertinimas, atlikus besimokančiųjų ir mokymą baigusių
asmenų, juos įdarbinusių darbdavių sociologinės apklausas, išanalizavus dėstytojų bei valstybės
įstaigų atstovų nuomones, atlikus profesinio mokymo programų turinio atitikimo darbo rinkos
poreikiams tyrimą, įvertinus tęstinio profesinio rengimo plėtros bei nuotolinio mokymosi taikymo
galimybės, parodė, jog tiek asmenys, baigę profesinio mokymo programas, tiek darbdaviai
profesinio pasirengimo kokybę vertino teigiamai. Nepaisant to, jog apklausų dalyviai praktinį
mokymą vertina pakankamai teigiamai, tyrimų autoriai, atlikę gilesnę analizę, daro išvadą, kad šis
mokymas vyksta nepakankamai efektyviai, nurodydami šias silpnas vietas: parengtų specialistų
profesinė kvalifikacija ne visada atitinka darbdavių poreikius, o atskiri praktiniai įgūdžiai
nėra

pakankami sėkmingam įsitvirtinimui darbo rinkoje. Kita vertus, patys darbdaviai aktyviai

nedalyvauja darbo rinkos profesinio mokymo programų tobulinimo procese ir nerodo pakankamai
iniciatyvos dėl efektyvesnio praktinio mokymo organizavimo įmonėse. Šią problemą tyrimų
autoriai siūlo spręsti vykdant darbdavių informavimo kampanijas apie profesinių mokymų
organizavimą; organizuojant interaktyvius seminarus darbdaviams apie praktinio mokymo
paslaugų teikėjus, praktinio mokymo organizavimo darbo vietoje bei jų finansavimo
planavimo svarbą; interaktyviomis priemonėmis stiprinant darbdavių, mokymo institucijų ir
bedarbių atstovų bendradarbiavimą; sudarant trišales sutartis, kuriose iš vienos pusės turėtų būti
numatyti pagrindiniai darbdavių įsipareigojimai, kurie užtikrintų darbo vietų patrauklumą, iš kitos
pusės – numatytas laikotarpis, kurį privalo atidirbti mokslus baigę asmenys.
Vertindami profesinio mokymo programų praktinio mokymo kokybę, tyrėjai pateikia šiuos
pagrindinius privalumus:


profesinio mokymo programos reguliariai atnaujinamos atsižvelgiant į darbdavių
reikalavimus bei darbo rinkos pokyčius;



didžiosios daugumos programų teorinio ir praktinio mokymo trukmė yra pakankamai
gerai subalansuota;



praktinis mokymas vykdomas etapais: mokymo įstaigoje ir realioje darbo aplinkoje
(įmonėje); daugumos paklausiausių profesinio mokymo programų praktinio mokymo

trukmė yra prailginta atsižvelgiant į darbdavių reikalavimus ir sudaro daugiau kaip 70
proc. bendros mokymosi trukmės; praktiniam mokymui įmonėje skiriama daugiau
laiko nei mokymo įstaigoje;


darbdavių atstovai dalyvauja baigiamojo vertinimo kvalifikacinio egzamino komisijoje.

Profesinio mokymo programų trūkumai, autorių nuomone, yra šie:


nėra profesinio mokymo programų vertinimo ir atnaujinimo mechanizmo, greitai
reaguojančio į darbo rinkos poreikius bei įtraukiančio įvairių lygių profesinio mokymo
sistemos dalyvius, profesinio mokymo programos atnaujinamos tik aukščiausio lygio
tarnybų iniciatyva;



atskirų profesijų praktinio mokymo realioje darbo vietoje trukmė yra nepakankama;



nėra numatytas praktinio mokymo priežiūros mechanizmas bei profesinio mokymo
kokybės monitoringo sistema, suvienijanti darbo rinkos profesinio mokymo programų
rengėjus bei vykdytojus, darbdavių atstovus, nepriklausomus darbo rinkos specialistus
bei edukologus;



nėra nustatyta kvalifikacijos egzamino organizavimo įmonėje tvarka, principai bei
finansavimas.

Remdamiesi tyrimų rezultatais, autoriai pateikia rekomendacijas, kurios galėtų gerinti
bedarbių profesinio mokymo naudą, didinti profesinio mokymo programų vykdymo efektyvumą
bei praktinio mokymo kokybę. Rekomendacijose nurodoma, kad mokymo metu didesnis dėmesys
turėtų būti skiriamas praktiniams įgūdžiams ir gebėjimams, būdingiems atskiroms profesijų
grupėms, kadangi darbdaviai pirmiausia tikisi iš būsimų darbuotojų konkrečių praktinių įgūdžių,
gebėjimo atlikti darbą.
Siekiant tobulinti besimokančiųjų praktinius įgūdžius, tyrėjų nuomone, daugiau dėmesio
reikėtų skirti naujų mokymo programų, atitinkančių darbo rinkos poreikius rengimui, mokymo
metodų bei praktinio mokymo bazės pagal darbo rinkos poreikius modernizavimui, mokymo
programų turinio koregavimui, praktinių mokymų įmonėse organizavimui bei darbdavių
įtraukimui į praktinių mokymų organizavimą.
Didinant darbo rinkos profesinio mokymo naudą, tyrėjai siūlo didinti bedarbių dalyvavimo
darbo rinkos profesinio mokymo programose aprėptį, gerinant bedarbių profesinio tobulėjimo ir
darbinę motyvaciją. Siekiant nuolat gerinti darbo rinkos profesiniame mokyme dalyvavusių
bedarbių profesinio pasirengimo kokybę, svarbu plėtoti bendradarbiavimą tarp darbo biržos,
mokymo įstaigų, darbdavių (verslo partnerių) bei vietos savivaldybių. Prioritetas turi būti

teikiamas – darbo rinkos profesinio mokymo intensyvinimo didinimui, tačiau atskirų profesijų
lygyje kursų trukmė gali būti reguliuojama.
Vertinant tęstinio profesinio rengimo, kaip vieno iš profesinio mokymo kokybės gerinimo,
plėtros efektyvumą, buvo parengtas tęstinio profesinio rengimo analizės ir planavimo metodinis
instrumentas. Rengiant šį instrumentą, buvo atliktas tyrimas, kuris parodė, jog Lietuvoje socialinė
ekonominė aplinka nepakankamai teigiamai įtakoja tęstinio profesinio rengimo plėtros galimybes.
Darbo santykiai, darbdavių ir darbuotojų tarpusavio nuostatos neskatina intensyvesnio tęstinio
rengimo plėtros. Todėl tyrimo autoriai akcentuoja, jog būtinos kompleksinės pastangos plėtojant
atitinkamų paslaugų rinką, įvairiomis priemonėmis (tame tarpe ir finansinėmis) skatinant tęstinio
profesinio rengimo raidą bei didinant darbdavių ir darbuotojų sąmoningumą bei mokymo naudos
suvokimą. Viena iš tokių paslaugų - nuotolinio mokymo taikymas tęstinio profesinio mokymo
plėtrai skatinti. Atlikus tyrimą, paaiškėjo, jog spartus informacinių technologijų vystymasis ir
nuotolinio mokymo srityje sukaupta patirtis sudaro sąlygas nuotolinio mokymo plėtrai: sukurtas
Lietuvos distancinio mokymo institucijų tinklas apima didžiąją dalį Lietuvos; turimi ištekliai
(technologiniai, priemonės ir kursai) sudaro geras sąlygas skatinti tęstinio profesinio rengimo
plėtrą nuotoliniu būdu. Taigi, nuotolinio mokymo plėtra galėtų būti vienas iš svarbesnių
profesinio mokymo kokybės gerinimo ir naudos didinimo elementų.
Siekiant išsamios tyrimo aplinkos analizės tikslinga paanalizuoti socialinį ir demografinį
kontekstą bei jo pokyčius tyrimo regionuose. Duomenys, pateikiami žemiau, atskleidžia
profesinio mokymo paslaugų poreikį ir vystymo galimybes.

III. SOCIALINĖS IR DEMOGRAFINĖS SITUACIJOS IR JOS
POKYČIŲ APŽVALGA
3.1. Socialinė ir demografinė situacija Lietuvoje
Statistikos rodikliai rodo, kad mažėjantys gimstamumo rodikliai, visuomenės senėjimas ir
emigracija ženkliai įtakoja gyventojų skaičiaus mažėjimą Lietuvoje. Eurostat“ duomenimis, 2014
m. Lietuvos gyventojų, lyginant su 2005 m., sumažėjo daugiau nei 411 tūkst., arba daugiau kaip 12
proc. Nuo Nepriklausomybės atkūrimo iš Lietuvos į kitas šalis išvyko apie 790 tūkst. asmenų. 2013
metais gyventojų skaičius Lietuvoje nesudarė trijų milijonų ir buvo apie 2 mln. 960 tūkst.
Atsižvelgdamos į esamas tendencijas, Jungtinių Tautų organizacija bei „Eurostat" Lietuvai
prognozuoja tolesnį gyventojų skaičiaus mažėjimą. Vėliau Lietuvos gyventojų skaičius sumažės iki
2,5 mln. ribos ir 2100 m. šalyje gyvens apie 2,45 mln. žmonių.
Vertinant šiuos rodiklius darbo rinkos požiūriu, galima teigti, kad didžiausias nuostolis
Lietuvai yra tai, kad emigravo daug ekonomiškai aktyvių ir jaunų žmonių. Apie trys ketvirtadaliai
emigrantų yra 15–44 metų, kai Lietuvoje tokio amžiaus žmonės sudaro apie 40 proc. visų
gyventojų. Jaunų žmonių mažėjimas sukelia rimtas demografines bei ekonomines problemas: sensta
visuomenė, gimsta mažiau vaikų, mažėja gyventojų skaičius, mažėja vartojimas, trūksta
kvalifikuotos darbo jėgos, prarandamas augimo potencialas. Kyla grėsmė ir socialinės apsaugos
sistemos tvarumui.
Lietuvos miestų, rajonų ir kaimo vietovių gimstamumo ir migracijos rodikliai atspindi gana
sudėtingą padėtį, atsiradusią dėl gyventojų skaičiaus kaitos. Emigracijos mastus lemia įvairūs
veiksniai susiję su situacija darbo rinkoje, darbo užmokesčio skirtumais, globalizacijos teikiamomis
galimybėmis. Dėl šių priežasčių Lietuvos Vyriausybė kartu su verslo ir socialiniais partneriais
ėmėsi priemonių, kurios turi padėti spręsti užimtumo didinimo problemas, didinant mažus
atlyginimus, vis dar išliekantį žemą darbo našumą ir darbo vietų technologinį lygį.
Mažėjant gyventojų skaičiui šalyje mažėja mokinių skaičius. Remiantis 2010 m. duomenimis
per vienerius metus bendrojo ugdymo mokyklų mokinių šalyje sumažėjo 5,6 procentais (5 lentelė).
Visose savivaldybėse bendrojo ugdymo mokyklų mokinių per metus sumažėjo daugiau kaip 25
tūkst. Vidutiniškai didžiųjų miestų savivaldybėse mokinių sumažėjo po 1 640. Kitose savivaldybėse
sumažėjo vidutiniškai po 435 mokinius. Atskirose savivaldybėse mokinių pokyčio per metus
procentinė išraiška svyruoja nuo 12 (Neringos m.) iki 2,1 (Kazlų Rūdoje). Mažesnis mokinių
pokytis buvo Elektrėnų, Vilniaus r., Vilniaus m., Kauno r., Klaipėdos r., Birštono savivaldybėse.
Labiausiai mokinių sumažėjo Neringos m., taip pat Ignalinos r., Pagėgių, Utenos r. savivaldybėse.
Mažėjant mokinių skaičiui kyla naujų uždavinių savivaldybių lygmeniu – reikia racionaliai ir

apdairiai pertvarkyti mokyklų tinklą, atsižvelgiant į gyvenamąją vietovę, socialinę, ekonominę ir
demografinę jos būklę, bendruomenės poreikius.
Dėl demografinės situacijos prognozuojami mažėjantys darbo ištekliai riboja galimybes
padengti socialinės apsaugos išlaidas, susijusias su visuomenės senėjimu, taip pat mažina ūkio
konkurencingumą ir ekonomikos augimo galimybes. Augant Lietuvos ekonomikai vis dar išlieka
struktūrinis nedarbas, aukštas jaunimo nedarbo rodiklis, ypač regionuose. Žemiau pateikiama
diagrama (4 diagrama “Lietuvos nedarbo rodikliai 2004 -2012 m.” ).

4 diagrama. “Lietuvos nedarbo rodikliai 2004 -2012 m.”.

Statistikos rodikliai teigiantys mažėjantį darbingo amžiaus gyventojų skaičių, aukštą nedarbo
lygį, rodo kad labai svarbu tobulinti Lietuvos švietimo sistemą, užtikrinančią darbo rinkos poreikių
patenkinimą ir ekonomikos augimą Lietuvoje.
Kad rengiami specialistai atitiktų darbo rinkos poreikius svarbu tobulinti švietimo sistemą,
spręsti niekur nesimokančio ir nedirbančio jaunimo problemas. Pagal Eurostato demografines
projekcijas nuo 2009 m. iki 2060 m. gyventojų Lietuvoje sumažės iki 2 mln. 547,7 tūkst. Darbingo
amžiaus (15–64 metų) gyventojų sumažės nuo 58,6 proc. iki 41,6 proc. Numatoma netomigracija – 4,3 tūkst. gyventojų. Senyvo amžiaus gyventojų (65 metų ir vyresnių) skaičius išaugs daugiau nei
du kartus – nuo 16 proc. iki 32, 7 proc. 0–14 metų vaikų dalis 2060 m. sieks 12,4 proc. (2011 m. –
14,5 proc.), 15–19 metų jaunimo dalis sieks 4,4 proc. (2011 m. – 6,8 proc.). Privalomo mokytis

amžiaus gyventojų skaičiaus 2010 m. ir 2060 m. skirtumas bus -141 059 (arba -39,1 proc.), 2011 m.
ir 2060 m. skirtumas bus -124 800 (arba -36,2 proc.).
Nors Lietuva yra viena iš valstybių, kuriose projektuojamas gimstamumo didėjimas (20
pav.), tačiau dėl neigiamos neto migracijos gyventojų skaičius vis tiek mažės.
Europos Komisijos komunikate (KOM(2009) 180) skelbiama, kad neįgyvendinus tolesnių
institucinių ir politikos pokyčių, demografinės tendencijos turėtų smarkiai paveikti mūsų visuomenę
mažindamos įvairių kartų solidarumą ir keldamos naujus poreikius būsimoms kartoms. Šios
tendencijos darys didelę įtaką potencialiam ekonomikos augimui ir sukels didelį spaudimą didinti
viešąsias išlaidas ne tik pensijų ir sveikatos srityse, bet ir infrastruktūros, būsto, švietimo. Nepaisant
vaikų skaičiaus mažėjimo per ateinančius dešimtmečius, siekiant įgyvendinti dabartinius ES
švietimo politikos tikslus bei planus ir iš esmės pagerinti švietimo kokybę, ateityje gali prireikti
daugiau švietimo išlaidų. Kad būtų užtikrintas našumo augimas, bus labai svarbu investuoti į
jaunimo ir suaugusiųjų darbo jėgos kokybę.

3.2. Projekto aplinkos analizė: socialinė ir demografinė situacija tyrimo regionuose
Vykdant projektą buvo analizuojami 4 Lietuvos – Latvijos pasienio regionai:
Klaipėdos, Telšių, Panevėžio ir Utenos. Toliau tekste bus trumpai apžvelgta kiekvieno šių regionų
socialinė ir demografinė situacija, įtakojanti profesinio mokymo situaciją ir verslo poreikius
regione.

3.2.1. Klaipėdos regionas
Klaipėdos regionas (apskritis) – vienas iš dešimties Lietuvos regionų, esantis šalies
vakarinėje dalyje. Šiaulių regiono teritorijoje yra 7 savivaldybės: Klaipėdos miesto, Klaipėdos
rajono, Kretingos rajono, Neringos, Palangos miesto, Skuodo rajono bei Šilutės rajono. Regiono
plotas – 5209 km2, gyventojų skaičius 2014 m. pradžioje – 329 146 (LR Statistikos departamentas).

3.2.1.1. Klaipėdos apskritį sudarančios savivaldybės
Skuodo rajono savivaldybė
Skuodo rajono savivaldybė yra išsidėsčiusi Klaipėdos regiono šiaurinėje dalyje, Latvijos
pasienyje. Skuodo rajono savivaldybės plotas yra 911 km², kas sudaro 17,5 proc. viso Klaipėdos
regiono ploto. Savivaldybės centras – Skuodo miestas, esantis vos 2 km į pietus nuo Latvijos sienos.
Skuodo rajono geografinė padėtis -

apie 50 km atstumas nuo svarbių šalies susisiekimo

infrastruktūros objektų – magistralinio kelio A1 (Vilnius-Klaipėda), magistralinio kelio A11
(Šiauliai-Palanga), tarptautinio Palangos oro uosto bei būdinga gamtinių išteklių gausa ir įvairovė
sudaro palankias galimybes rekreacijos ir turizmo plėtrai. Rajone taip pat intensyviai plėtojame vėjo
jėginių infrastuktūra.
Kretingos rajono savivaldybė
Kretingos rajonas yra Klaipėdos regione. Šiaurėje Kretingos rajonas ribojasi su Latvijos
Respublika ir Skuodo rajonu, rytuose – Plungės, o pietinėje dalyje – Klaipėdos rajonais. Kretingos
rajono savivaldybės plotas yra 989 km², kuris sudaro 19 ,0 proc. viso Klaipėdos regiono ploto. Pagal
savo plotą Kretingos rajono savivaldybė yra viena mažiausių Lietuvoje. Kretingos rajono centras –
Kretinga. Kretingos rajone gausu gamtos išteklių, jam priklauso Salantų regioninio parko dalis ir 4
draustiniai. Rajono geografinė padėtis – šalia esantys Klaipėdos ir Palangos miestai, aerouostas
sudaro palankias sąlygas turizmo ir reakrecijos verslo plėtrai. Rajone taip pat plėtojamas žemės ir
miško ūkis. Atsižvelgiant į šias verslo sritis plėtojama susisiekimo infrastuktūra.
Palangos miesto savivaldybė
Palangos miesto savivaldybė yra Lietuvos šiaurės vakaruose, Klaipėdos regione, prie
Baltijos jūros. Palangos miesto savivaldybei priklauso Palangos miestas bei Šventosios ir Būtingės
gyvenvietės. Palangos savivaldybės plotas – 79 km², kuris sudaro tik 1,5 proc. Klaipėdos regiono
ploto. Tai mažiausia Klaipėdos regiono savivaldybė, kuri šiaurėje ribojasi su Skuodo, rytuose –
Kretingos, o pietuose – Klaipėdos rajonais. Palanga – didžiausia s Lietuvos kurortas, todėl čia
intensyviai vystomas turizmo verslas.
Neringos savivaldybė
Neringos savivaldybė įsikūrusi Kuršių nerijoje – siaurame pusiasalyje, skiriančiame Kuršių
marias nuo Baltijos jūros. Neringa – pats ilgiausias (apie 50 km) ir labiausiai į vakarus nutolęs
miestas Lietuvoje. Miestas suformuotas 1961 m. sujungus penkias gyvenvietes – Alksnynę,
Juodkrantę, Nidą, Pervalką ir Preilą. Neringos savivaldybės teritorijos plotas yra 90 km², kuris
sudaro 1,7 proc. regiono ploto. Visas miestas priklauso Kuršių nerijos nacionaliniame parkui, kuris
įtrauktas į UNESCO saugomų teritorijų sąrašą. Neringos savivaldybė išsiskiria unikalia geografine
padėtimi – įsikūrusi pusiasalyje ir neturi tiesioginės sausumos jungties su likusia šalies teritorija.
Nepaisant to, Neringa yra greta svarbaus šalies didmiesčio – Klaipėdos, todėl turi gerą susisiekimą
su Tarptautiniu jūrų uostu ir svarbia bei išvystyta kelių ir geležinkelių transporto infrastruktūra.
Neringos savivaldybėje, dėl išskirtinių gamtos išteklių, didžiausių plėtros potencialu laikytinas
turizmas, rekreacija ir su tuo susijusi verslo veikla.
Šilutės rajono savivaldybė

Šilutės rajono savivaldybė yra Klaipėdos regiono pietinėje dalyje, prie Kuršių marių.
Savivaldybė turi sieną su Kaliningrado sritimi. Šilutės rajono savivaldybė užima 1706 km² plotą,
kuris sudaro 32,7 proc. viso regiono ploto, ir yra didžiausia Klaipėdos regione. Per Šilutės rajoną
driekiasi svarbus krašto kelias 141 (Kaunas-Klaipėda), kuris laikytinas pagrindine ekonomine
Šilutės rajono transporto arterija. Šilutės rajono savivaldybė yra specifinis turizmo regionas, o
pagrindiniai turistai – žvejai, vandens turizmo ir pramogų mėgėjai, gamtos mylėtojai.
Klaipėdos rajono savivaldybė
Klaipėdos rajono savivaldybė yra išsidėsčiusi šalies vakarinėje dalyje. Vakaruose ribojasi
su Baltijos jūra, Kuršių mariomis ir Klaipėdos miesto savivaldybe, šiaurės kaimynai – Palangos
miesto savivaldybė, Kretingos ir Plungės rajonai, rytų – Rietavas ir Šilalės rajonas, pietų – Šilutės
rajonas. Rajono savivaldybės centras – Gargždai. Klaipėdos rajono savivaldybė užima 1336 km²
plotą, kuris sudaro 25,6 proc. viso regiono ploto. Klaipėdos rajonas yra vienas turtingiausių šalyje
turimais vandens ištekliais. Klaipėdos rajonas išsidėstęs patogioje geografinėje padėtyje – supdamas
trečią pagal dydį šalies miestą – Klaipėdą – yra greta neužšąlančio Tarptautinio jūsų uosto, nutolęs
apie 20 km atstumu nuo Tarptautinio Palangos oro uosto. Klaipėdos rajono teritorijoje driekiasi
svarbiausia šalies automagistralė A1 (Vilnius-Klaipėda), tarptautinė magistralė A13 (KlaipėdaLiepoja), europinės reikšmės magistraliniai keliai E85 (Klaipėda-Kaunas-Vilnius-Lyda-ČernovcaiBukareštas-Aleksandropolis) ir E272 (Klaipėda-Palanga-Šiauliai-Panevėžys-Ukmergė-Vilnius). Per
rajono teritoriją nutiesta svarbi geležinkelio linija Vilnius-Klaipėda. Ištekliai ir palanki geografinė
padėtis rajone leidžia sėkmingai plėtoti turizmo bei logistikos verslus.
Klaipėdos miesto savivaldybė
Klaipėdos miesto savivaldybė yra išsidėsčiusi vakarinėje šalies dalyje prie Baltijos jūros ir
Kuršių marių. Savivaldybės teritorijai taip pat priklauso Kuršių nerijos dalis – Smiltynė bei Kiaulės
Nugaros sala Kuršių mariose. Klaipėdos miestas yra regiono ir savivaldybės centras, trečias pagal
dydį Lietuvos miestas. Klaipėdos miestas užima 98 km² plotą, kuris sudaro 1,9 proc. regiono ploto.
Klaipėdos miesto savivaldybė išsidėsčiusi patogioje geografinėje padėtyje. Tam daugiausiai įtakos
turi neužšąlantis tarptautinis jūrų uostas. Klaipėdos miestas turi gerai išvystytą susisiekimo
infrastruktūrą su didžiaisiais šalies miestais: automagistralė A1 (Vilnius-Klaipėda) yra tiesioginė ir
greita jungtis su šalies sostine Vilniumi bei laikinąja sostine Kaunu, magistralinis kelias A13
(Klaipėda-Liepoja) jungia miestą su Latvija, taip pat driekiasi šalyje svarbūs europinės reikšmės
magistraliniai keliai E85 (Klaipėda-Kaunas-Vilnius-Lyda-Černovcai-Bukareštas-Aleksandropolis)
ir E272 (Klaipėda-Palanga-Šiauliai-Panevėžys-Ukmergė-Vilnius). Klaipėdos miestas turi išvystytą
32 keleivinių bei konteinerinių traukinių geležinkelių infrastruktūrą. Iš Klaipėdos geležinkelio
linijos driekiasi į didžiuosius šalies miestus (Vilnius, Šiauliai, Panevėžys), o konteineriniai

traukiniai turi tiesioginį susisiekimą su Rusija, Baltarusija, Ukraina. Vienas pagrindinių Klaipėdos
ekonomikos variklių - Klaipėdos uostas ir efektyviai veikianti Klaipėdos laisvoji ekonominė zona
sudaro palankias sąlygas verslo kūrimuisi ir plėtrai vakarų regione.

3.2.1.2. Klaipėdos regiono socialinė ir demografinė situacija
2010 – 2014 m. Klaipėdos apskrityje fiksuojamas nežymus gyventojų skaičius mažėjimas.
2014 m. pradžios duomenis palyginus su 2011 m. Klaipėdos apskrityje gyventojų skaičius sumažėjo
1,69 proc. Didžiausias gyventojų mažėjimas pastebimas Skuodo ir Šilutės rajonuose, Klaipėdos
rajone fiksuojamas gyventojų skaičiau padidėjimas. Žemiau pateikiamoje lentelėje nurodytas
Klaipėdos regiono gyventojų pasiskirstymas (%) pagal amžiaus grupes.
2014 m. sausio mėnesio duomenimis Klaipėdos regione fiksuojamas bedarbių skaičiaus
mažėjimas – lyginant su 2013 m. pradžios statistiniais rodikliais bedarbių skaičius sumažėjo 10,8
proc. Skuodo ir Šilutės rajonuose 2013 m. VI ketv. fiksuotas didžiausias bedarbių skaičius regione –
atitinkamai 6,2 ir 14,9 proc. , mažiausiais bedarbių skaičius Neringoje ir Kretingos savivaldybėse –
7 ir 7,5 proc. (LR Darbo biržos duomenys). Skuodo rajonas pagal numatytus kriterijus priskiriamas
probleminių teritorijų sąrašui.
Klaipėdos apskrities savivaldybėse, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2010 m. –
2013 m. laikotarpiu didėjo . Klaipėdos apskrityje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2013
m. buvo 11,12 proc. didesnis nei 2010 m. Labiausiai šis vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
padidėjo Klaipėdos miesto, Kretingos ir Šilutės rajono savivaldybėse.

3.2.2. Telšių regionas
Telšių regionas (apskritis) – Lietuvos šiaurės vakaruose esanti administracinė teritorija
apimanti Žemaitijos etnografinio regiono šiaurinę dalį. Tai viena iš 10-ties apskričių (pagal
teritorijos dydį – devintoji), į kurias suskirstyta Lietuvos Respublikos teritorija. Apskritis šiaurėje
ribojasi su Latvijos Respublikos teritorija, vakaruose – su Klaipėdos, rytuose – su Šiaulių, pietuose
– su Tauragės apskritimis. Telšių apskrities plotas 4350 km2, arba 6,7 proc. visos Lietuvos
teritorijos. Apskritį sudaro Mažeikių, Plungės, Telšių rajonų ir Rietavo savivaldybės. Apskrityje
2013 m. pradžioje gyveno 145 482 tūkst. žmonių, t.y. apie 5,0 proc. Respublikos gyventojų. Pagal
gyventojų skaičių apskritis užima 8 vietą (mažesnės apskritys – Utenos ir Tauragės),

pagal

gyventojų tankumą (34,0 gyv./1 km²) Telšių apskritis lenkia Utenos, Tauragės, Panevėžio ir Alytaus
apskritis. Regiono centras yra Telšių miestas.

3.2.2.1. Telšių apskritį sudarančios savivaldybės
Mažeikių rajono savivaldybė
Mažeikių rajono savivaldybė yra Telšių apskrities šiaurinėje dalyje ir turi sieną su Latvija.
Kraštovaizdžiui būdingos lygumos su neaukštomis kalvomis, miškai, tankus upių bei kanalų tinklas.
Žemės ūkio naudmenos sudaro 60,3 % savivaldybės teritorijos, miškai – 29,5 %, keliai – 2,1 %,
užstatyta teritorija – 3 %, vandenys – 2,6 %, kita žemė – 2,4 %.
Mažeikių savivaldybėje yra 3 miestai – Mažeikiai, Seda, Viekšniai, ir 5 miesteliai – Laižuva,
Leckava, Pikeliai, Tirkšliai, Židikai. Savivaldybės centras Mažeikiai yra įsikūręs Ventos žemumoje,
rajono centrinėje dalyje. Miestas yra svarbus Šiaurės Lietuvos pramonės ir kultūros centras. Puikūs
automobilių keliai miestą jungia su Latvija, Klaipėda, Šiauliais, Vilniumi. Mažeikių rajono įvaizdis
apskrityje ir Lietuvoje išimtinai susijęs su viena didžiausių Lietuvos ir Rytų Europos bendrovių AB
„Mažeikių nafta“, įsikūrusia Mažeikių pašonėje, Juodeikių kaime. Ši vienintelė Baltijos šalyse
naftos perdirbimo įmonė svarbi visai Lietuvai ir kaimyninėms šalims tiek ekonomine, tiek strategine
prasme. Tačiau rajono savivaldybė garsėja ne tik naftos perdirbimu, bet ir medienos apdirbimo,
durpių gavybos, maisto pramone, žemės ūkio produkcija.
Plungės rajono savivaldybė
Plungės rajono savivaldybė yra įsikūrusi šalies šiaurės vakaruose, Telšių apskrityje.
Teritorijoje vyrauja kalvotas reljefas, kurį formuoja Vakarų Žemaičių plynaukštė ir Žemaičių
aukštuma. Penkiolika kilometrų į šiaurę nuo Plungės prasideda šalyje ir už jos ribų gerai žinomas
Žemaitijos nacionalinis parkas, apimantis ir Platelių ežerą. Rajone yra Aukštojo tyro ir Reiskių tyro
geomorfologiniai, Gandingos, Minijos pralaužos ir Ruškio kraštovaizdžio draustiniai. Žemės ūkio
naudmenos sudaro 50,9 % visos savivaldybės teritorijos, miškai – 34,6 %, keliai – 1,7 %, užstatyta
teritorija – 2 %, vandenys – 3,2 %, kita žemė – 7,6 %.
Plungės rajone yra vienas miestas – Plungė – rajono administracinis centras, ir 4 miesteliai –
Alsėdžiai, Kuliai, Plateliai ir Žemaičių Kalvarija. Plungė yra patogių automobilių kelių ir
geležinkelio sankirtoje, abipus Babrungo upės. Plungėje plėtojama lengvoji (ypač lininių audinių),
maisto pramonė. Tai svarbus turizmo, žemės ir miškų ūkio rajonas. Didžiausias Plungės rajono
turtas – nuostabūs gamtovaizdžiai ir ežerai. Unikaliausia saugotina rajono teritorija yra Žemaitijos
nacionalinis parkas, kurio didžioji dalis yra būtent Plungės rajone.
Telšių rajono savivaldybė
Telšių rajono savivaldybė yra Lietuvos šiaurės vakaruose, Vidurio Žemaitijos aukštumoje.
Mažesnę dalį užima Ventos žemuma. Žemės ūkio naudmenos sudaro 52,2 % savivaldybės ploto,
miškai – 31,4 %, keliai – 2 %, užstatyta teritorija – 2,2 %, vandenys – 3,7 %, kita žemė – 8,5 %.
Telšių rajono savivaldybės teritorijoje yra 2 miestai – Telšiai ir Varniai, ir 11 miestelių –

Eigirdžiai, Gadūnava, Janapolė, Lauko Soda, Luokė, Nerimdaičiai, Nevarėnai, Pavandenė, Tryškiai,
Ubiškė ir Žarėnai. Rajono savivaldybės centras Telšiai – Žemaitijos sostinė, apskrities centras.
Miestas pastatytas ant septynių kalvų, glaudžiasi prie gražaus Masčio ežero. Telšių rajono
savivaldybė yra patogių kelių sankryžoje (miestą kerta keliai į Šiaulius ir Klaipėdą, Kaliningrado
sritį ir Latviją, geležinkelis į Šiaulius ir Klaipėdą). Plėtojama lengvoji, medžio apdirbimo ir maisto
pramonė, paslaugų sfera. Telšiai yra svarbus Lietuvos ir apskrities pramonės ir kultūros centras,
kuris didžiuojasi savo senamiesčiu (vienu iš septynių saugomu Lietuvos senamiesčių), lankytinų
vietų gausa bei unikaliais objektais: Šv. Antano Paduviečio katedra su dviem centriniais altoriais,
vienintele Lietuvoje kubizmo stiliaus stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkve. Turistus taip pat traukia
Šatrijos ir Girgždūtės kraštovaizdžio istoriniai, Germanto, Minijos, Žąsūgalo kraštovaizdžio
draustiniai, Varnių regioninis parkas, Šatrijos, Girgždūtės, Džiuginėnų ir kiti piliakalniai, dvarų
ansambliai ir parkai, urbanistiniu paminklu laikomi Tryškiai.
Rietavo rajono savivaldybė
Rietavo savivaldybė išsidėsčiusi Telšių apskrities pietinėje dalyje, Žemaitijos aukštumos
vakarinės dalies priekalniuose. Savivaldybėje yra Ruškio kraštovaizdžio draustinis. Miškai užima
daugiau nei pusę (51,4 %) savivaldybės teritorijos, žemės ūkio naudmenos – 37,5 %, keliai – 2,6 %,
užstatyta teritorija – 1,7 %, vandenys – 2 %, kita žemė – 4,8 %.
Savivaldybėje yra vienas miestas – Rietavas – savivaldybės centras, ir vienas miestelis –
Tverai. Savivaldybėje vystomas žemės ir miškų ūkis, durpių gavyba. Žemės ūkio sektoriuje
įsitvirtina netradicinę veiklą plėtojantys ūkiai, perspektyvi ekologiškų produktų gamyba, leidžianti
plėtotis mažiems, kooperuotiems ūkiams.

3.2.2.2. Telšių regiono socialinė ir demografinė situacija
Telšių apskrityje 2013 m. gyveno 145 482 gyventojai. Gyventojų skaičius apskrities
savivaldybėse yra panašus: daugiausia jų yra Mažeikių rajono savivaldybėje – 57,1 tūkst., šiek tiek
mažiau Telšių rajono savivaldybėje – 45,9 tūkst., Plungės rajono savivaldybėje 37,3 tūkst., o
mažiausiai – 8,5 tūkst. – yra Rietavo savivaldybėje. Miestuose gyvena 59,2 proc., o kaimuose – 40,8
proc. visų apskrities gyventojų. Apskrityje gyventojai yra jaunesni nei Lietuvos vidurkis: 2012 m.
vidutinis gyventojų amžius buvo 40,2 metai, kai Lietuvos Respublikos vidurkis buvo 41,0 metai.
2006-2012 m. Telšių apskrities demografinės senatvės koeficientas yra mažiausias Lietuvoje. Telšių
apskrityje 1000 gyventojų tenka -1,1 natūralios kaitos – tai vienas iš geriausių rodiklių tarp Lietuvos
apskričių. Gyventojų vidaus ir tarptautinė migracija 2007-2011 m. Telšių apskrityje mažėjo;
lyginant su Lietuvos vidurkiu nuo 6,9 iki 5,6 proc.
2014 m. sausio mėnesio duomenimis Telšių regione fiksuojamas bedarbių skaičiaus

mažėjimas – lyginant su 2013 m. pradžios statistiniais rodikliais bedarbių skaičius sumažėjo 8,2
proc. Didžiausias nedarbas užfiksuotas Mažeikių rajone – 16,57 proc. (LR Darbo biržos duomenys).
Mažeikių rajonas pagal numatytus kriterijus priskiriamas probleminių teritorijų sąrašui.
2013 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis apskrityje buvo 2011,2 Lt (582,48
EUR). Lyginant su 2012 m. rodikliais vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis augo vienas iš
sparčiausių šalyje – 6,2 proc. Pagal šį rodiklį apskritį lenkia tik Alytus (6.8 proc.) ir Marijampolės
(6.5 proc.).

3.2.3. Panevėžio regionas
Panevėžio apskritis yra Šiaurės Lietuvoje ir ribojasi su Šiaulių, Kauno, Vilniaus ir Utenos
apskritimis bei Latvijos Respublika. Apskritį sudaro Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Biržų
rajono, Kupiškio rajono, Pasvalio rajono ir Rokiškio rajono savivaldybės. Regiono teritorijos plotas
yra 7 881 km2, ji sudaro 12 proc. šalies teritorijos ploto. Pagal šį rodiklį apskritis yra ketvirta, pagal
gyventojų skaičių – penkta. Panevėžio regiono centras yra Panevėžio miestas.
Panevėžio regionas tradiciškai išsiskiria šiais konkurenciniais pranašumais: patogi
geografinė padėtis logistikai, tradiciškai stiprus žemės ūkis ir jo produktus perdirbanti pramonė,
geras įdirbis aukštųjų technologijų srityje.

3.2.3.1. Panevėžio apskritį sudarančios savivaldybės
Panevėžio miesto savivaldybė
Panevėžys – Aukštaitijos sostinė, apskrities, miesto savivaldybės ir rajono savivaldybės
centras. Tai vienas didžiųjų Lietuvos miestų, įsikūręs Šiaurės Lietuvoje. Per jo vidurį teka Nevėžio
upė, davusi miestui vardą. Didžiausią savivaldybės dalį (48,9 %) sudaro užstatyta teritorija, žemės
ūkio naudmenos – 33,3 %, miškai – 0,6 %, keliai – 4,4 %, vandenys – 2,2 %, kita žemė – 10,6 %.
Miestas yra patogioje geografinėje padėtyje, čia susikerta svarbiausios Lietuvos automagistralės,
driekiasi tarptautinė Via Baltica magistralė, miestą kerta geležinkelis ir turizmo reikmėms
naudojamas siaurasis geležinkelis. Per penkis šimtmečius miestas išaugo į gana didelį pramonės
centrą, kuriame vystoma maisto (alaus, cukraus, grūdų malimo) ir lengvoji (lininių tekstilės
gaminių) pramonė. Nors Panevėžyje dominuoja smulkus ir vidutinis verslas, tačiau sėkmingai
veikia ir didelės įmonės. AB „Panevėžio statybos trestas“ – viena didžiausių statybos bendrovių
šalyje, o AB „Panevėžio keliai“ – viena didžiausių miesto įmonių. Panevėžyje veikia vienintelis
šalyje Norvegijos industrijos parkas. Panevėžys turi didelį potencialą tapti svarbiausiais Lietuvos

šiaurės rytų vartais, strateginiu logistikos mazgu, šalies pažangiųjų technologijų ir pramonės centru,
patrauklia verslui ir investicijoms Aukštaitijos sostine.
Panevėžio rajono savivaldybė
Panevėžio rajono savivaldybė yra išsidėsčiusi Mūšos-Nemunėlio, Nevėžio žemumose,
kraštovaizdyje vyrauja lygumos. Įsteigtas Krekenavos regioninis parkas, Žaliosios girios botaninis
draustinis. Žemės ūkio naudmenos sudaro 57,1 %, miškai – 34,1 %, keliai – 1,7 %, užstatyta
teritorija – 2,1 %, vandenys – 2,1 %, kita žemė – 2,8 %. Panevėžio rajono savivaldybėje yra vienas
miestas – Ramygala, ir 8 miesteliai – Geležiai, Krekenava, Miežiškiai, Naujamiestis, Raguva,
Smilgiai, Šilai, Vadokliai. Savivaldybės administracinis centras – Panevėžys, tačiau į rajono
savivaldybės teritoriją jis neįeina.
Geografinė padėtis patogi – rajoną kerta svarbūs vidaus ir tarptautinio susisiekimo keliai: Šiauliai–
Panevėžys–Vilnius, Ryga–Kaunas–Varšuva, Daugpilis–Panevėžys–Kaunas. Rajone plėtojama
maisto pramonė, orientuota į mėsos ir jos gaminių gamybą, grūdinių kultūrų perdirbimą. Taip pat
vystoma lengvoji ir statybinių medžiagų pramonė. Rajone vyrauja derlingi dirvožemiai, kurie
sudaro palankias sąlygas ūkininkauti. Turtingas kultūrinis paveldas bei tausojama gamtinė aplinka
leidžia plėtoti rekreacinį turizmą. Unikalūs rajono bruožai – aerodromas, siaurukas ir dideli
medžioklės plotai tampa itin patrauklūs alternatyvių veiklų plėtrai.
Kupiškio rajono savivaldybė
Kupiškio rajono savivaldybė yra šiaurės rytų Lietuvoje, Panevėžio apskrityje. Per teritoriją
teka Lėvuo ir Pyvesa (aukštupiai) su intakais. Raibuliuoja 19 ežerų (Drulėnų, Puožo). Didžiausios iš
dirbtinių vandens telkinių – Kupiškio marios. Didžiausi miškai – Šimonių, Skapagirio-Notigalės,
Subačiaus. Žemės ūkio naudmenos čia sudaro 57,7 % visos teritorijos, miškai – 28,1 %, keliai – 1,6
%, užstatyta teritorija – 2,3 %, vandenys – 2,4 %, kita žemė – 7,9 %. Savivaldybėje yra 2 miestai –
Kupiškis ir Subačius, ir 7 miesteliai – Alizava, Antašava, Palėvenė, Salamiestis, Skapiškis, Subačius
ir Šimonys.
Rajono savivaldybės centras – Kupiškis, įsikūręs Lėvens ir Kupos santakoje. Kupiškio rajono
savivaldybėje plėtojamos durpių gavybos, medienos ir medinių gaminių, statybinių medžiagų
gamybos, drabužių siuvimo ir žemės ūkio produkcijos perdirbimo šakos. Ypač daug dėmesio
planuojant rajono plėtrą skiriama vandens turizmui. Siekiama, kad Kupiškio rajonas vandens
turizmo požiūriu taptų patraukliausiu rajonu šiaurės Lietuvoje, siūlančiu vietos gyventojams,
vandens sporto mėgėjams bei turistams švarią ir saugią gamtinę ir kultūrinę aplinką bei didelę
kokybiškų vandens turizmo paslaugų įvairovę.
Pasvalio rajono savivaldybė

Pasvalio rajono savivaldybė yra šiaurės Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, pasienyje su Latvija.
Tai tipiškas Respublikos šiaurinės dalies lygumų (Žiemgalos, Mūšos–Nemunėlio žemumos) rajonas
– derlingų upių slėnių kraštas. Yra Pyvesos hidrografinis, Lepšynės botaninis draustiniai. Per rajoną
teka Mūša ir jos intakai Mažupė, Lėvuo, Pyvesa, Tatula. Didžiausi miškai – Jakūbonių, Moliūnų,
Žaliosios girios dalis. Žemės ūkio naudmenos užima net 75 % visos rajono teritorijos, miškai – 16,6
%, keliai – 1,8 %, užstatyta teritorija – 2,5 %, vandenys – 1,9 %, kita žemė – 2,1 %. Pasvalio rajono
savivaldybėje yra 2 miestai – Joniškėlis ir Pasvalys, ir 7 miesteliai – Daujėnai, Krikliniai, Krinčinas,
Pumpėnai, Pušalotas, Saločiai, Vaškai. Rajono savivaldybės centras – Pasvalys.
Per Pasvalio rajono teritoriją eina svarbūs susisiekimo keliai. Rajonas pagal užimamą plotą yra
vienas mažiausių šalyje, tačiau šio rajono žemės – vienos derlingiausių, todėl jos labai intensyviai
naudojamos. Tai vienas labiausiai urbanizuotų ir sukultūrintų rajonų su išvystytu žemės ir miškų
ūkiu. Garsėja ir kaip didelių sodų kraštas. Pramonė Pasvalio rajone išplėtota menkai. Daugiausia yra
maisto pramonės įmonių, kurios gamina mėsos gaminius, sviestą, sūrius, miltus, duoną ir jos
gaminius. Pasvalys Lietuvoje nuo seno garsus puoselėjamomis aludarystės tradicijomis, todėl net ir
miesto herbas apipintas apyniais.
Rokiškio rajono savivaldybė
Rokiškio rajono savivaldybė yra šiaurrytinėje Panevėžio apskrities dalyje, prie sienos su
Latvija. Išsidėsčiusi Aukštaičių plynaukštėje. Rajone paminėtini svarbūs Miliūnų, MoškėnųLaukupėnų kraštovaizdžio istoriniai draustiniai, Sartų regioninis parkas. Vertingi gamtiniai
kompleksai

saugomi

Notigalės,

Suvainiškio,

Petriošiškio

telmoginiuose,

Junkūnų

geomorfologiniame, Kampuolio hidrografiniame, Čedaso ornitologiniame draustiniuose. Teka
Lėvens, Šetekšnos aukštupiai, Kriauna. Tyvuliuoja 99 ežerai, 11 tvenkinių. Didesni miškai –
Suvainiškio, Salagirio, Apūniškio. Eksploatuojami Degesynės, Čelkių, Varaščinos durpynai. Žemės
ūkio naudmenos sudaro 56 % rajono teritorijos, miškai – 28 %, keliai – 2 %, užstatyta teritorija –
2,3 %, vandenys – 3,8 %, kita žemė – 7,9 %.
Rokiškio rajono savivaldybėje yra 3 miestai – Obeliai, Pandėlys, Rokiškis, ir 9 miesteliai –
Čedasai, Duokiškis, Juodupė, Jūžintai, Kamajai, Panemunėlis, Panemunis, Salos ir Suvainiškis.
Savivaldybės centras – Rokiškio miestas. Per rajono savivaldybės teritoriją eina geležinkelis iš
Daugpilio į Šiaulius ir Kauną. Rajone plėtojama maisto ir lengvoji pramonė. Prie gražiausių rajono
vandenų yra poilsio bazių bei kompleksų, kuriuose galima puikiai pailsėti. Ypač mėgstamas
ilgiausias Lietuvoje Sartų ežeras.
Biržų rajono savivaldybė
Biržų rajono savivaldybė – labiausiai į šiaurę nutolusi Lietuvos savivaldybė, Panevėžio
apskrityje, Latvijos pasienyje. Per teritoriją teka Nemunėlis su intaku Apaščia ir Mūšos intakas

Tatula. Yra 17 ežerų, iš jų didžiausias – seniausias Lietuvoje dirbtinis Širvėnos ežeras. Svarbiausios
saugomos teritorijos – Biržų regioninis parkas, Biržų girios ir Latvelių botaniniai, Nemunėlio–
Apaščios geologinis, Guodžių geomorfologinis, Likėnų kurortas. Didžiausi miškai yra Biržų giria,
Vabalninko šilas, Salamiesčio, Šilų miškai. 4,5 % teritorijos užima durpynai, didžiausias iš jų
Purvų–Butniūnų. Biržų kraštą garsina karstinės įgriuvos, kurių priskaičiuojama apie 9000 ir
dolomito atodangos Nemunėlio ir Apaščios upių skardžiuose. Žemės ūkio naudmenos sudaro 64,4
% viso savivaldybės ploto, miškai – 26,3 %, keliai – 1,3 %, užstatyta teritorija – 2 %, vandenys –
2,1 %, kita žemė – 3,8 %.
Savivaldybėje yra 2 miestai – savivaldybės centras Biržai ir Vabalninkas, ir 4 miesteliai –
Kupreliškis, Nemunėlio Radviliškis, Pabiržė ir Papilys. Biržų rajone vystomas žemės ūkis. Išplėtota
ekologinė žemdirbystė, veikia Tatulos programa. Daugiausia pramonės įmonių yra Biržuose. Tai
lininių verpalų ir audinių, alaus, duonos gamybos, medžio apdirbimo įmonės.
Biržus galima vadinti kurortiniu miestu, kadangi čia daug žalumos, per miestą teka dvi upės,
yra du ežerai.

3.2.3.2. Panevėžio regiono socialinė ir demografinė situacija
Panevėžio apskrityje 2013 m. pradžioje gyveno 242 340 gyventojai. Gyventojų skaičius
savivaldybėse skiriasi: daugiausia jų yra Panevėžio miesto ir rajono savivaldybėse – 97 343 ir 37
867, mažiausiai – 19 425 – yra Kupiškio savivaldybėje. Miestuose gyvena apie 59 proc., o
kaimuose – apie 41 proc . visų apskrities gyventojų. Apskrityje gyventojai yra senesni nei Lietuvos
vidurkis: 2012 m. vidutinis gyventojų amžius buvo 44 metai, kai Lietuvos Respublikos vidurkis
buvo 42,0 metai. 2013 m. Panevėžio apskrities demografinės senatvės koeficientas buvo vienas
didžiausių Lietuvoje – 100 vaikų iki 15 metų teko 192 60 ir vyresnių metų asmenys. Gyventojų
vidaus ir tarptautinė migracija 2008-2012 m. Panevėžio apskrityje augo – 2008 m. apskritis pagal šį
rodiklį buvo aštunta (10 proc.), atitinkamai – 2012 m. ketvirta (- 9,8 proc. ) ; lyginant su Lietuvos
vidurkiu nuo 6,9 iki 5,6 proc. Tarptautinė migracija 1000 – iui gyventojų 2011 – 2012 m. buvo pati
mažiausia Lietuvoje - (2011 m. – (-10,1) ir 2012 m. - (-5,1), kai Lietuvoje atitinkamai –(-12,5) ir (7,1)).
2014 m. sausio mėnesio duomenimis Panevėžio regione fiksuojamas bedarbių skaičiaus
augimas – 2014 m. vasario 1 d. duomenimis apskrityje registruota 13,2 proc. neturinčių darbo
darbingo amžiaus gyventojų (sausio 1 d. 12,6 proc.) Didžiausia bedarbystė fiksuojama Kupiškio
(16,7 proc.) ir Pasvalio rajonuose (15,8 proc.), mažiausiais bedarbių skaičius Panevėžio mieste (12,3
proc.)

(LR Darbo biržos duomenys). Pasvalio ir Rokiškio rajonai pagal numatytus kriterijus

priskiriami probleminių teritorijų sąrašui.

Panevėžio apskrityje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2010 m. – 2013 m.
laikotarpiu didėjo – 2013 m. buvo 11,55 proc. arba 221,60 Lt (64,18 EUR) didesnis nei 2010 m.
Vidutinis darbo užmokestis Panevėžio apskrityje 2013 m. buvo 1919,00 Lt (555,78 EUR).

3.2.4. Utenos regionas
3.2.4.1. Utenos apskritį sudarančios savivaldybės
Anykščių rajono savivaldybė
Anykščių rajono savivaldybė yra Utenos apskrities vakarinėje dalyje. Didžioji teritorijos
dalis išsidėsčiusi Vakarų Aukštaičių plynaukštėje, pietryčiuose pereinančioje į Aukštaičių
aukštumą. Rajono vakarų dalis yra Nevėžio žemumos pakraštyje. Per savivaldybę teka Šventoji su
intakais Jara, Anykšta, Virinta, Pelyša, taip pat prasideda Nevėžis ir jo intakai. Yra 76 ežerai
(Rubikių, Nevėžo, Suosos, Viešinto, Alaušo ir kt.), 6 tvenkiniai. Didelius plotus užima miškai,
daugiausia pušynai. Didžiausi – Šimonių giria, Ramuldavos, Troškūnų miškai. Žemės ūkio
naudmenos sudaro 55,9 % savivaldybės ploto, miškai – 30,6 %, keliai – 1,8 %, užstatyta teritorija –
1,9 %, vandenys – 3 %, kita žemė – 6,8 %.
Anykščių savivaldybės teritorijoje yra 3 miestai – Anykščiai, Kavarskas, Troškūnai, ir 8
miesteliai – Andrioniškis, Debeikiai, Kurkliai, Skiemonys, Surdegis, Svėdasai, Traupis ir Viešintos.
Rajono savivaldybės centras – Anykščiai.
1926 m. Baliui Karazijai Anykščiuose pradėjus gaminti vaisių vyną, šiame mieste tęsiamos
vyno pramonės tradicijos, veikia akcinė bendrovė „Anykščių vynas“. Įmonė gamina alkoholinius
gėrimus, perdirba vaisių ir uogų žaliavą. Šalia Anykščių yra didžiausi Baltijos šalyse kvarcinio
smėlio ištekliai, todėl plėtojama šios žaliavos gavyba bei apdorojimas, šalyje ir užsienyje gerai
žinomi netauriųjų metalų suvirinimo elektrodai. Plėtojama ir maisto pramonė. Puoselėjantys
kurortines tradicijas, sėkmingai vystantys turizmą. 2007 m. Anykščiai pelnė kurortinės teritorijos
statusą.
Ignalinos rajono savivaldybė
Ignalinos rajono savivaldybė yra rytinėje Utenos apskrities dalyje, pasienyje su Baltarusija.
Užima Švenčionių aukštumas, taip pat Dysnos lygumą vakaruose ir Pietryčių lygumos šiaurinę dalį.
Kraštą puošia daugiau nei 200 ežerų. Rajone yra didžioji dalis Aukštaitijos nacionalinio parko,
Smalvo, Ažušilės kraštovaizdžio, Nevaišių geomorfologinis, Dysnos hidrografinis, Pušnies,
Milašiaus ir kiti telmologiniai draustiniai. Dirvožemiai palankūs pušynams ir eglynams augti. Apie
trečdalį rajono teritorijos užima miškai, didžiausias – Ažvinčių giria. Žemės ūkio naudmenos užima

42,3 % savivaldybės teritorijos, miškai – 35,5 %, keliai – 2,1 %, užstatyta teritorija – 1,7 %,
vandenys – 9,5 %, kita žemė – 8,9 %.
Ignalinos savivaldybėje yra du miestai – Dūkštas ir Ignalina ir trys miesteliai – Mielagėnai,
Rimšė ir Tverečius. Rajono savivaldybės centras – Ignalina, ne tik administracinis, bet ir
perspektyvus švietimo, kultūros bei turizmo centras. 2007 m. Ignalinos miesto, Strigailiškio ir
Palūšės gyvenamųjų vietovių teritorijai suteiktas kurortinės teritorijos statusas.
Ignalinos rajonas – turizmo, poilsio, žiemos sporto, miškų ūkio kraštas. Ignalinos rajono
ateitis siejama su turizmo plėtra. Rajone kuriami nauji turizmo ir sporto objektai, įgyvendinami
naudingi projektai, gerinantys vietinių žmonių gyvenimo sąlygas, o visą kraštą darantys
patrauklesnį ir įdomesnį. Lietuvos ir užsienio turistus Ignalinos kraštas traukia vandens keliais ir
maršrutais, dviračių sportu ir, žinoma, žiemos pramogomis. Ignalina – pirmas rajonas, parengęs
turizmo rekreacijos planą.
Molėtų rajono savivaldybė
Molėtų rajono savivaldybė yra Utenos apskrities pietinėje dalyje. Išsidėsčiusi Aukštaičių
aukštumos Molėtų ir Bijutiškio moreniniuose masyvuose. Svarbiausi draustiniai: Žalvarių
geologinis, Stirnių botaninis, Lakajų ir Dubingių kraštovaizdžio, Urkio ornitologinis. Dalis rajono
teritorijos patenka į Asvejos ir Labanoro regioninius parkus. Reljefui būdinga kalvų, klonių, daubų
gausa. Kraštovaizdis pasižymi ežerų ir upelių, patenkančių į Šventosios ir Žeimenos upių baseinus
gausa. Didžiausi miškai – Pliešiškių, Rudesos. Žemės ūkio naudmenos sudaro 47 % savivaldybės
teritorijos, miškai – 28,5 %, keliai – 1,9 %, užstatyta teritorija – 2 %, vandenys – 8,8 %, kita žemė –
11,7 %.
Rajone yra vienas miestas – Molėtai, ir 5 miesteliai – Alanta, Balninkai, Dubingiai,
Giedraičiai, Joniškis. Rajono savivaldybės administracinis centras – Molėtai.
Molėtai pastatyti labai vaizdingose apylinkėse, tarp ežerų, ant Siesarties upės krantų.
Plėtojamos švietimo, socialinė ir paslaugų bei statybos sferos. Dėl didėjančio poilsiautojų ir turistų
srauto didėja verslininkų susidomėjimas miestu. Molėtų rajonas traukia turistus ir poilsiautojus
puikiu kraštovaizdžiu, švaria gamta. Per metus rajoną aplanko apie 150 tūkst. poilsiautojų.
Gražiausiose vietose įsikūrę per 40 poilsio namų, teikiamos kaimo turizmo paslaugos, kuriami
vandens turizmo maršrutai. Čia gausu vadinamųjų „antrųjų namų“. Šalia Molėtų veikia sportinės
aviacijos klubas, įrengtas aerodromas sportiniams lėktuvams, rengiami apžvalginiai skrydžiai.
Utenos rajono savivaldybė
Utenos rajono savivaldybė išsidėsčiusi Aukštaičių aukštumos šiaurvakarinėje dalyje,
Šventosios baseine. Pietrytinė Utenos rajono dalis su gražiausiais pušynais, ežerais ir upeliukais
patenka į Aukštaitijos nacionalinį parką. Svarbūs draustiniai yra Stabulankių ir Vajelių geologiniai,

Pakalnių ir Vaiskūnų geomorfologiniai, Žiezdrių kraštovaizdžio, Balčių telmologinis. Upių nedaug
(teka Šventoji ir jos intakas Vyžuona), ežerų yra net 186. Auga Minčios, Vyžuonų, Dvarašilio,
Varniškių, Daunorų, Užupio ir kiti miškai, į pietus nuo Kuktiškių ir Saldutiškio prasideda Labanoro
giria. Žemės ūkio naudmenos užima 50,7 % savivaldybės teritorijos, miškai – 31,9 %, keliai – 2,1
%, užstatyta teritorija – 2,8 %, vandenys – 4,9 %, kita žemė – 7,7 %.
Rajone yra vienas miestas – Utena, ir 8 miesteliai – Daugailiai, Kuktiškės, Leliūnai,
Saldutiškis, Sudeikiai, Tauragnai, Užpaliai ir Vyžuonos. Rajono savivaldybės administracinis bei
apskrities centras Utena – svarbus kultūros, švietimo bei pramonės (ypač maisto ir lengvosios)
centras. Mieste veikia tokios šalyje ir užsienyje žinomos įmonės – UAB „Švyturys-Utenos alus“,
AB „Utenos trikotažas“, „Utenos mėsa“.
Visagino savivaldybė
Visagino savivaldybė yra Utenos apskrities šiaurrytinėje dalyje. Yra daugiau kaip 100
ežerų ir ežerėlių, telkšo Visagino ežeras. Žemės ūkio naudmenos sudaro 5,9 % visos savivaldybės
teritorijos, miškai – 56 %, keliai – 3,2 %, užstatyta teritorija – 14 %, vandenys – 5,8 %, kita žemė –
15 %.
Savivaldybės administracinis centras Visaginas pastatytas ant šiaurinio Visagino ežero
kranto. Labiausiai žinomas dėl netoli Visagino esančios šiuo metu uždaromos Ignalinos atominės
jėgainės. Visaginas – jauniausias Lietuvos miestas.
Patogus susisiekimas ne tik asmeniniu, bet ir visuomeniniu transportu, geras plentų tinklas
Visaginą jungia su visomis Lietuvos vietovėmis. Pro Visaginą eina viena svarbiausių Lietuvos
geležinkelio linija Sankt Peterburgas–Daugpilis–Vilnius–Varšuva–Berlynas.
Pagal sutartį su Europos Sąjunga uždaroma Ignalinos atominė elektrinė, teikusi
visaginiečiams daugiausia darbo vietų, todėl mieste aktyviai vykdomos įvairios integracijos į darbo
rinką programos, teikiama parama verslui pradėti.
Vaizdingos Visagino apylinkės palankios pažintiniam turizmui plėtoti. Miškuose bei
pelkėse gausu gamtos gėrybių – uogų, grybų. Dešimties kilometrų zonoje apie Visaginą yra 110
įvairaus dydžio ežerų ir ežerėlių, o vaizdingose pakrantėse įrengtos poilsiavietės. Tai puikios vietos
poilsiui, žvejybai, sportui tiek vasarą, tiek žiemą.
Zarasų rajono savivaldybė
Zarasų rajono savivaldybė įsikūrusi Lietuvos šiaurės rytų pakraštyje, Utenos apskrityje,
pasienyje su Latvija ir Baltarusija. Rajono miškingumas didelis, vyrauja pušynai. Miškų
išsidėstymas labai optimalus, nes beveik nėra vietų, kur atstumas tarp gretimų miškų viršytų 2–3
km. Smėlinguose pušynuose daug grybų, uogų, retų augalų. Ežerų kraštu vadinamas Zarasų rajonas
– ežeringiausia teritorija Utenos apskrityje. Rajone yra apie 300 ežerų. Didžiausias ežeras šalyje ir

Zarasų rajone – Drūkšiai. Per rajoną teka 8 upės, iš kurių ilgiausia yra Šventoji. Žemės ūkio
naudmenos sudaro 37,7 % visos rajono savivaldybės teritorijos, miškai – 37,2 %, keliai – 1,9 %,
užstatyta teritorija – 1,5 %, vandenys – 12,2 %, kita žemė – 9,4 %.
Zarasų rajono savivaldybėje yra 2 miestai – Dusetos ir Zarasai, ir 3 miesteliai – Antalieptė,
Salakas ir Turmantas. Rajono savivaldybės centras – Zarasai. Miestas įsikūręs vaizdingoje vietoje –
iš visų pusių jį supa ežerai. 2008 m. Zarasams suteiktas kurortinės teritorijos statusas siekiant
patraukti investicijas, paskatinti kultūrinį turizmą, aktyvų poilsį, pramogų bei paslaugų įvairovės
didėjimą bei esamų turizmo paslaugų kokybės gerinimą. Turizmo plėtra, kartu su kitais
smulkiaisiais verslais, rajono savivaldybėje išskiriama kaip speciali viso Zarasų krašto ugdymo
sritis.

3.2.4.2. Utenos regiono socialinė ir demografinė situacija
Utenos apskritis yra devintoji šalies apskritis pagal gyventojų skaičių. 2014 m.
pradžioje joje gyveno 142,564 tūkst. žmonių, arba 4,84 proc. šalies gyventojų. Kaip ir visoje
Lietuvoje, taip ir Utenos apskrityje gyventojų skaičius mažėjo. Per 2011-2014 m. Utenos apskrityje
gyventojų sumažėjo 10,013 tūkst. ( 6,56 proc.), kai tuo tarpu vidutiniškai šalyje 3,57 – proc. Per
2012-2013 m. laikotarpį iš Utenos apskrities išvyko 1690 gyventojų daugiau nei atvyko.
Utenos apskrityje 2014 m. pradžioje darbingo amžiaus gyventojų buvo 60,49 proc. (šalyje61,85 proc.), pensinio amžiaus-26,4 proc. (šalyje-22,4 proc.). Didėjanti pensinio amžiaus
gyventojų dalis ir mažėjantis darbingo amžiaus ir vaikų skaičius bendroje gyventojų
sudėtyje, sąlygoja tolimesnę neigiamą natūralios gyventojų kaitos tendenciją ir gyventojų skaičiaus
mažėjimą. Mažėjantis gyventojų skaičius ir aukštos kvalifikacijos darbuotojų trūkumas stabdo
verslo sektoriaus plėtrą.
Vidutinis metinis užimtųjų skaičius nuolat kito. 2009 – 2011 metų laikotarpyje šis skaičius
sumažėjo nuo 70,2 tūkst. iki 52,9 tūkst., 2012 m. padidėjo iki 54,8 tūkst. ir 2013 m. padidėjo iki
58,9 tūkst. Lt
mažesnis

Per 2009-2013 metus užimtųjų skaičius sumažėjo 11,3 tūkst. ir yra 16,1 proc.

nei 2009 m. Iš Utenos apskrities 6 savivaldybių per 2009-2013 metus daugiausia

užimtųjų sumažėjo Ignalinos rajono savivaldybėje – 30,99 proc. (nuo 7,1 tūkst. iki 4,9 tūkst.).
Nedarbo lygis Utenos apskrityje 2008-2010 metais nuolat didėjo. Šiame laikotarpyje
Utenos teritorinės darbo biržos duomenimis didžiausias nedarbas užfiksuotas 2010 m. rugpjūčio
mėnesį, kuris pasiekė 16,6 proc. Analizuojant 2010-2013 m. nedarbo rodiklius, pastebimas
nedarbo augimas 2010-2011 metais (2011 m. vasario mėn. – 16,5 proc.), 2012 metais nedarbo
rodikliai pagerėjo (2012 m. lapkričio 1 d. – 12,3 proc.), 2013 m. bedarbių skaičius vėl pradėjo
didėti (2013 m. balandžio 1 d. užfiksuotas didžiausias nedarbo rodiklis – 16,7 proc.). Lapkričio 1 d.

daugiausiai bedarbių registruota Ignalinos rajono savivaldybėje – 15,5 proc. Žemiausias nedarbas
registruotas Utenoje – 8,8 proc.
Socialinė ir demografinė situacija regionuose yra svarbus veiksnys analizuojant švietimo
institucijų veiklą regione. Žemiau pateikiama bendra šalies ir tyrimo regionų švietimo būklės
analizė, siekiant nustatyti profesinio mokymo paslaugų poreikį regione.

IV. ŠVIETIMO BŪKLĖS LIETUVOJE IR TYRIMO REGIONUOSE
APŽVALGA
Per paskutinį dešimtmetį Lietuvos gyventojų išsilavinimo lygis sparčiai augo. 2011 m. 1
tūkst. 10 metų ir vyresnių gyventojų teko 212 gyventojų su aukštuoju išsilavinimu (2001 m.
surašymo duomenimis – 126), 169 (2001 m. – 193) – su aukštesniuoju ir specialiuoju viduriniu, 306
(2001 m. – 272) – su viduriniu išsilavinimu. Dauguma gyventojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą –
miesto gyventojai. Per pastarąjį dešimtmetį kaimo gyventojų išsilavinimas augo sparčiau: kaimo
gyventojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, per dešimtmetį padaugėjo 2,2 karto, miesto – 1,6 karto.
23,7 procento moterų ir 18,3 procento vyrų buvo įgiję aukštąjį išsilavinimą (2001 m. – atitinkamai
13,5 ir 11,5 proc.), 18,6 procento moterų ir 15 procentų vyrų turėjo aukštesnįjį ir specialųjį vidurinį
išsilavinimą (2001 m. – atitinkamai 20,9 ir 17,5 proc.). Vyrų (65,2 proc.), įgijusių vidurinį,
pagrindinį ir pradinį išsilavinimą, buvo daugiau negu moterų (55,9). Didžiausią dalį (22,8 proc.)
gyventojų, įgijusių aukštąjį išsilavinimą, sudarė 20–29 metų amžiaus gyventojai. Aukštesnįjį ir
specialųjį vidurinį išsilavinimą įgijusių gyventojų didžiausią dalį (28,6 proc.) sudarė 50–59 metų
amžiaus gyventojai. 126,9 tūkst. 20–39 metų amžiaus gyventojų (64,3 proc. vyrų ir 35,7 proc.
moterų) buvo baigę pagrindinį ir pradinį mokslą.
Kasmet mažėja besimokančių asmenų švietimo įstaigose skaičius. 2013–2014 m. m. iš
tūkstančio gyventojų mokėsi ar studijavo 187, 2012–2013 m. – 195. 2013 m., palyginti su 2012 m.,
mokinių ir studentų skaičius švietimo įstaigose sumažėjo 27 tūkst., arba 4,6 procentais. Iš viso
2013–2014 m. šalies švietimo įstaigose mokėsi ar studijavo 551 tūkst. mokinių ir studentų, arba kas
penktas Lietuvos gyventojas. 65 procentai visų besimokančių gyventojų mokėsi bendrojo ugdymo,
27 procentai – aukštosiose, 8 procentai – profesinėse mokyklose.
2013 m. šalyje 90 procentų 20–24 metų amžiaus jaunuolių turėjo ne žemesnį kaip vidurinį
išsilavinimą (2012 m. – 89 proc.). 2010–2013 m. vien tik bendrojo ugdymo mokyklose vidurinį
išsilavinimą įgijo 137 tūkst. asmenų, arba vidutiniškai 34 tūkst. asmenų kasmet. 2013 m. vidurinį
išsilavinimą bendrojo ugdymo mokyklose įgijo 30 tūkst. abiturientų, arba 95 procentas visų
dvyliktos klasės mokinių. Profesinio mokymo įstaigose 6 tūkst. mokinių kartu su brandos atestatu
įgijo ir profesiją. 2013–2014 mokslo metų pradžioje šalyje veikė 75 profesinio mokymo įstaigos,
kuriose mokėsi beveik 45 tūkst. mokinių. Palyginti su praėjusiais mokslo metais, mokinių skaičius
profesinio mokymo įstaigose padidėjo 0,8 tūkst., arba 1,9 procento. Šalyje buvo 2 nevalstybinės
profesinio mokymo įstaigos, kuriose mokėsi 172 mokiniai. 2013 m. profesinio mokymo įstaigose
mokslus tęsė 9 procentai bendrojo ugdymo mokyklų abiturientų. Kartu su profesija įgyti vidurinį

išsilavinimą siekė 23 tūkst., arba 50 procentų, mokinių.
Siekiant užtikrinti tinkamą švietimui skirtų lėšų paskirstymą Lietuvoje pastarąjį dešimtmetį
įvairiuose švietimo lygmenyse pradėtas taikyti vaiko, mokinio, studento krepšelio metodas. Mūsų
šalyje jis yra dviejų skirtingų principų – finansavimo pagal mokinių skaičių ir mokinio pasirinkimo
finansavimo – derinys, todėl skirtinguose švietimo lygmenyse ar netgi vietovėse atlieka skirtingą, ne
visada numatytą ir pageidaujamą vaidmenį. Finansavimo principai ir metodikos turėtų padėti
tolygiai ir teisingai skirstyti valstybės lėšas jos piliečių mokymuisi, gerinti mokymo ar studijų
kokybę, didinti mokyklų veiklos veiksmingumą, tačiau sukurti visiems priimtiną ar ilgesnį laiką
tinkamą švietimo finansavimo sistemą nėra lengva.
Pagrindinis Lietuvos švietimo finansavimo šaltinis yra nacionalinis biudžetas. Siekiant
užtikrinti skaidrų ir teisingą jo lėšų paskirstymą, taip pat paskatinti mokyklas, konkuruojančias dėl
mokinių ar studentų, dirbti geriau, nuo 2002 m. ne vienu metu, bet nuosekliai pereinama prie
„mokinio (studento) krepšelio“ principo visuose švietimo lygmenyse ir programose (6 lentelė
„Finansavimo principo „pinigai paskui vaiką“ taikymas įvairiuose švietimo lygmenyse“)

2012 m.

2011 m.

2010 m.

2009
m.

2008 m.

2007 m.

2006
m.

2005
m.

2004
m.

2003
m.

2002
m.

6 lentelė. Finansavimo principo „pinigai paskui vaiką“ taikymas įvairiuose švietimo
lygmenyse.

Taikoma
Ikimokyklinis ugdymas
nuo 2011 m.
Priešmokyklinis ugdymas
Pradinis, pagrindinis ir
vidurinis ugdymas

Taikoma nuo 2003 m.

Taikoma nuo 2002 m.

EKSPERIMENTUOJAMA
Neformalusis vaikų švietimas
Profesinis mokymas
Aukštojo mokslo studijos

Taikoma nuo 2004 m.
Taikoma nuo 2009 m.

Pirminis profesinis mokymas finansuojamas iš valstybės biudžeto. Profesinio mokymo
teikėjams finansavimas skiriamas taikant formaliojo profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam
mokiniui metodiką. Profesinio mokymo lėšas sudaro profesijos mokytojo ir mokytojo, mokančio
profesinio mokymo programos bendrųjų dalykų, darbo užmokestis už kontaktines, pasirengimo
pamokoms, papildomų darbų valandas, vadovavimą grupei; mokytojo, pavaduojančio kitą
mokytoją, išvykusį tobulinti kvalifikacijos, darbo užmokestis; kitų darbuotojų, susijusių su
mokymu, darbo užmokestis; lėšos profesinei techninei literatūrai ir vadovėliams; lėšos techninėms
vaizdo priemonėms; lėšos pagrindinėms praktinio mokymo medžiagoms; lėšos profesijos mokytojų

kvalifikacijai tobulinti; lėšos socialinio draudimo įmokoms. Vieno mokinio krepšelio principas taip
pat taikomas profesinio mokymo įstaigai skiriant ūkio lėšas. Tęstinis profesinis mokymas paprastai
vykdomas įmonės, įstaigos, mokinio lėšomis. Teisės aktų nustatyta tvarka tęstiniam profesiniam
mokymui gali būti skiriama valstybės biudžeto lėšų.
Vienas iš valstybinėje švietimo strategijoje įvardintų švietimo tikslų yra padėti asmeniui
įgyti profesinę kvalifikaciją, atitinkančią šiuolaikinį technologijų, kultūros bei asmeninių gebėjimų
lygį, ir sudaryti sąlygas mokytis visą gyvenimą – nuolat tenkinti pažinimo poreikius, siekti naujų
kompetencijų ir kvalifikacijų, reikalingų jo profesinei karjerai ir gyvenimo įprasminimui.
Strategijoje „Europa 2020“ iškeltas švietimo tikslas – pasiekti, kad Europos Sąjungoje iki 2020 m. –
nekvalifikuotų arba žemos kvalifikacijos asmenų būtų ne daugiau kaip 18 procentų, kai tuo tarpu
dabar yra 31 procentas. Nes tik pakankamos profesinės kvalifikacijos asmenys galės sėkmingai
dirbti darbus, kurių reikės artimoje ateityje ar jau reikia šiandien, kur šiuolaikiniai gebėjimai ir
žinios yra pagrindinis įrankis.
Vienas svarbiausių profesinio mokymo kokybės rodiklių – jo teikiamų kvalifikacijų atitiktis
darbo rinkos poreikiams. Pastaraisiais metais buvo dedama daug pastangų jai užtikrinti: 2007 m.,
priėmus Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo pakeitimo įstatymą buvo įteisinta
kvalifikacijų sistema, įvesti profesinio rengimo standartai, profesijų standartai, atliekami ūkio
sektorių tyrimai, gebėjimų paklausos ir pasiūlos stebėsena, pradėtas formaliojo profesinio mokymo
programų ir pasirengimo jas vykdyti vertinimas, parengta juridinė bazė profesinio mokymo įstaigų
veiklos kokybės įsivertinimui ir išoriniam vertinimui. Tačiau šis mokymas vis dar nepakankamai
tenkina verslo poreikius, nes mokymo infrastruktūra neatitinka versle taikomų technologijų. Įmonių
atstovai, kaip pagrindiniai profesinio mokymo įstaigų absolventų darbdaviai, teigia, kad profesinį
mokymą baigę asmenys neturi reikiamų žinių, todėl jiems reikalingas papildomas mokymas darbo
vietoje. Viešojoje erdvėje vis dar vyrauja neigiamas profesinio mokymo vertinimas. Profesinis
išsilavinimas pralaimi ir darbo rinkoje, konkuruojant dėl darbo vietų: ekonomikos atsigavimo po
krizės laiko tarpiu (2009–2011 m.) aukštųjų mokyklų absolventai buvo gerokai paklausesni nei
profesinio mokymo įstaigų absolventai, nors pirmieji neturi specialių tam tikram darbui atlikti
reikalingų žinių ir įgūdžių. Žemiau pateikiami statistiniai duomenys, atskleidžiantys mokinių
pasirinkimą stoti į profesinio mokymo įstaigas atskirose savivaldybėse ( 7 lentelė „Abiturientų
stojimas į profesinio mokymo įstaigas 2010 ir 2012 m.“, 5 diagrama „Savivaldybių mokyklų
mokinių, įgijusių pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, 2010 ir 2012 m. įstojusių į profesinio mokymo
įstaigas, dalis (proc.), lyginant su įgijusiųjų vidurinį išsilavinimą skaičiumi“ ).

7 lentelė. Abiturientų stojimas į profesinio mokymo įstaigas 2010 ir 2012 m.
2010 m.
Savivaldybė

Abiturientų
skaičius
(gavo brandos
atestatus)

Įstojo į
profesinio
mokymo
įstaigas

930
4642
2168
1532
1690
6503
17465

4
38
7
5
9
34
100

Alytaus m.
Kauno m.
Klaipėdos m.
Panevėžio m.
Šiaulių m.
Vilniaus m.
Iš viso:

2012
Įstojusiųjų
dalis
proc.

Abiturientų
skaičius
(gavo brandos
atestatus)

Įstojo į
profesinio
mokymo
įstaigas

5,0
8,3
3,4
3,7
5,3
5,4
5,7

725
4170
1804
1218
1554
5730
15201

3
3
7
5
8
2
8

Įstojusiųjų
dalis proc.

4,8
7,7
4,1
4,4
5,2
5,0
5,6

5 diagrama. Savivaldybių mokyklų mokinių, įgijusių pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą,
2010 ir 2012 m. įstojusių į profesinio mokymo įstaigas, dalis (proc.), lyginant su įgijusiųjų
vidurinį išsilavinimą skaičiumi
Vidurinį išsilavinimą turintys mokiniai

Pagrindinį išsilavinimą turintys
mokiniai
-5,11
Viln iaus r.

1,34

Viln iaus r.

14,19

22,15
20,81

19,3
-0,24
Šiaulių r.

34,6
34,84

-2,06
Pan evėžio r.

28,12
30,18

-6,04
Klaip ėd os r.

4,26

Šiaulių r.

9,87
3,7

Pan evėžio r.

9,49

28,15

0,82

Klaip ėd os r.
34,19

-3,28
Kaun o r.
-6,42
Alytaus r.

8,17
9,44
3,53

Alytaus r.

25,1

13,9

5,08
4,26

-1,27
Kaun o r.

14,93
18,21

14,13

22,97
19,44

31,52
-10

0

10
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Skirtumas 2010 m. ir 2012 m.
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Savivaldybių mokyklų vidurinį išsilavinimą turinčių mokinių, 2010 ir 2012 m. įstojusių
į profesinio mokymo įstaigas, dalys yra didžiausios Alytaus r. ir Vilniaus r. savivaldybėse (2010
m. viršijo kitų savivaldybių vidurkį daugiau kaip po 2 kartus), o mažiausia – Klaipėdos r.
savivaldybėje. Pagrindinį išsilavinimą turinčių mokinių, 2010 ir 2012 m. įstojusių į profesinio
mokymo įstaigas, dalys yra didžiausios Alytaus r., Klaipėdos r., Panevėžio r. ir Šiaulių r.
savivaldybėse, o mažiausios – 2010 m. Kauno r., 2012 m. Vilniaus r. savivaldybėse.
2013 m. Lietuvoje buvo akredituotos vidurinio ugdymo programos 60 profesinio
mokymo įstaigose. Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota daugiau kaip
500 pirminio profesinio mokymo programų. Profesinio mokymo įstaigose pagal 152 profesinio
mokymo programas mokosi 45635 mokinių.
Žemiau pateikiamas 2013–2014 m. m. mokinių skaičius pagal švietimo posričius (8
lentelė “Profesinių mokyklų mokinių skaičius 2013 – 2014 m. m. atskiruose švietimo
posričiuose):

8 lentelė. “Profesinių mokyklų mokinių skaičius 2013 – 2014 m. m. atskiruose
švietimo posričiuose.
Švietimo posritis
Pagrindinės Bendrosios programos
Statyba ir statybos inžinerija
Maisto produktų gamyba
Medžiagos (mediena, popierius, plastikai, stiklas)
Tekstilė, apranga, avalynė, oda
Cheminės medžiagos ir cheminiai procesai
Elektra ir energija
Elektronika ir automatika
Mechanika ir metalo darbai
Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai
Medicinos diagnostika ir gydymo technologija
Terapija ir reabilitacija
Buhalterinė apskaita ir apmokestinimas
Darbo organizavimas
Didmeninė ir mažmeninė prekyba
Finansai, bankininkystė, draudimas
Marketingas ir reklama
Sekretorių ir kontoros darbas
Valdymas ir administravimas
Augalininkystė ir gyvulininkystė
Miškininkystė
Žuvininkystė
Sodininkystė
Kompiuterio panaudojimas
Dailieji amatai
Dizainas
73

Programų skaičius
1
13
4
1
14
1
7
5
9
7
3
1
2
14
4
2
1
2
1
6
1
1
3
3
8
1

Mokinių skaičius
974
5552
320
251
1074
66
715
804
1468
7165
501
118
839
5040
527
383
407
1546
93
1071
131
29
311
594
1311
491

Garso ir vaizdo technika bei žiniasklaidos
produkcija
Kelionės, turizmas ir laisvalaikis
Paslaugos namuose
Plaukų ir grožio priežiūra
Viešbučiai, restoranai ir viešasis maitinimas
Transporto paslaugos
Aplikosaugos technologijos
Asmenų ir nuosavybės apsauga
Socialinis darbas ir konsultavimas
Vaikų priežiūra ir paslaugos jaunimui

5
4
3
4
6
7
1
4
2
1

409
1235
142
2864
6071
1310
30
551
1179
63

Kasmet įregistruojama iki 40 naujų mokymo programų. Mokymo programų įvairovė
teikia geresnes galimybes įvairaus išsilavinimo mokiniams pasirinkti norimą profesinio mokymo
programą ir geriau tenkinti darbo rinkos poreikius. 2012 m. atkreiptas dėmesys į mokymo
programų dubliavimą tame pačiame regione, t. y. Švietimo ir mokslo ministerija nepritaria naujų
programų rengimui, jei tame regione jau yra vykdoma tokia programa arba tokių specialistų
nereikia darbdaviams. Planuojama optimizuoti vykdomų profesinio mokymo programų tinklą
teritoriniu principu.
Toje pačioje gyvenamojoje vietovėje vykdomos profesinio mokymo programos:
Programos pavadinimas

Apdailininko (statybininko)

Apeigų ir švenčių
organizatoriaus

Apskaitininko ir kasininko
mokymo programa
Baldžiaus

Avalynės taisytojo mokymo
programa

Vykdančios mokymo
įstaigos
Kauno miestas
VšĮ Kauno socialinių
paslaugų ir statybos verslo
darbuotojų profesinio
rengimo centras
Kauno statybininkų
rengimo centras
Kauno buitinių paslaugų ir
verslo mokykla
Karaliaus Mindaugo
profesinio mokymo centras
Kauno statybininkų
rengimo centras
Kauno ryšininkų mokykla
Kauno socialinių paslaugų
ir statybos verslo darbuotojų
profesinio rengimo centras
Kauno taikomosios dailės
mokykla

Mokinių
skaičius
114

86
55
138
29
70
17

49

Kauno socialinių paslaugų
8
ir statybos verslo darbuotojų
profesinio rengimo centras
74

Sektoriniai centrai

projektas,
tobulinantis statybos
sektoriaus praktinio
mokymo bazę

Karaliaus Mindaugo
profesinio mokymo centras

30

Dailiųjų dirbinių pynėjo

Kauno socialinių paslaugų
13
ir statybos verslo darbuotojų
profesinio rengimo centras
Karaliaus Mindaugo
30
profesinio mokymo centras

Floristo

Kauno buitinių paslaugų ir
verslo mokykla

85

Karaliaus Mindaugo
profesinio mokymo centras

40

Kauno statybininkų
rengimo centras

122

Logisto ekspeditoriaus mokymo
programa

Pastatų šiltintojo mokymo
programa

Sekretoriaus

Kauno taikomosios dailės
62
mokykla
Kauno socialinių paslaugų
53
ir statybos verslo darbuotojų
profesinio rengimo centras
Kauno statybininkų
30
rengimo centras
Kauno maisto pramonės ir
prekybos mokymo centras
Kauno ryšininkų mokykla

45

Kauno buitinių paslaugų ir
verslo mokykla
Karaliaus Mindaugo
profesinio mokymo centras

37

Kauno buitinių paslaugų ir
verslo mokykla
Karaliaus Mindaugo
profesinio mokymo centras

60

Smulkiojo verslo organizatoriaus Kauno buitinių paslaugų ir
mokymo programa
verslo mokykla
Karaliaus Mindaugo
profesinio mokymo centras

44

Sporto klubo veiklos
organizatoriaus mokymo

23

Siuvėjo

Smulkiojo verslo paslaugų
teikėjo

Kauno buitinių paslaugų ir
verslo mokykla

75

46

146

141

267

projektas,
tobulinantis
variklinių transporto
priemonių ir
motociklų remonto
sektoriaus praktinio
mokymo bazę

programa

Karaliaus Mindaugo
profesinio mokymo centras

Staliaus

Kauno socialinių paslaugų
62
ir statybos verslo darbuotojų
profesinio rengimo centras
Kauno statybininkų
102
rengimo centras

Sukirpėjo-konstruktoriaus ir
modeliuotojo mokymo programa

Viešbučio darbuotojo mokymo
programa

Virėjo

Vizualinės reklamos gamintojo

Apdailininko (statybininko)

Kirpėjo

155

VšĮ Kauno mechanikos
mokykla
Karaliaus Mindaugo
profesinio mokymo centras

25

Kauno buitinių paslaugų ir
verslo mokykla
Kauno buitinių paslaugų ir
verslo mokykla
Kauno maisto pramonės ir
prekybos mokymo centras

13

Kauno maisto pramonės ir
prekybos mokymo centras

333

Kauno socialinių paslaugų
ir statybos verslo darbuotojų
profesinio rengimo centras
VšĮ Kauno mechanikos
mokykla
Kauno buitinių paslaugų ir
verslo mokykla
Kauno taikomosios dailės
mokykla
Klaipėdos miestas

60

Klaipėdos paslaugų ir verslo
mokykla
Klaipėdos statybininkų
mokykla
Klaipėdos paslaugų ir verslo
mokykla

37

76

Medienos
technologijų ir
baldų gamybos
inovacijų praktinio
mokymo centro
įkūrimas

53

37
86

25
42
62

68
154

projektas,
tobulinantis
viešbučių ir
restoranų sektoriaus
praktinio mokymo
bazę
projektas,
tobulinantis maisto
produktų, gėrimų ir
tabako gamybos
sektoriaus praktinio
mokymo bazę

Kompiuterio ir organizacinės
technikos operatoriaus mokymo
programa
Kompiuterinio projektavimo
operatoriaus mokymo programa
Kompiuterinės įrangos derintojo
mokymo programa
Smulkiojo verslo paslaugų
teikėjo mokymo programa

Virėjo

Suvirintojo mokymo programa

Apskaitininko ir kasininko

Automobilių mechaniko

Kompiuterinės įrangos derintojo

Kompiuterinio projektavimo
operatoriaus mokymo programa

Klaipėdos siuvimo ir
paslaugų verslo mokykla
Klaipėdos paslaugų ir verslo
mokykla

79

Klaipėdos siuvimo ir
paslaugų verslo mokykla

122

Klaipėdos statybininkų
mokykla

32

Klaipėdos paslaugų ir verslo
mokykla
Klaipėdos siuvimo ir
paslaugų verslo mokykla

106

Klaipėdos paslaugų ir verslo
mokykla

55

Klaipėdos turizmo mokykla

236

Klaipėdos paslaugų ir verslo
mokykla
Klaipėdos laivų statybos ir
remonto mokykla
Vilniaus miestas
Vilniaus technologijų ir
verslo profesinio mokymo
centras
Vilniaus turizmo ir
prekybos verslo mokykla
Vilniaus automechanikos ir
verslo mokykla
Vilniaus technologijų,
verslo ir žemės ūkio
mokykla
Vilniaus geležinkelio
transporto ir verslo paslaugų
mokykla
Vilniaus technologijų ir
verslo profesinio mokymo
centras
Vilniaus geležinkelio
transporto ir verslo paslaugų
mokykla

27

77

78

28

79

25

27
442
51

68

48

23

Klaipėdos turizmo
mokyklos viešbučių
ir restoranų bei
prekybos sektorinis
praktinio mokymo
centras

Logisto ekspeditoriaus

Nekilnojamojo turto agento

Siuvinių gamintojo

Moteriškų drabužių siuvėjo
mokymo programa
Socialinio darbuotojo padėjėjo

Staliaus

Virėjo

Vilniaus technologijų ir
verslo profesinio mokymo
centras
Vilniaus geležinkelio
transporto ir verslo paslaugų
mokykla
Vilniaus technologijų ir
verslo profesinio mokymo
centras
Vilniaus turizmo ir
prekybos verslo mokykla
Vilniaus technologijų ir
verslo profesinio mokymo
centras
VšĮ Vilniaus statybininkų
rengimo centras
Vilniaus komunalinių
paslaugų mokykla
Vilniaus paslaugų verslo
darbuotojų profesinio
rengimo centras
Vilniaus technologijų
mokymo ir reabilitacijos
centras
Vilniaus paslaugų verslo
darbuotojų profesinio
rengimo centras
Vilniaus technologijų ir
verslo profesinio mokymo
centras
Vilniaus geležinkelio
transporto ir verslo paslaugų
mokykla
Vilniaus komunalinių
paslaugų mokykla

72

VšĮ Vilniaus statybininkų
rengimo centras
Vilniaus technologijų
mokymo ir reabilitacijos
centras
Vilniaus technologijų
mokymo ir reabilitacijos
centras
Vilniaus technologijų,
verslo ir žemės ūkio
mokykla
Vilniaus turizmo ir
prekybos verslo mokykla

98

78

137

45

109
79

125
31
12

8

31

74

13

30

12

40
79

445

Geležinkelio
transporto
specialistų rengimo
sektorinio praktinio
mokymo centro
sukūrimas

Vizualinės reklamos gamintojo

Virėjo

Siuvėjo

Kompiuterio ir organizacinės
technikos operatoriaus mokymo
programa
Kompiuterinės įrangos derintojo
mokymo programa

Vilniaus paslaugų verslo
darbuotojų profesinio
rengimo centras
Vilniaus technologijų ir
verslo profesinio mokymo
centras
Panevėžio miestas
Panevėžio Margaritos
Rimkevičaitės technologinė
mokykla
Panevėžio prekybos ir
paslaugų verslo mokykla
Panevėžio Margaritos
Rimkevičaitės technologinė
mokykla
Panevėžio profesinio
rengimo centras
Panevėžio Margaritos
Rimkevičaitės technologinė
mokykla
Panevėžio profesinio
rengimo centras

13

47

71

63
15

27
88

49

Profesinio mokymo įstaigos, vykdydamos toje pačioje gyvenamojoje vietovėje
profesinio mokymo programas, suteikiančias tas pačias kvalifikacijas, neracionaliai naudoja
žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius. Atsižvelgiant į profesinio mokymo programų
įgyvendinimo kokybę ir mokymosi aplinką, planuojama atsisakyti kai kurių dubliuojamų
programų toje pačioje gyvenamojoje vietovėje.
Aktyviai dalyvaujant darbdaviams, rengiami profesiniai standartai ir modulinės
profesinio mokymo programos. Bendradarbiaujant su darbdaviais ir mokslo institucijomis
kuriami nauji profesiniai standartai, apimantys visus 8 kvalifikacijos lygius. Kartu atnaujinamos
ir 40 profesinio mokymo programų pertvarkant jas į modulines, joms kuriamos mokymo
priemonės.
Toliau esančiuose skyriuose bus apžvelgiama profesinio mokymo situacija tyrimo
regionuose.
4.1. Švietimas Klaipėdos regione
2011 m. visuotinio surašymo duomenimis Klaipėdos regiono gyventojų išsilavinimas
atitinka šalies vidurkį – 23,64 proc. gyventojų (vyresnių nei 20 metų) turi aukštąjį išsilavinimą
(šalies vidurkis - 24,65), aukštesnįjį (įskaitant specialų vidurinį) išsilavinimą turi 21,06 proc.
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regiono gyventojų (šalies vidurkis - 19,63), vidurinį 33,60 proc. (šalies vidurkis – 33,89).
Surašymo duomenimis 21,61 proc. regionų gyventojų išsilavinimas yra pagrindinis arba
žemesnis nei pagrindinis. Jokio išsilavinimo neturi 0,94 proc. gyventojų. (Lietuvos statistikos
departamento duomenys).
LR Statistikos departamento duomenimis, 2013 m. Klaipėdos apskrityje veikė 82
ikimokyklinio ugdymo įstaigos. 2012- 2013 m. mokslo metais 127 bendrojo ugdymo įstaigose
mokėsi - 40858, 5 kolegijose - 2657, 2 universitetuose -6753 , 11 profesinio mokymo įstaigose –
5133 mokiniai.

4.1.1. Profesinis mokymas Klaipėdos regione
Klaipėdos regione yra 7 profesinio mokymo įstaigos, remiantis Statistikos departamento
duomenimis 2012–2013 metais mokėsi 5133 mokinių. Klaipėdos apskrityje, kaip ir visoje
Lietuvoje, pastebimas mokinių, stojančių į profesines mokyklas, mažėjimas.
Siekiantiems profesinio išsilavinimo Klaipėdos apskrityje siūlomos mokymo programos,
atitinkančios bendrąją šalies darbo rinkos paklausą bei susijusios su regiono ūkio specifiką jūriniu uostu. Klaipėdos mieste 2013 m. veikė 7 profesinio mokymo įstaigos, 2 įstaigos veikia
Šilutės rajono savivaldybėje, po vieną profesinio mokymo įstaigą Skuodo ir Kretingos rajono
savivaldybėse.
Analizuojant profesinių lavinimo įstaigų priimtų mokinių ir parengtų specialistų skaičių
Klaipėdos apskrities profesinio lavinimo įstaigose matyti, kad nepaisant, augusio priimamų
mokinių skaičiaus, parengtų specialistų skaičius lieka panašus.
Žemiau pateikiamoje lentelėje pavaizduotas mokinių, įstojusių ir baigusių profesines
mokyklas Klaipėdos regione skaičių pokyčiai 2006 – 2012 m. ( 9 lentelė „Profesinio mokymo
įstaigų ir mokinių jose skaičius Klaipėdos regiono savivaldybėse 2006 –2013 m.“).

9 lentelė. Profesinio mokymo įstaigų ir mokinių jose skaičius Klaipėdos regiono
savivaldybėse 2006 –2013 m.
Profesinio
mokymo įstaigų Jose mokinių
Savivaldybė
Klaipėdos apskr.
Klaipėdos m.
Klaipėdos r.
Kretingos r.

Priimta mokinių

skaičius
2006
11
7
1

Baigė

profesinio

mokymo įstaigą
2012
11
7
1

2006
6494
4523

2012
5133
1417

2006
2670
1912

2012
1924
3549

2006
1826
1379

2012
1773
1214

516

108

175

411

120

180
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Neringos
Palangos m.
Skuodo r.
1
1
168
55
69
186
Šilutės r.
2
2
1286
344
514
987
LR statistikos departamentas, Švietimas skaičiais 2013. Profesinis mokymas

36
291

70
309

2013 – 2014 m. Klaipėdos regione veikė 10 profesinio mokymo įstaigų. Jų siūlomos
mokymo programos ir mokinių skaičius pateikiamos žemiau esančioje lentelėje (10 lentelė
„Klaipėdos regiono profesinio mokymo įstaigos“).

10 lentelė. Klaipėdos regiono profesinio mokymo įstaigos.
Mokykla

Siūlomos mokymo programos

Mokinių skaičius 2013 –
2014 m.m.

Klaipėdos laivininkų

Baigus pagrindinę mokyklą:

mokykla

Jūreivis – suvirintojas;

316

Jūreivis – virėjas;
Laivų motoristas - elektrikas;
Jūrų uosto krovinių logistas.

Baigus vidurinę mokyklą:
Jūreivis
Jūreivis - virėjas
3. Jūrų uosto krovinių logistas
Klaipėdos

laivų

Baigus pagrindinę mokyklą:

365

statybos ir remonto Suvirintojas;
mokykla

Laivų korpusų surinkėjas;
Laivų elektros ir radijo sistemų montuotojas;
Logistas ekspeditorius.

Baigus vidurinę mokyklą:
Santechnikas;
Ventiliacijos,

oro

kondicionavimo

sistemų

gamintojas ir montuotojas.
Klaipėdos paslaugų

Nebaigus pagrindinės mokyklos:

ir verslo mokykla

Apdailininkas (statybininkas).

Baigus pagrindinę mokyklą:
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1015

Automobilių mechanikas;
Automobilių kėbulų remontininkas;
Automobilių elektromechanikas;
Suvirintojas;
Smulkiojo verslo paslaugų teikėjas;
Kompiuterio ir organizacinės technikos operatorius;
Apeigų ir švenčių organizatorius ;
Vizualinės reklamos gamintojas ;
Kirpėjas ;
Higieninės kosmetikos kosmetikas.

Baigus vidurinę mokyklą:
Automobilių mechanikas;
Automobilių elektromechanikas;
Vizualinės reklamos gamintojas;
Apeigų ir švenčių organizatorius;
Kirpėjas;
Higieninės kosmetikos kosmetikas;
Auklė;
Virėjas;
Suvirintojas.
Klaipėdos siuvimo ir Baigus pagrindinę mokyklą:
paslaugų
mokykla

verslo Apskaitininkas ir kasininkas;
Kompiuterinio projektavimo operatorius;
Interjero apipavidalintojas;
Floristas;
Kirpėjas;
Siuvėjas;

Baigus vidurinę mokyklą:
Smulkiojo verslo organizatorius;
Sukirpėjas – konstruktorius ir modeliuotojas.
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616

Apskaitininkas ir kasininkas;
Kompiuterinio projektavimo operatorius;
Interjero apipavidalintojas;
Kirpėjas;
Siuvėjas.
Klaipėdos

Nebaigus pagrindinės mokyklos:

statybininkų

Pastatų restauratorius.

328

mokykla
Baigus pagrindinę mokyklą:
Apdailininkas (statybininkas);
Baldžius;
Kompiuterinės įrangos derintojas;
Pastatų restauratorius;
Sekretorius;
Stalius;
Statybinių produktų pardavėjas konsultantas;
Statybos verslo paslaugų teikėjas.

Baigus vidurinę mokyklą:
Apdailininkas (statybininkas);
Baldžius;
Kompiuterinės įrangos derintojas;
Pastatų šiltintojas;
Sekretorius;
Stalius;
Statybos verslo paslaugų teikėjas.
Klaipėdos
mokykla

turizmo Baigus pagrindinę mokyklą:
Prekybos įmonių vadybininko padėjėjas;
Kelionių agentas;
Maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų teikėjas;
Viešbučio darbuotojas;
Virėjas;
Elektroninės prekybos agentas;
Bankinių operacijų tvarkytojas;
Apskaitininkas ir kasininkas;
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776

Konditeris;
Padavėjas ir barmenas;
Poilsio paslaugų agentas.

Baigus vidurinę mokyklą:
Prekybos įmonių vadybininko padėjėjas;
Viešbučio darbuotojas;
Virėjas;
Elektroninės prekybos agentas;
Bankinių operacijų tvarkytojas;
Apskaitininkas ir kasininkas;
Konditeris;
Padavėjas ir barmenas;
Poilsio paslaugų agentas.
Nebaigus pagrindinės mokyklos:

Kretingos
technologijos

366

ir Technikos šaltkalvis remontininkas;

verslo mokykla

Virėjas.

Baigus pagrindinę mokyklą:
Virėjas.
Padavėjas ir barmenas.
Suvirintojas.
Automobilių mechanikas.
Dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojas.
Logistas ekspeditorius.
Technikos priežiūros verslo darbuotojas.

Baigus vidurinę mokyklą:
Virėjas.
Konditeris.
Suvirintojas.
Automobilių mechanikas.
Skuodo
verslų,

kaimo Baigus pagrindinę mokyklą:
amatų

paslaugų mokykla

ir Apdailininkas;
Kirpėjas
Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas;
Technikos priežiūros verslo darbuotojas;

84

222

Sekretorius;
Stalius;
Kaimo turizmo organizatorius;

Baigus vidurinę mokyklą:
Apdailininkas;
Kirpėjas;
Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas.
Šilutės
paslaugų
mokykla

turizmo

ir Nebaigus pagrindinės mokyklos:
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verslo Mūrininkas;
Apdailininkas (statybininkas);
Virėjas.

Baigus pagrindinę mokyklą:
Virėjas;
Padavėjas-barmenas;
Kosmetikas;
Viešbučio darbuotojas;
Prekybos įmonių vadybininko padėjėjas;
Socialinis slaugytojas;
Apdailininkas (statybininkas);
Elektros įrenginių elektromechanikas;

Baigus vidurinę mokyklą:
Pastatų šiltintojas;
Padavėjas – barmenas;
Viešbučio darbuotojas;
Socialinio darbuotojo padėjėjas;
Prekybos įmonių vadybininko padėjėjas;
Elektros įrenginių elektromechanikas;
Higieninės kosmetikos kosmetikas;
Šilutės žemės ūkio Baigus pagrindinę mokyklą:
mokykla

Žuvininkystės verslo darbuotojas;
Automobilių mechanikas;
Technikos priežiūros verslo darbuotojas;
Logistas ekspeditorius;
Kirpėjas;
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533

Smulkiojo verslo paslaugų teikėjas;
Miško darbininkas.

4.2. Švietimas Telšių regione
2011 m. visuotinio surašymo duomenimis Telšių regiono gyventojų išsilavinimas yra
žemesnis nei šalies vidurkis – 16,02 proc. gyventojų (vyresnių nei 10 metų) turi aukštąjį
išsilavinimą (šalies vidurkis - 24,65), aukštesnįjį (įskaitant specialų vidurinį) išsilavinimą turi
17,72 proc. regiono gyventojų (šalies vidurkis - 19,63), vidurinį 29,02 proc. (šalies vidurkis –
33,89). Surašymo duomenimis 34,56 proc. regionų gyventojų išsilavinimas yra pagrindinis arba
žemesnis nei pagrindinis. Jokio išsilavinimo neturi 2,6 proc. gyventojų. (Lietuvos statistikos
departamento duomenys).
Mažėjant gimstamumui ir didėjant emigracijai, regione sparčiai mažėja mokinių skaičius
(kasmet daugiau kaip 6 proc.). 2013 m. rugsėjo 1 d. duomenimis regione veikė 31 ikimokyklinio
ugdymo įstaigos, 75 bendrojo ugdymo mokyklos, 15 neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį
švietimą papildančio ugdymo mokyklų. Regiono gyventojai turi galimybių neišvykdami toli nuo
namų įgyti profesiją trijose savivaldybėse veikiančiose profesinio mokymo įstaigose, aukštąjį
neuniversitetinį išsilavinimą teikiančioje Žemaitijos kolegijoje (trijuose fakultetuose, esančiuose
skirtingose savivaldybėse), aukštąjį universitetinį išsilavinimą – Telšių Vyskupo Vincento
Borisevičiaus kunigų seminarijoje bei Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultete.
LR Statistikos departamento duomenimis apskrityje 2012- 2013 m. mokslo metais 77
bendrojo ugdymo įstaigose mokėsi – 19434, 1 kolegijoje - 827, 2 universitetuose - 16 , 3
profesinio mokymo įstaigose – 1918 mokiniai.
Dalies ugdymo įstaigų bei mokslo institucijų infrastruktūra nėra atnaujinta, todėl
netenkina aukštos ugdymo kokybės poreikio. Stokojama sąlygų ir paskatų mokymosi visą
gyvenimą poreikiams tenkinti.

4.2.1. Profesinis mokymas Telšių regione
Regione veikia 4 profesinio mokymo įstaigos, tačiau Telšių regiono 2014 – 2020 plėtros plane
konstatuojama, kad profesinio mokymo programų pasiūla neatitinka darbo rinkos poreikių
regione. Planuojama, kad Plungės technologijų ir verslo mokykloje kuriamas Žemės ūkio,
medžioklės, miškininkystės sektoriaus praktinio mokymo centras prisidės prie geresnio regionui
reikalingų specialistų parengimo.
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Žemiau pateikiamoje lentelėje pavaizduotas mokinių, įstojusių ir baigusių profesines
mokyklas Telšių regione skaičių pokyčiai 2006 – 2012 m. ( 11 lentelė „Profesinio mokymo
įstaigų ir mokinių jose skaičius Telšių regiono savivaldybėse 2006 –2013 m.“ )

11 lentelė. Profesinio mokymo įstaigų ir mokinių jose skaičius Telšių regiono
savivaldybėse 2006 –2013 m.
Profesinio
mokymo įstaigų Jose mokinių
Savivaldybė

Priimta mokinių

skaičius
2006

Baigė

profesinio

mokymo įstaigą
2012

2006
1849
837
591

2012
1789
773
527

2006
783
391
222

2012
647
295
165

2006
326
150
91

4
3
Telšių apskr.
1
1
Mažeikių r.
1
1
Plungės r.
Rietavo
2
1
421
489
170
187
85
Telšių r.
LR statistikos departamentas, Švietimas skaičiais 2013. Profesinis mokymas

2012
588
235
161
192

2013 – 2014 m.m Telšių regione veikė 4 profesinio mokymo įstaigų. Jų siūlomos
mokymo programos ir mokinių skaičius pateikiamos žemiau esančioje lentelėje (12 lentelė
„Telšių regiono profesinio mokymo įstaigos“.)

12 lentelė. Telšių regiono profesinio mokymo įstaigos.
Mokykla

Siūlomos mokymo programos

Mokinių skaičius 2013
– 2014 m.m.

Mažeikių

Nebaigus pagrindinės mokyklos:

politechnikos

Apdailininkas (statybininkas).

mokykla
Baigus pagrindinę mokyklą:
Apdailininkas (statybininkas);
Apeigų ir švenčių organizatorius;
Aplinkos apsaugos darbuotojas;
Cheminės analizės laborantas;
Elektromontuotojas;
Interjero apipavidalintojas;
Naftos produktų operatorius;
Prekybos įmonių vadybininko padėjėjas;
Stalius;
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837

Suvirintojas.

Baigus vidurinę mokyklą:
Apeigų ir švenčių organizatorius;
Elektros įrenginių elektromechanikas;
Naftos produktų operatorius;
Prekybos įmonių vadybininko padėjėjas;
Mūrininkas betonuotojas;
Apdailininkas (statybininkas);
Aplinkos apsaugos darbuotojas.
Plungės technologijų

Baigus pagrindinę mokyklą:

ir verslo mokykla

Technikos priežiūros verslo darbuotojas;

590

Statybos verslo paslaugų teikėjas;
Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas;
Apdailininkas (statybininkas);
Padavėjas ir barmenas;
Virėjas;
Stalius;
Automobilio mechanikas;
Kaimo turizmo organizatorius;
Sekretorius;
Viešbučio darbuotojas.

Baigus vidurinę mokyklą:
Sekretorius;
Automobilio mechanikas;
Suvirintojas;
Konditeris.
Telšių
profesinio
centras

regioninis
mokymo

Baigus pagrindinę mokyklą:
Virėjas
Padavėjas ir barmenas
Technikos priežiūros verslo darbuotojas
Automobilio mechanikas;
Automobilių kėbulų remontininkas;
Pastatų restauratorius
Suvirintojas
Apdailininkas
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449

Kompiuterio ir organizacinės technikos operatorius
Kompiuterinio projektavimo operatorius
Siuvėjas
Buitinių paslaugų teikėjas
Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas

Baigus vidurinę mokyklą:
Virėjas
Automobilių mechanikas
Apdailininkas (statybininkas)
Kaimo turizmo organizatorius
Siuvėjas
Sukirpėjas konstruktorius
Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas
Kompiuterinio projektavimo operatorius

4.3. Švietimas Panevėžio regione
2011 m. visuotinio surašymo duomenimis vyresnių nei 20 m. Panevėžio regiono
gyventojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą rodiklis yra mažesnis nei šalies vidurkis – 17,74 proc.
gyventojų (vyresnių nei 20 metų) turi aukštąjį išsilavinimą (šalies vidurkis – 24,65), aukštesnįjį
išsilavinimą (įskaitant specialų vidurinį) turinčių gyventojų skaičius yra didesnis nei šalies
vidurkis – jį yra įgiję 22,48 proc. regiono gyventojų (šalies vidurkis – 19,63), vidurinį 33,17
proc. (šalies vidurkis – 33,89). Surašymo duomenimis 25,81 proc. regionų gyventojų
išsilavinimas yra pagrindinis arba žemesnis nei pagrindinis. Jokio išsilavinimo neturi 0,78 proc.
gyventojų (Lietuvos statistikos departamento duomenys).
LR Statistikos departamento duomenimis, 2013 m. Panevėžio apskrityje veikė 51
ikimokyklinio ugdymo įstaigos. 2012 – 2013 m. mokslo metais 108 bendrojo ugdymo įstaigose
mokėsi – 31521, 1 kolegijoje – 1938, 1 universitete – 887, 7 profesinio mokymo įstaigose – 3957
mokiniai.
4.3.1. Profesinis mokymas Panevėžio regione
Siekiantiems profesinio išsilavinimo Panevėžio apskrityje siūlomos platus mokymo
programų pasirinkimas atsižvelgiant į regiono pramonės specifiką ir darbo jėgos poreikį.
Regione planuojama įkurti 3 sektorinius profesinio mokymo centrus. Didžioji dalis regione
veikiančių ūkio subjektų užsiima didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto
priemonių ir motociklų remonto veikla. Atsižvelgiant į tai Didmeninės ir mažmeninės prekybos
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sektoriaus praktinio centras bus atidarytas Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykloje.
Užtikrinant regiono ir šalies statybos sektoriaus poreikį Panevėžio profesinio rengimo centre
planuojama įkurti Statybos sektoriaus praktinio mokymo centrą. Atsižvelgiant į regiono
pramonės ir verslo stiprybę išnaudojant regiono logistinę padėtį, augančius transporto srautus ir
planuojamą tiesti geležinkelio vėžę Rail Baltic Panevėžio darbo rinkos mokymo centre bus
kuriamas Transporto, sandėliavimo ir ryšių sektoriaus praktinio mokymo centras. Mažesniuose
regiono miestuose – Biržuose, Joniškėlyje, Kupiškyje ir Rokiškyje veikia po vieną profesinio
mokymo įstaigą, užtikrinant glaudesnį bendradarbiavimą su vietos darbdaviais.
Žemiau pateikiamoje lentelėje pavaizduotas mokinių, įstojusių ir baigusių profesines
mokyklas Panevėžio regione skaičių pokyčiai 2006 – 2012 m. ( 13 lentelė „Profesinio mokymo
įstaigų ir mokinių jose skaičius Panevėžio regiono savivaldybėse 2006 –2013 m.”)

13 lentelė. Profesinio mokymo įstaigų ir mokinių jose skaičius Panevėžio regiono
savivaldybėse 2006 –2013 m.
Profesinio
mokymo
Savivaldybė

Jose mokinių

įstaigų
2006
2
1
3

2012
1
1
3

2006
557
415
2046

2012
738
429
2103

2006
233
165
909

Priimta

Baigė

mokinių

profesinio

2012
362
210
951

2006
114
135
533

Biržų r.
Kupiškio r.
Panevėžio m.
Panevėžio r.
Pasvalio r.
1
1
301
374
164
159
72
Rokiškio r.
1
1
149
313
55
146
37
Biržų r.
2
1
557
738
233
362
114
LR statistikos departamentas, Švietimas skaičiais 2013. Profesinis mokymas

2012
227
179
773
113
71
227

2013 – 2014 m.m. Panevėžio regione veikė 7 profesinio mokymo įstaigos. Jų siūlomos
mokymo programos ir mokinių skaičius pateikiamos žemiau esančioje lentelėje (14 lentelė
„Profesinio mokymo įstaigų ir mokinių jose skaičius Panevėžio regiono savivaldybėse 2006 –
2013 m.”)

14 lentelė. Profesinio mokymo įstaigų ir mokinių jose skaičius Panevėžio regiono
savivaldybėse 2006 –2013 m.
Mokykla

Siūlomos mokymo programos

Mokinių skaičius 2013
– 2014 m.m.

Biržų technologijų ir Baigus pagrindinę mokyklą:
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823

verslo

mokymo Apdailininkas (statybininkas);

centras

Konditeris;
Virėjas;
Automobilių mechanikas;
Prekybos įmonių vadybininko padėjėjas;
Automobilių kėbulo remontininkas;
Sekretorius;
Padavėjas ir barmenas;
Pardavėjas;
Floristas;
Apskaitininkas ir kasininkas.
Baigus vidurinę mokyklą:

Apdailininkas (statybininkas);
Automobilių mechanikas;
Prekybos įmonių vadybininko padėjėjas;
Konditeris;
Sekretorius;
Virėjas;
Padavėjas ir barmenas;
Floristas;
Apskaitininkas ir kasininkas.
Joniškėlio

Igno Nebaigus pagrindinės mokyklos:

Karpio žemės ūkio ir Žemės ūkio gamybos verslo darbininkas.
paslaugų mokykla
Baigus pagrindinę mokyklą:

Sekretorius;
Prekybos įmonių vadybininko padėjėjas;
Kaimo verslų darbuotojas;
Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas;
Apdailininkas (statybininkas);
Technikos priežiūros verslo darbuotojas;
Automobilių remontininkas;
Ekologinio ūkio darbuotojas;
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360

Floristas;
Miško darbininkas.

Baigus vidurinę mokyklą:
Apskaitininkas ir kasininkas;

Automobilių mechanikas;
Smulkiojo verslo organizatorius;
Apdailininkas (statybininkas);

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas;
Floristas;
Virėjas.

Kupiškio

Baigus pagrindinę mokyklą:

436

technologijos ir verslo Prekybos įmonių vadybininko padėjėjas;
mokykla

Padavėjas ir barmenas;
Apdailininkas (statybininkas);
Apskaitininkas ir kasininkas;
Stalius;
Kompiuterio ir organizacinės technikos operatorius;
Technikos priežiūros verslo darbuotojas;
Suvirintojas.

Baigus vidurinę mokyklą:

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjas;
Padavėjas ir barmenas;
Apdailininkas (statybininkas);
Apskaitininkas ir kasininkas;
Stalius;
Socialinio darbuotojo padėjėjas;
Suvirintojas;
Virėjas.

Panevėžio Margaritos Baigus pagrindinę mokyklą:
Rimkevičaitės

Dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojas;

technologinė mokykla

Virėjas;
Smulkiojo verslo paslaugų teikėjas;
Apskaitininkas ir kasininkas;
Kompiuterio ir organizacinės technikos
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539

operatorius;
Aplinkos apsaugos
Darbuotojas;
Elektroninės prekybos agentas.
Baigus vidurinę mokyklą:

Dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojas;
Siuvėjas.
Baigus pagrindinę mokyklą:

357

Floristas;
Padavėjas ir barmenas;
Pramonės įmonių prekybos konsultantas;
Prekybos įmonių vadybininko padėjėjas;

Panevėžio prekybos ir Vizualinės reklamos gamintojas;
paslaugų

verslo

Virėjas.

mokykla
Baigus vidurinę mokyklą:
Apskaitininkas ir kasininkas;
Bankinių operacijų tvarkytojas;
Floristas;
Interjero apipavidalintojas;
Konditeris;
Padavėjas ir barmenas;
Prekybos įmonių vadybininko padėjėjas;
Viešbučio darbuotojas.

Panevėžio profesinio Nebaigus pagrindinės mokyklos:
rengimo centras

1123

Apdailininkas (statybininkas);
Stalius.
Baigus pagrindinę mokyklą:

Automobilių mechanikas;
Automobilių elektromechanikas;
Apdailininkas (statybininkas);
Higieninės kosmetikas;
Kirpėjas;
Automatinių

sistemų
93

eksploatavimo

mechatronikas;
Pastatų inžinerinės įrangos montuotojas;
Technikos priežiūros verslo darbuotojas;
Agroserviso darbuotojas;
Aplinkotvarkos darbuotojas;
Mūrininkas – betonuotojas;
Kompiuterinės įrangos derintojas;
Metalo apdirbimo staklininkas;
Elektrinių buitinių prietaisų remontininkas.
Baigus vidurinę mokyklą:

Automobilių mechanikas;
Automobilių elektromechanikas;
Higieninės kosmetikos darbuotojas;
Kirpėjas;
Technikos priežiūros verslo darbuotojas;
Kompiuterinės įrangos derintojas;
Metalo apdirbimo staklininkas;
Aplinkotvarkos darbuotojas;
Apdailininkas (statybininkas).
Rokiškio

Nebaigus pagrindinės mokyklos:

technologijos verslo ir Siuvėjas;
žemės ūkio mokykla

Technikos šaltkalvio remontininkas;
Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas.

Baigus pagrindinę mokyklą:
Automobilių mechanikas;
Apdailininkas (statybininkas);
Apskaitininkas – kasininkas;
Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas;
Elektros įrenginių montuotojas;
Kompiuterinio projektavimo operatorius;
Metalo apdirbimo staklininkas;
Mūrininkas – betonuotojas;
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309

Metalo apdirbimo staklininkas;
Sekretorius;
Siuvėjas;
Suvirintojas.

Baigus vidurinę mokyklą:
Automobilių mechanikas; apdailininkas
(statybininkas);
Siuvėjas;
Sekretorius;
Suvirintojas;
Apskaitininkas kasininkas;
Kompiuterinio projektavimo operatorius;
Metalo apdirbimo staklininkas.

4.4. Švietimas Utenos regione
2011 m. visuotinio surašymo duomenimis Utenos regiono gyventojų, turinčių aukštąjį
išsilavinimą rodiklis yra mažesnis nei šalies vidurkis – 17,88 proc. gyventojų (vyresnių nei 10
metų) turi aukštąjį išsilavinimą (šalies vidurkis - 24,65), aukštesnįjį išsilavinimą (įskaitant
specialų vidurinį) turinčių gyventojų skaičius yra didesnis nei šalies vidurkis – jį yra įgiję 22,61
proc. regiono gyventojų (šalies vidurkis - 19,63), vidurinį 24,78 proc. (šalies vidurkis – 33,89).
Surašymo duomenimis 32,69 proc. regionų gyventojų išsilavinimas yra pagrindinis arba
žemesnis nei pagrindinis. Jokio išsilavinimo neturi 2,13 proc. gyventojų (Lietuvos statistikos
departamento duomenys).
LR Statistikos departamento duomenimis, 2013 m. Utenos apskrityje veikė 17
ikimokyklinio ugdymo įstaigų. 2012 - 2013 m. mokslo metais 62 bendrojo ugdymo įstaigose
mokėsi – 16 232, 1 kolegijoje – 2169, 5 profesinio mokymo įstaigose – 2253 mokiniai.
4.4.1. Profesinis mokymas Utenos regione
Utenos regiono verslo specifiką atskleidžia čia įsikūrusios arba padalinius turinčios
stambios Lietuvos maisto pramonės įmonės – UAB „Utenos mėsa“, UAB „Švyturys – Utenos
alus“ , AB „Rokiškio sūris“. Atsižvelgiant į tai Utenos regioniniame profesinio mokymo centre
bus įkurtas Maisto produktų, gėrimų ir tabako gamybos sektoriaus praktinio mokymo centras.
Utenos darbo rinkos mokymo centre kuriamas Didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriaus
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praktinio centras. Užtikrinant žemės ūkio sektoriaus poreikius Alantos technologijos ir verslo
mokykloje bus įkurtas Žemės ūkio sektorinio praktinio mokymo centras. Visagino technologijos
ir verslo profesinio mokymo centre kuriamas Energetikos sektoriaus praktinio mokymo centras
turėtų užtikrinti planuojamą regione vystyti atominės energetikos krypties darbo jėgos poreikį.
Atsižvelgiant į regiono specifiką – palankias sąlygas plėtoti turizmo veiklą, Utenos regiono
profesinėse mokyklose rengiami šios srities specialistai.
Žemiau pateikiamoje lentelėje pavaizduotas mokinių, įstojusių ir baigusių profesines
mokyklas Utenos regione skaičių pokyčiai 2006 – 2012 m. ( 15 lentelė “Profesinio mokymo
įstaigų ir mokinių jose skaičius Utenos regiono savivaldybėse 2006 –2013 m.”)

15 lentelė. Profesinio mokymo įstaigų ir mokinių jose skaičius Utenos regiono
savivaldybėse 2006 –2013 m.
Profesinio
mokymo
Savivaldybė

Jose mokinių

įstaigų
2006
6
1

2012
5
1

2006
2693
149

2012
2253
189

Priimta

Baigė

mokinių

profesinio

2006
1177
59

2012
1045
92

Utenos apskr.
Anykščių r.
Ignalinos r.
Molėtų r.
1
1
459
418
182
204
Utenos r.
1
1
664
585
300
229
Visagino
2
1
958
639
423
323
LR statistikos departamentas, Švietimas skaičiais 2013. Profesinis mokymas

2006
757
37

2012
847
65

112
157
341

171
203
284

2013 – 2014 m.m Utenos regione veikė 7 profesinio mokymo įstaigos. Jų siūlomos
mokymo programos ir mokinių skaičius pateikiamos žemiau esančioje lentelėje (16 lentelė
„Utenos regiono profesinio mokymo įstaigos“)

16 lentelė. Utenos regiono profesinio mokymo įstaigos.
Mokykla

Siūlomos mokymo programos

Mokinių skaičius 2013
– 2014 m.m.

Alantos

technologijos

verslo mokykla

ir Nebaigus pagrindinės mokyklos:
Stalius;
Ekologinio ūkio darbuotojas.

Baigus pagrindinę mokyklą:
Žemės

ūkio
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gamybos

verslo

433

darbininkas;
Virėjas;.
Padavėjas ir barmenas;
Automobilių mechanikas;
Apdailininkas (statybininkas);
Technikos

priežiūros

verslo

darbuotojas;
Žirgininkystės verslo darbuotojas;
Kaimo verslų darbuotojas.

Baigus vidurinę mokyklą:
Apskaitininkas ir kasininkas;
Padavėjas ir barmenas;
Žemės

ūkio

gamybos

verslo

darbuotojas;
Žirgininkystės verslo darbuotojas;
Technikos

priežiūros

verslo

darbuotojas;
Apsaugos darbuotojas;
Tarptautinių

vežimų

vairuotojo

ekspeditorius.

Anykščių

technologijos Baigus pagrindinę mokyklą:

mokykla

Technikos

priežiūros

199
verslo

darbuotojas;
Virėjas;
Stalius.

Baigus vidurinę mokyklą:
Tarptautinių

vežimų

vairuotojo

ekspeditoriaus;
Viešbučio darbuotojas;
Sekretorius.

Utenos regioninis profesinio Nebaigus pagrindinės mokyklos:
mokymo centras

Viešbučio darbuotojas
Baigus pagrindinę mokyklą:

Apdailininkas (statybininkas);
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576

Virėjas;
Maisto pramonės darbuotojas;
Automobilių mechanikas.
Baigus vidurinę mokyklą:

Maisto

produktų

gamybos

darbuotojas;
Prekybos

įmonių

vadybininko

padėjėjas;
Automobilių mechanikas;
Padavėjas ir barmenas;
Stalius.
Zarasų žemės ūkio mokykla

Nebaigus pagrindinės mokyklos:
Žemės

ūkio

gamybos

470

verslo

darbininkas;
Technikos šaltkalvio remontininkas.

Baigus pagrindinę mokyklą:

Kaimo turizmo organizatorius.
Virėjas.
Technikos

priežiūros

verslo

darbuotojas.
Apdailininkas (statybininkas).
Baigus vidurinę mokyklą:

Smulkiojo verslo organizatorius

Aktuali profesinio mokymo situaciją tiesiogiai susijusi su verslo poreikiais šalyje ir
atskiruose regionuose. Toliau darbe bus paanalizuota kiekvieno tyrime dalyvavusio regiono
verslo situacija ir bei ją apibūdinantys rodikliai, siekiant atskleisti profesinio mokymo vystymo
poreikius ir galimybes.

V. VERSLO SITUACIJOS LIETUVOS - LATVIJOS PASIENIO
REGIONUOSE APŽVALGA
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5.1. Klaipėdos regionas
Pagal ekonominio išsivystymo lygį Klaipėdos apskritis – vienas iš sėkmingiausiai
besiplėtojančių regionų šalyje. Lietuvos Statistikos departamento duomenimis lyginant 2010 2014 m. statistinius duomenis veikiančių ūkio subjektų skaičius Klaipėdos apskrityje augo.
Klaipėdos apskrityje šiuo laikotarpiu veikiančiu ūkio subjektų skaičius išaugo 2,8 proc. Didžioji
dalis ūkio subjektų registruojama Klaipėdos mieste. Daugiausiai įmonių užsiėmė didmenine ir
mažmenine prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontu, transporto ir
saugojimo veikla, kita aptarnavimo veikla.
Klaipėdos regione 2014 metų pradžioje veikė 8164 įmonės. Klaipėdos regionas pagal
bendrą įmonių skaičių yra trečioje vietoje, jį lenkia Vilniaus ir Kauno apskritys.
2012 m. Klaipėdos regione buvo sukurta 13,9 mln. Lt bendrojo vidaus produkto (toliau –
BVP). Tai sudarė 12,2 proc. šalies BVP ir Klaipėdos regionas pagal šį rodiklį buvo trečias šalies
apskričių kontekste (Po Vilniaus ir Kauno). Didžiausia regiono pridėtinė vertė sukuriama
didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje, transporto sektoriuje bei apgyvendinimo ir maitinimo
paslaugų veikloje (4.851,3 mln. Lt arba 41,8 proc.). Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo
veikla, namų ūkio reikmenų remontas ir kitos paslaugos sukuria tik 1,4 proc. Klaipėdos regiono
BVP.
Klaipėdoje labiausiai išvystyta chemijos pramonė. Čia gaminamos polietileno tereftalato
(PET) granulės, biokuras, tepimo priemonės ir tepalinės alyvos. Klaipėdoje remontuojami ir
statomi laivai, gaminami baldai ir medienos gaminiai, popierius ir kartonas, uždegimo sistemų
laidų rinkiniai, surenkamieji geležies ar plieno statiniai, cigaretės ir gintaro dirbiniai. Klaipėdoje
gaminamos šios statybinės medžiagos: plytelės, šaligatvio plytelės ir panašūs dirbiniai iš
cemento, taip pat prekiniai betono mišiniai. Apie 9 procentus visos Klaipėdos pramonės sudaro
maisto gamyba: duonos ir pyrago gaminiai, ledai, saldainiai, margarinas, žuvų gaminiai. 2013
metais iš Klaipėdos apskrities lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 7,5 mlrd. litų, tai sudarė
14,6 proc. viso lietuviškos kilmės prekių eksporto. Palyginti su 2012 metais, eksportas padidėjo
9 proc. Daugiausia iš Klaipėdos apskrities eksportuota šių lietuviškos kilmės prekių: plastikų ir
jų gaminių (26,6 proc.), tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (14,8 proc.), baldų (13,4 proc.),
mineralinio kuro, mineralinių alyvų ir jų distiliavimo produktų (7,1 proc.), paruoštų pašarų
gyvūnams (4,9 proc.). Pagrindinės Klaipėdos apskrities eksporto partnerės buvo: Vokietija (13,8
proc.), Švedija (9,5 proc.), Lenkija (7,9 proc.), Jungtinė Karalystė (6,6 proc.) ir Norvegija (6,2
proc.). 2012 metų pabaigoje tiesioginės užsienio investicijos (TUI) Klaipėdoje sudarė 2,5 mlrd.
litų, tai yra 5,9 proc. visų šalies TUI. Per metus TUI Klaipėdoje išaugo 1,7 proc. Klaipėdos
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apskrities bendrasis vidaus produktas (BVP) 2012 metais siekė 13,9 mlrd. litų ir sudarė 12,2
proc. viso šalies BVP. Vienam apskrities gyventojui teko 41,7 tūkst. litų BVP. Daugiausia
bendrosios pridėtinės vertės sukurta didmeninės ir mažmeninės prekybos, transporto ir
saugojimo, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų (43,2 proc.) bei pramonės sektoriuose (25,5
proc.).
Klaipėdos regione fiksuojamas aukštas verslumo lygis – 2013 m. pradžios duomenimis
1000 gyventojų regione teko 23,9 įmonės. Pagal šį regionas nusileidžia tik Vilniaus apskričiai,
kurioje fiksuojama 32,3 MVĮ tūkstančiui gyventojų. Bendras Lietuvos verslumo lygis – 22
(Lietuvos statistikos departamentas).
Regione dominuoja smulkusis verslas – 2014 m. pradžios duomenimis regione veikė
8132 MVĮ. 89% ūkio subjektų apyvarta 2014 m. pradžios duomenimis siekė iki 2 mln. Lt. 100
mln. Lt apyvartą viršija 38 ūkio subjektai – 0,36%.
2014 m. pradžios duomenimis Klaipėdos regione veikė 4635 įmonės, kuriose dirba 0–4
žmonės. Įmonių, kuriose dirbtų 5–9 darbuotojai regione yra 1806. Klaipėdos apskrityje,
remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, veikė 933 įmonės, kuriose dirba 10–19
darbuotojų.
Apskrities pramonės veikla įvairiapusiška. Klaipėda garsėja laivų statyba ir remontu, čia
dirba viena iš didžiausių laivų statyklų trijose Baltijos valstybėse – „Baltijos laivų statykla“.
Klaipėdoje taip pat pasaulinius kokybės apdovanojimus pelnęs alus ir kokybiški baldai. Užsienio
kapitalo įmonės gamina automobilių laidus ir kabelių rinkinius eksportui. Klaipėdos ir Kretingos
rajonuose išgaunama nafta, naudojama kokybiškų tepalų gamybai. Šilutės rajone išvystyta
durpių gavyba ir riebių sūrių gamyba. Sparčiausiai augančios pramonės rūšys apskrityje yra
maisto, chemijos (PET granulių gamyba), plastikinės taros, statybinių medžiagų, statybinių
metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba.
Stambiausios ir plačiau žinomos apskrities pramonės įmonės – „Neo Group ir UAB
„Orion Global Pet“ (PET granulių gamyba), UAB „Yazaki Wiring Technologies Lietuva“ (laidų
sistemų ir kabelių gamyba), UAB „Philip Moris Lietuva“ (tabako gaminiai), UAB
„Masterfoods“ (ėdalo gyvūnams gamyba, maisto prekių prekyba), UAB „Vakarų medienos
grupė“ (medienos produkcijos gamyba), AB Vakarų laivų gamykla (laivų remontas, metalo
konstrukcijų gamyba), AB „Klaipėdos mediena“ (baldų ir medienos gaminių gamyba), UAB
„Minijos nafta“ (naftos paieška, gavyba, realizacija), AB „Baltijos laivų statykla“ (laivų statyba),
UAB „Agrovet“ (mėsos ir jos produktų gamyba), UAB „Pajūrio mediena“ (medienos
apdirbimas), AB „Klaipėdos baldai“ (baldų gamyba), AB „Kretingos grūdai“ (grūdų
perdirbimas), AB „Geonafta“ (naftos gavyba), AB „Klaipėdos kartonas“ (kartono gamyba), AB
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„Šilutės baldai“ (baldų gamyba), UAB „Gargždų mida“ (stogo dangų gamyba), AB „Laivitė“
(laivų remontas), UAB „Perdanga“ (statybinių medžiagų gamyba), AB „Klaipėdos duona“
(duonos ir pyrago gaminių gamyba), AB „Dilikas“ (baldų gamyba).
Klaipėdos regiono verslo krypčių išskirtinumą turimi alternatyvios energijos šaltiniai vėjo energija, jūros (žydroji energiją) bei biotechnologinis potencialas. Apskritis turi
susiformavusias jūrinio poilsio organizavimo, turizmo tradicijas. Klaipėdos apskritis pirmauja
tarp apskričių pagal apgyvendinimo įstaigų skaičių.
Vertinant MVĮ veiklos rūšis (pagal EVRK, Lietuvos statistikos departamento duomenys)
Klaipėdos regione 2014 m. pradžioje vyravo 2273 įmonės, transportas ir saugojimas – 1161
įmonė, statyba ir apdirbamoji gamyba – atitinkamai 861 ir 842 įmonė.
Klaipėdos regionas išsiskiria didelių įmonių (pagal darbuotojų skaičių) skaičiumi. 2014
m. pradžioje regione veikė 37748 ūkio subjektai, kuriuose dirba daugiau nei 50 darbuotojų, iš jų
1071 ūkio subjektas kuriame dirba 1000 ir daugiau darbuotojų.
Didžiausi regiono darbdaviai – AB „Žemaitijos pienas“, Klaipėdos filialas (1205
darbuotojai), Saugos tarnyba „Argus“ (1114 darbuotojai), UAB „Vlantana“ (874 darbuotojai),
UAB „Mars Lietuva“ (813 darbuotojų),

AB

„Klaipėdos baldai“ (790 darbuotojų)

(www.rekvizitai.lt duomenys).
UAB „Verslo žinios“ duomenimis 2013 Klaipėdos regione didžiausiais pajamas gavo
šios įmonės: UAB „Indorama Polimers Europe“ (Klaipėda) užsiimanti pirminių plastikų gamyba,
UAB „Neo group“ (Klaipėdos raj.), užsiimanti PET granulių gamyba, UAB „Indorama Holdings
Europe“ (Klaipėda), vykdanti chemijos produktų didmeninės prekybos veiklą, UAB „Orion
Global PET“ (Klaipėda), užsiimanti plastikų gamyba, UAB „Vakarų medienos grupė“
(Klaipėda), kontroliuojanti įmones, vykdančias medienos apdirbimo, logistikosir termofikacinių
elektrinių veiklą. Remiantis šiais duomenimis 2013 m. į 33 pelningiausių Lietuvos įmonių sąrašą
patenka šios Klaipėdos regiono įmonės: UAB „Baltlanta“ (Klaipėda), užsiimanti žvejyba bei
žuvų apdorojimu, VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ (Klaipėda), vykdanti uosto
valdymo veiklą, UAB „Manifondas“, (Gargždai, Klaipėdos raj.), užsiimanti naftos paieška ir
gavyba, UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ (Klaipėda“), atliekanti Klaipėdos uosto
krovinių ir konteinerių krovos darbus, AB „Klaipėdos nafta“ (Klaipėda), atliekanti
eksportuojamų naftos produktų paskirstymą.

5.2. Telšių regionas
Kultūrinė, dvasinė, administracinė ir religinė Žemaitijos sostinė, kur daugelis sveikų vyrų
yra statybininkai, – tokį Telšių įvaizdį kuria miesto pasirinkti vystymosi prioritetai bei
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dominuojanti verslo sritis.
2013 m. sausio 1 d. Telšių apskrityje veiklą vykdė 3263 ūkio subjektai. Palyginti su 2012
m. sausio 1 d., apskrityje veikiančių ūkio subjektų sumažėjo 1,8 procento. 1000-iui apskrities
gyventojų teko 16 ūkio subjektų. Pagal šį rodiklį apskritis kartu su Panevėžio ir Šiaulių
apskritimis užima 4 vietą šalyje. Daugiausia veikiančių ūkio subjektų yra didmeninės ir
mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto sektoriuose (853),
kitos aptarnavimo veiklos (417) statybos (292), transporto ir saugojimo (257) sektoriuose. Telšių
apskrityje dominuoja smulkusis ir

vidutinis verslas. 75 proc. veikiančių ūkio subjektų turi

mažiau negu 10 darbuotojų. Daugiau negu po 1000 darbuotojų turi 3 veikiantys ūkio subjektai,
esantys po vieną Mažeikių, Plungės ir Telšių rajonų savivaldybėse. Daugiau nei 1 mln. pajamų
2013 m. gavo 26 apskrities įmonės. Telšių apskrities pramonėje išskirtinę vietą užima bendrovė
„Žemaitijos pienas“. Įmonė yra viena didžiausių ir moderniausių pieno perdirbimo bendrovių
Lietuvoje, joje 2013 metais dirbo daugiau kaip 1200 darbuotojų.
Telšių regioną pramonės srityje išskiria dominuojantis naftos produktų perdirbimo ir
prekybos sektorius. Tai pagrindinis tiesioginių užsienio investicijų traukos centras, daugiausiai
darbo vietų kuriantis ir mokesčių sumokantis sektorius šiame regione. Išskirtinę vietą apskrityje
šioje pramonės struktūroje užima AB „ORLEN Lietuva“. Pagrindinės bendrovės veiklos sritys
yra naftos produktų gamyba ir prekyba. Ji yra viena žinomiausių ir itin didelę įtaką ne tik
regiono, bet ir Lietuvos ekonomikai darančių bendrovių. Tai didžiausia šalyje mokesčių
mokėtoja, didžiausia Lietuvos bendrovė pagal pajamas ir viena didžiausių šalies eksportuotojų.
Bendrasis vidaus produktas 2012 m. apskrityje siekė 4,5 mlrd. Lt (1,3 mlrd. EUR), kurio vienam
apskrities gyventojui teko 30,6 tūkst. Lt (8,86 tūkst. EUR). Tai šeštas rodiklis šalyje. Didžiausia
regiono pridėtinė vertė sukuriama pramonės (37,5 proc.) didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje,
transporto ir saugojimo bei apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektorių veikloje (25,6 proc.).
2012 metų pabaigoje tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui

Telšių

apskrityje sudarė vidutiniškai 24196 Lt (7007,65 EUR), t. y. 10 137 Lt (2935,9 EUR) daugiau
nei vidutiniškai šalyje. Didžiausią apskrities tiesioginių užsienio investicijų dalį pritraukia
Mažeikių rajono savivaldybė – 3512,35 tūkst. Lt. (1017,25 tūkst. EUR), mažiausiai - Rietavo
savivaldybė, kuri 2012 m. tiesioginių užsienio investicijų nepritraukė. 2012 m. materialinės
investicijos apskrityje sudarė 777 294 tūkst. Lt (225 119,9 tūkst. EUR), palyginti su 2011 m.
padidėjo 14,77 proc. Vertinant tiesiogines užsienio investicijas (TUI), regionas yra vienas iš
lyderių Lietuvoje. 2012 metų duomenimis, Telšių apskritis nusileido tik Vilniaus bei Kauno
apskritims ir pritraukė investicijų už daugiau kaip 3,574 mlrd. Lt (1,035 mlrd. EUR). Pagal TUI,
tenkančias vienam gyventojui, situacija yra dar geresnė – 2012 m. regionas užėmė antrą vietą ir
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net 72 proc. lenkė šalies vidurkį. Tokią situaciją lėmė Mažeikiuose veikianti naftos perdirbimo
gamykla, kuri pritraukia daugiausia investicijų apskrityje. Prie gerų šio rodiklio rezultatų
prisideda ir kitos apskrityje įsikūrusios įmonės: „Ingman ledai“ bei „Pieno žvaigždės“, kurios yra
žinomos ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Daugiausia iš Telšių apskrities eksportuota naftos
produktų – 93,6 proc. viso lietuviškos kilmės prekių eksporto apskrityje.
2014 m. sausio mėnesio duomenimis Telšių regione fiksuojamas bedarbių skaičiaus
mažėjimas – lyginant su 2013 m. pradžios statistiniais rodikliais bedarbių skaičius sumažėjo 8,2
proc. Didžiausias nedarbas užfiksuotas Mažeikių rajone – 16,57 proc. (LR Darbo biržos
duomenys). Mažeikių rajonas pagal numatytus kriterijus priskiriamas probleminių teritorijų
sąrašui.
2013 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis apskrityje buvo 2011,2 Lt (582,48
EUR). Lyginant su 2012 m. rodikliais vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis augo vienas iš
sparčiausių šalyje – 6,2 proc. Pagal šį rodiklį apskritį lenkia tik Alytus (6.8 proc.) ir
Marijampolės (6.5 proc.).

5.3. Panevėžio regionas
Panevėžio regionas dažnai laikomas Aukštaitijos pramonės centru, kuris turi įtakos viso
regiono plėtrai. Regiono verslas išsiskiria konkurenciniais pranašumais: patogi geografinė
padėtis logistikai, tradiciškai stiprus žemės ūkis ir jo produktus perdirbanti pramonė, geras
įdirbis aukštųjų technologijų srityje.
Panevėžio regionui ypač didelę reikšmę turi automagistralė „Via Baltica“ bei geras
susisiekimas su Vilniaus, Kauno, Šiaulių apskritimis, Ryga. Ilgalaikėje (iki 2025 m.) Lietuvos
transporto sistemos plėtros strategijoje penkiuose Lietuvos regionuose, tarp jų ir Panevėžio,
rekomenduojama steigti modernius logistikos centrus, integruoti juos į Baltijos jūros regiono
transporto logistikos centrų tinklą. Panevėžio regiono konkurencingumą vystant logistiką
padidins projektas „Rail Baltica“, kurio vėžė eis per regioną. Panevėžio regiono žemės ūkio
sektorius yra vienas stipriausių Lietuvoje. Regione sparčiai auga ekologinių ūkių skaičius ir jų
dalis bendrame žemės ūkio naudmenų plote. Panevėžio regionas išsiskiria palyginti kvalifikuota
darbo jėga. Efektyviai pasinaudojant Panevėžio mechatronikos centro, mokslo ir technologijų
parko, KTU Panevėžio instituto technologijų laboratorijos ir Laisvosios ekonominės zonos
galimybėmis regionas turi galimybę plėtotis kaip vienas iš Lietuvos inovacijų centrų.
2012 m. Panevėžio regione buvo sukurta 7 mlrd. Lt (2,03 mlrd. EUR) bendrojo vidaus
produkto (toliau – BVP). Tai sudarė 6,2 proc. šalies BVP. Pagal šį rodiklį Panevėžio apskritis
užima penktą vietą Lietuvos apskričių tarpe. Vienam apskrities gyventojui teko 28,7 tūkst. Lt
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(8,31 tūkst. EUR) apskrityje sukurto BVP. Didžiausia regiono pridėtinė vertė sukuriama
pramonėje (1892,9 mln. Lt (548,22 mln. Eur), arba 29,9 proc.) didmeninėje ir mažmeninėje
prekyboje, transporto sektoriuje bei apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikloje (1736,2 mln.
Lt (502,8 mln. EUR) arba 27,4 proc.). Mažiausią pridėtinę vertę regione kuria finansinė ir
draudimo veikla (68,1 mln. Lt (19,7 mln. EUR), arba 1,1 proc.) Pagal tiesiogines užsienio
investicijas Panevėžio apskritis yra penktoje vietoje po Vilniaus, Kauno, Telšių ir Klaipėdos
apskričių. 2012 m. tiesioginės užsienio investicijos Panevėžio regione siekė 820,31 mln. Lt
(237,58 mln. EUR) sumos. Regione daugiausiai investicijų vienam gyventojui susilaukė
Panevėžio miestas – 761,44 Lt (220,5 EUR)/1 gyv., mažiausiai – Rokiškio raj. savivaldybė –
1,34 Lt (0,39 EUR) /1 gyv.
Pagal materialines investicijas Panevėžio apskritis 2012 metais šalyje užėmė penktą vietą
šalyje. Investicijų suma siekė 939 391 tūkst. Lt. (272 066,43 tūkst. EUR) 2009 – 2012 metų
laikotarpiu materialinės investicijos Panevėžio apskrityje išaugo 237 954 Lt (68 916,24 EUR),
arba 25,88 proc.
2014 m. sausio mėnesio duomenimis Panevėžio regione fiksuojamas bedarbių skaičiaus
augimas – 2014 m. vasario 1 d. duomenimis apskrityje registruota 13,2 proc. neturinčių darbo
darbingo amžiaus gyventojų (sausio 1 d. 12,6 proc.) Didžiausia bedarbystė fiksuojama Kupiškio
(16,7 proc.) ir Pasvalio rajonuose (15,8 proc.), mažiausiais bedarbių skaičius Panevėžio mieste
(12,3 proc.)

(LR Darbo biržos duomenys). Pasvalio ir Rokiškio rajonai pagal numatytus

kriterijus priskiriami probleminių teritorijų sąrašui.
Panevėžio apskrityje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2010 m. – 2013 m.
laikotarpiu didėjo – 2013 m. buvo 11,55 proc. arba 221,60 Lt (64,18 EUR) didesnis nei 2010 m.
Vidutinis darbo užmokestis Panevėžio apskrityje 2013 m. buvo 1919,00 Lt (555,78 EUR).
Panevėžio regione 2014 metų pradžioje veikė 5938 įmonės. Panevėžio regionas pagal
bendrą įmonių skaičių yra penktoje vietoje. Lietuvos Statistikos departamento duomenimis
lyginant 2010 – 2014 m. statistinius duomenis veikiančių ūkio subjektų skaičius Panevėžio
apskrityje augo nežymiai. Panevėžio regione, nagrinėjamu laikotarpiu, veikiančiu ūkio subjektų
skaičius išaugo 3,67 proc. Didžioji dalis ūkio subjektų registruota Panevėžio mieste. Daugiausiai
įmonių užsiėmė didmenine ir mažmenine prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų
remontu (2297), kita aptarnavimo veikla (1261) apdirbamąja gamyba (721).
Panevėžio regionas nepasižymi aukštais gyventojų verslumo rodikliais – 2013 m.
pradžios duomenimis 1000 gyventojų regione teko 16 įmonių. Pagal šį rodiklį regionas dalijasi
ketvirta vieta su Šiaulių ir Telšių regionais. Bendras Lietuvos verslumo lygis – 22 (Lietuvos
statistikos departamentas). Regione dominuoja smulkusis verslas – 2014 m. pradžios
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duomenimis regione veikė 3981 MVĮ, t. y. 99,4 % visų regione veikiančių ūkio subjektų. 95,03
proc. regiono ūkio subjektų apyvarta 2014 m. pradžios duomenimis siekė iki 5 mln. Lt (1,45
mln. EUR). 100 mln. Lt (28,9 mln. EUR) apyvartą viršija 9 ūkio subjektai – 0,15 %.
Pastebimą bendrą Panevėžio regiono ekonomikos augimą labiausiai skatina baldų,
tekstilės, maisto pramonė. Svarbus išlieka ir žemės ūkio sektorius, nes regionas pasižymi
derlinga žeme, čia kuriasi stambūs ūkiai. Mažiau išnaudojamos transporto ir logistikos, metalo
bei medienos apdirbimo sritys.
Panevėžio apskritis stipri variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių,
gėrimų, elektros įrangos ir maisto produktų gamybos srityje. Panevėžio apskrityje veikia gerai
žinomos Lietuvos maisto ir gėrimų pramonės įmonės UAB „Viking Malt“, Pieno žvaigždės“,
UAB „Kalnapilio – Tauro grupė“, variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių
gamyba užsiimanti UAB „Schmitz Cargobull Baltic“, lyderiaujanti Europoje kviečių krakmolo,
glitimo ir kviečių glitimo pašarų gamintoja AB „Amilina“. Panevėžys gana sparčiai pirmauja
javų eksporte, kurio didelę dalį sudaro AB „Linas Agro Group“. Tai viena iš didžiausių Baltijos
šalyse žemės ūkio bendrovių. Įmonė, kurios pagrindinė veikla – tarptautinė prekyba augaline
žemės ūkio produkcija, turi per 950 darbuotojų.
2014 m. pradžios duomenimis Panevėžio regione veikė 3767 įmonės (63,44 proc.),
kuriose dirba 0–4 žmonės. Įmonių, kuriose dirbtų 100-999 darbuotojai regione yra 104 (1,75
proc.). Daugiau nei 1000 darbuotojų Panevėžio apskrityje, remiantis Lietuvos statistikos
departamento duomenimis, yra įdarbinusios 2 įmonės.

5.4. Utenos regionas
Utenos regionas yra svarbus kultūros, švietimo ir industrijos (maisto ir lengvosios
pramonės) centras Lietuvoje. Palanki geografinė padėtis užtikrina ekonominės veiklos
diversifikaciją – regiono gyventojai aktyviai bendradarbiauja visuose svarbiuose ekonomikos
sektoriuose.
2012 m. Utenos regione buvo sukurta 3,6 mlrd. Lt (1,04 mlrd. EUR) bendrojo vidaus
produkto (toliau – BVP). Tai sudarė 3,2 proc. šalies BVP. Pagal šį rodiklį Utenos apskritis užima
priešpaskutinę vietą Lietuvos apskričių tarpe. Vienam apskrities gyventojui teko 24,7 tūkst. Lt
(7,15 tūkst. EUR)

apskrityje sukurto BVP. Didžiausia regiono pridėtinė vertė sukuriama

pramonėje (1121,9 mln. Lt ( 324,92 mln. EUR) arba 34,1 proc.) didmeninėje ir mažmeninėje
prekyboje, transporto sektoriuje bei apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikloje (729,6 mln.
Lt ( 211,3 mln. EUR) arba 22,2 proc.). Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla, namų
ūkio reikmenų remontas ir kitos paslaugos sukuria tik 1,3 proc. Utenos regiono BVP.
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Pagal tiesiogines užsienio investicijas Utenos apskritis yra devintoje vietoje iš dešimties
ir lenkia tik Tauragės regioną. 2012 metais tiesioginės užsienio investicijos Utenos regione siekė
292,31 mln. Lt (84,65 mln. EUR) sumos. Regione daugiausiai investicijų vienam gyventojui
susilaukė Utenos rajonas – 235,27 Lt ( 68,19 EUR)/1 gyv., mažiausiai – Anykščių raj.
savivaldybė – 3,95 Lt ( 1,14 EUR)/1 gyv.
Pagal materialines investicijas Utenos apskritis 2012 metais šalyje užėmė devintą vietą
šalyje. Investicijų suma 2012 m. siekė 507 004 tūkst. Lt ( 146 838,5 tūkst. EUR). 2009 – 2012
metų laikotarpiu materialinės investicijos Utenos apskrityje sumažėjo – 2009 m. tiesioginės
investicijos siekė 849 199 tūkst. Lt ( 245 945,03 tūkst. EUR) arba 40,3 proc.
2014 m. sausio mėnesio duomenimis Utenos regione fiksuojamas bedarbių skaičiaus
mažėjimas – lyginant su 2013 m. pradžios statistiniais rodikliais bedarbių skaičius sumažėjo 7,9
proc.

Bendras regiono bedarbystės rodiklis 2014 m. sausio mėn. – 15,3 proc. Didžiausia

bedarbystė fiksuojama Ignalinos rajone- daugiau kaip 19 proc., mažiausia Molėtų ir Utenos
rajonuose- mažiau nei 15 proc. (LR Darbo biržos duomenys). Ignalinos rajonas pagal numatytus
kriterijus priskiriamas probleminių teritorijų sąrašui. 2013 m. Utenos rajono savivaldybėje buvo
19,1 tūkst. užimtų gyventojų, Utenos apskrityje – 58,9 tūkst. užimtų gyventojų. Daugiausia
užimtų gyventojų Utenos apskrityje dirbo paslaugų srityje (31,8 tūkst.) bei pramonėje (13 tūkst.).
Utenos apskrities savivaldybėse vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2010 m. –
2013 m. augo neženkliai. Utenos apskrityje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2010 m.
buvo 1744,6 Lt ( 505,27 EUR), 2013 m. – 1933,00 Lt ( 559,8 EUR) t. y. 9, 75 proc. daugiau nei
2010 m. Labiausiai šis vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis padidėjo Visagino
savivaldybėje (12,1 proc.), mažiausiai Anykščių rajono savivaldybėje (5,83 proc.).
Utenos regione 2014 metų pradžioje veikė 2861 įmonė. Utenos regionas pagal bendrą
įmonių skaičių yra devintoje vietoje, rodikliu pralenkdamas tik Tauragės apskritį.
Lietuvos Statistikos departamento 2010 – 2014 m. statistiniais duomenimis Utenos
regione veikiančių ūkio subjektų skaičius augo 5,5 proc. Didžioji dalis ūkio subjektų registruota
Utenos rajono savivaldybėje. Daugiausiai įmonių užsiėmė didmenine ir mažmenine prekyba,
variklinių transporto priemonių ir motociklų remontu (1033), kita aptarnavimo veikla (639),
apdirbamąja gamyba (273).
Utenos regionas priskiriamas žemą verslumo rodiklį turintiems regionams – 2013 m.
pradžios duomenimis 1000 gyventojų regione teko 12 įmonių. Pagal šiuos duomenis Utenos
regionas (kartu su Marijampolės regionu) užima paskutinę vietą šalyje. Bendras Lietuvos
verslumo lygis – 22 (Lietuvos statistikos departamentas). Regione dominuoja smulkusis verslas
– 2014 m. pradžios duomenimis regione veikė 1798 MVĮ arba 99,3 % visų regione veikiančių
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ūkio subjektų. Didžiosios dalies regiono ūkio subjektų (95,84 proc.) apyvarta 2014 m. pradžios
duomenimis siekė iki 5 mln. Lt (1,45 mln. EUR). 100 mln. Lt (28,9 mln. EUR) apyvartą viršija 5
ūkio subjektai – 0,17%.
2014 m. pradžios duomenimis Utenos regione veikė 1830 įmonės (63,96 proc.), kuriose
dirba 0–4 žmonės. Įmonių, kuriose dirbtų 100 - 999 darbuotojai regione yra 66 (2,3 proc.).
Daugiau nei 1000 darbuotojų, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, yra
įdarbinusi 1 regiono įmonė.
Didžiausios Utenos apskrities pramonės įmonės veikia Utenoje, Anykščiuose ir Visagine.
Stambiausios apskrities įmonės yra „Utenos trikotažas“, „Utenos mėsa“, „Švyturys-Utenos alus“,
„Anykščių vynas“, kitos stambios įmonės: AB „Utenos agrochemija“, AB „Utenos
agroprekyba“, AB „Utenos statyba“, AB „Rokiškio sūris“ filialas AB „Utenos pienas“ ir kt.
Pagrindinės veiklos sritys apskrityje: žemės ūkio ir miškų technikos, priekabų ir
puspriekabių, centrinio šildymo katilų, seifų, elektrinių krosnių, medinių ir metalinių baldų,
plastikinės taros ir buities gaminių gamyba. Lengvosios pramonės įmonėse siuvami švarkai,
kelnės, kombinezonai, kostiumai, striukės ir apsiaustai, moteriškos palaidinukės, trikotažo
gaminiai. Regione gerai išplėtota maisto pramonė, kurios įmonėse gaminami pieno, mėsos
produktai, duona ir pyrago gaminiai, alus, fermentuoti alkoholiniai ir gaivieji gėrimai. Dėl
palankios geografinės padėties bei gamtinių sąlygų apskrityje taip pat plėtojamas turizmo verslas
– čia gausu kaimo turizmo sodybų, teikiančių pasyvaus ir aktyvaus poilsio paslaugas,
Anykščiuose plėtojamas SPA turizmo paslaugos.
Tyrimo duomenys rodo, kad siekiant užtikrinanti darbo rinkos poreikius reikiamu
specialistų skaičiumi, profesinės mokyklos didelį dėmesį turi skirti įvaizdžio formavimui,
skatinti mokinius rinktis jų mokymo įstaigose siūlomas darbo rinkoje paklausias programas.
Toliau darbe bus paanalizuota profesinio mokymo įvaizdžio formavimo patirtis Lietuvoje bei
veikiančių tyrimo regionuose profesinių mokymo įstaigų naudojamų įvaizdžio formavimo
priemonių el. erdvėje apžvalga.

VI. PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ ĮVAIZDŽIO
FORMAVIMAS
Profesinio mokymo patrauklumo problema svarbi Lietuvai. Apie tai viešai prabilta 2007
m. paskelbtame leidinyje „Ar patrauklus profesinis mokymas Lietuvoje?“ Jame aptarta, kokie
veiksniai lemia profesinio mokymo patrauklumą, kas yra daroma ir numatoma daryti, kad
patrauklumas didėtų.

107

Lietuvos strateginiuose švietimo dokumentuose apie menką profesinio mokymo
patrauklumą kaip spręstiną problemą paprastai nekalbama. Išimtis yra Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2012–2016 m. programa, kurioje numatyta „siekti, kad profesinis mokymas būtų
patrauklus jaunimui“. Šiame leidinyje parodoma, kokia padaryta pažanga sprendžiant šią
problemą Lietuvoje, kokia yra Lietuvos padėtis lyginant su Europos šalimis, ir aptariamos
pagrindinės priežastys, trukdančios iš esmės spręsti nagrinėjamą problemą.
Kai kalbama apie profesinio mokymo patrauklumą, iškart kyla klausimas – patrauklus kam?
Dažniausiai aptariami keturi atvejai:


patrauklus asmenims, norintiems įgyti kvalifikaciją ir pradėti darbinę veiklą;



patrauklus asmenims, norintiems patobulinti kvalifikaciją ar įgyti naują, siekiant
neprarasti darbo ir kopti karjeros laiptais;



patrauklus darbdaviams (ar įmonėms), norintiems apsirūpinti jų reikmes atitinkančiais
darbininkais;



patrauklus visuomenei (valstybei), siekiančiai garantuoti ūkio konkurencingumą ir
nuolatinį gerovės augimą.
Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo tinklo (ENQA-VET) 2009 m. sudaryta

darbo grupė, išanalizavusi įvairių šalių patirtį, suformulavo šešias sąlygas, kurias būtina tenkinti
norint pirminį profesinį mokymą padaryti patrauklų:
 kokybiškas valdymas;
 atitiktis darbo rinkos poreikiams;
 galimybė siekti aukštesnės kvalifikacijos;
 socialinis statusas ir teigiamas įvaizdis;
 tinkamas informavimas ir konsultavimas;


Profesijos mokytojų ir praktinio mokymo meistrų įmonėse kompetentingumas.
Nuodugniau problema nagrinėta Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop)

užsakymu atliktu tyrimu „Pirminio profesinio mokymo patrauklumas Europoje: kas tai yra iš
tikrųjų?“ Tyrimą apibendrinus parengta preliminari profesinio mokymo patrauklumą lemiančių
veiksnių sąveikos schema (6 diagrama „Profesinio mokymo patrauklumą lemiančių veiksnių
sąveikos schema“).
6 diagrama. Profesinio mokymo patrauklumą lemiančių veiksnių sąveikos schema
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Nustatyta, kad greta vidinių profesinio mokymo sistemos veiksnių didelę įtaką
patrauklumui turi dviejų tipų išoriniai veiksniai. Vieni iš jų atspindi valstybės politikos
lygmenyje profesiniam mokymui skiriamą dėmesį (politiniai svertai), o kiti susiję su šalies ūkio
ir darbo rinkos realijomis (išoriniai veiksniai). Tik visų šių veiksnių darna gali užtikrinti
profesinio mokymo patrauklumą, kuriam apibūdinti siūlomi trys pagrindiniai rodikliai:
dalyvavimas, įvaizdis ir lyginama-sis pirminio profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo
vertinimas (renkantis tolesnį mokymosi kelią).
Pastaruoju metu profesinio mokymo patrauklumui skiriamas dėmesys nėra mados
dalykas. Norint, kad augtų ekonomika ir didėtų konkurencingumas, reikia siekti kuo geresnės
kvalifikacijų paklausos ir pasiūlos atitikties. 2010 m. Europos profesinio mokymo plėtros
centras, remdamasis statistiniais duomenimis apie 2000–2010 m. laikotarpiu buvusias darbo
vietas ir prognostiniais tyrimais, paskelbė studiją „Gebėjimų pasiūla ir paklausa Europoje“
(Future skills supply and de-mand in Europe. Forecast 2012). Ja remiantis galima teigti, kad
Europos šalyse sukuriamų darbo vietų struktūroje nuo 2010 iki 2020 m. turėtų įvykti tokie
pokyčiai:
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aukštos kvalifikacijos (atitinkančios 6–8 Lietuvos kvalifikacijų sandaros (LTKS) lygius)
reikalaujančių darbų dalis turėtų išaugti nuo 29 proc. iki maždaug 34 proc.;



vidutinio lygio kvalifikacijos (atitinkančios LTKS 4 ir 5 lygių, taip pat sudėtingesnes 3
lygio kvalifikacijas) reikalaujančių darbų dalis turėtų kisti nežymiai ir būti apie 48 proc.;



žemo lygio kvalifikacijos (atitinkančios 1 ir 2 LTKS lygių ir elementarias 3 lygio
kvalifikacijas) reikalaujančių darbų dalis turėtų sumažėti nuo 23 proc. iki maždaug 18
proc.
Beje, remiantis Europos profesinio mokymo plėtros centro prognoze, Lietuvoje,

priešingai nei daugumoje kitų Europos šalių, 2010–2020 m. aukštos kvalifikacijos darbų
sumažės 8,8 proc. (ES vidurkis – 19 proc. augimas), o vidutinio lygio kvalifikacijos
reikalaujančių darbų dalis padidės beveik 18 proc. (ES vidurkis – 4,6 proc. augimas).
Taigi profesinio mokymo sistemoje įgyjamos kvalifikacijos yra paklausios, ir, didėjant
aukštojo mokslo populiarumui, Europoje šių kvalifikacijų pasiūla nebetenkina ūkio reikmių.
Tiesa, iš pirmo žvilgsnio (žr. 2 pav.) gali atrodyti, kad Europos Sąjungos vidurkis, siekiantis 50
proc., turėtų būti pakankamas pasiūlos ir paklausos balansui užtikrinti. Tačiau taip nėra, nes dalis
profesines mokyklas baigusių mokinių iškart įstoja į aukštąsias mokyklas. Dar daugiau
profesinių mokyklų absolventų siekdami karjeros 6–8 LTKS lygio kvalifikacijas įgyja vėliau ir
savo darbo vietas užleidžia naujai ateinantiesiems. Lietuvoje, kur profesinio mokymosi kelią po
pagrindinės mokyklos renkasi beveik du kartus mažesnė dalis mokinių negu vidutiniškai ES,
darbo rinkos aprūpinimas aukštos kvalifikacijos darbininkais dar labiau išderintas, ir tik
padidinus profesinio mokymo patrauklumą galima tikėtis kvalifikacijų pasiūlos ir paklausos
atitiktį pagerinti.
Profesinio mokymo patrauklumas didinamas gerinant profesinio mokymo kokybę ir
atitiktį darbo rinkos poreikiams. 2007 m. patvirtinta Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros
programa. Programoje numatytos profesinio mokymo plėtotės veiklos iki 2014 m. Programai
įgyvendinti iš nacionalinio biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų skir-ta daugiau nei
500 mln. Lt. Specialieji šios programos tikslai yra:


didinti profesinio mokymo lankstumą;



tobulinti profesinio mokymo kokybę;



gerinti besimokančių asmenų pasirengimą praktinei veiklai;



sudaryti sąlygas profesijos mokytojams nuolat atnaujinti ir tobulinti savo įgūdžius;



didinti profesinio mokymo prieinamumą;



sudaryti sąlygas besimokantiems asmenims gerinti tarp-asmeninius gebėjimus.
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Įgyvendinant programą formuojamos nacionalinės kvalifikacijos, diegiamas modulinio
profesinio mokymo modelis. Kvalifikacijų formavimas yra svarbus procesas, padedantis
tinkamai aprūpinti šalies ūkį kvalifikuotais darbuotojais, didinti šalies ūkio konkurencingumą.
Šio proceso kokybę numatoma užtikrinti įtraukiant visas suinteresuotas šalis, ypač socialinius
partnerius (per sukurtą Centrinio profesinio komiteto ir sektorinių profesinių komitetų sistemą),
laikantis pagrindinių skaidrumo principų visuose proceso etapuose, garantuojant sistemos
atvirumą kaitai, skatinant vidinių kokybės sistemų plėtrą profesinio mokymo įstaigose.
Numatoma palaipsniui pereiti prie modulinių profesinio mokymo programų, sudarytų iš
savarankiškų vienas su kitu derančių modulių. Modulinės programos leidžia pačiam
besimokančiajam pasirinkti mokymosi būdą, tempą, taip pat pačiam pasirinkti pasirenkamuosius
modulius. 2014 m. bus parengta 40 modulinių profesinio mokymo programų. Modulinės
programos rengiamos atsižvelgiant į darbo rinkos tendencijas ir darbdavių išsakomus lūkesčius
dėl profesinio mokymo absolventų kompetencijų. Neretai modulinių programų rengimą
koordinuoja

darbdaviams

atstovaujanti

įstaiga

(pavyzdžiui,

Lietuvos

pramonininkų

konfederacija, šakinės darbdavių asociacijos).
Vykdant programą kuriama 42 sektorinio praktinio mokymo centrų infrastruktūra.
Sektorinis praktinio mokymo centras (SPMC) – tai vienos ar kelių sričių modernia praktinio
mokymo įranga aprūpinta profesinio mokymo įstaiga. Pagrindinis SPMC tikslas – užtikrinti, kad
mokiniai, naudodamiesi naujausiomis technologijomis ir įranga, įgytų darbo rinkos poreikius
atitinkančių praktinių gebėjimų. 2012 m. Kauno statybininkų rengimo centre atidarytas pirmasis
Lietuvoje SPMC – Medienos technologijų ir baldų gamybos inovacijų sektorinis praktinio
profesinio mokymo centras. Šie centrai atviri profesinio mokymo įstaigų mokiniams, bendrojo
ugdymo mokyklų mokiniams, aukštųjų mokyklų studentams, įmonių darbuotojams, profesijos
mokytojams ir t. t.
Siekiant, kad profesinio mokymo įstaigos geriau ir operatyviau prisitaikytų prie darbo
rinkos poreikių ir pokyčių, nu-matyta galimybė keisti juridinio asmens formą – biudžetinei
įstaigai tapti viešąja. Viešosios įstaigos forma sudaro sąlygas profesinio mokymo įstaigų veikloje
greta su Švietimo ir mokslo ministerija dalininko teisėmis dalyvauti savivaldybėms, darbdavių
organizacijų atstovams ir kitiems socialiniams partneriams. Tikimasi, kad viešosios profesinio
mokymo įstaigos sustiprins ryšį su darbdaviais, pagerins savo įvaizdį ir pripažinimą regiono
mastu, besimokantieji jose ims palankiau vertinti pačią instituciją. Šiuo metu (2013 m. pabaigoje) Lietuvoje veikia 25 profesinio mokymo įstaigos, turinčios viešosios įstaigos statusą.
Profesinio mokymo patrauklumas neatsiejamas nuo profesinio mokymo kokybės. Visos
pirminio profesinio mokymo programas įgyvendinančios įstaigos jau įsidiegė vidines kokybės
111

užtikrinimo sistemas (pavyzdžiui, ISO). Šios sistemos sujungia profesinio mokymo planavimą,
įgyvendinimą, įgyvendinimo vertinimą ir vertinimo rezultatų panaudojimą tolesniam planavimui
ir veiklos tobulinimui į vientisą sisteminį procesą ir tai neabejotinai turės įtakos kokybiškam
profesinio mokymo programų įgyvendinimui.
Sudarytos sąlygos profesijos mokytojams tobulinti savo kompetenciją. Neturintiesiems
pedagoginės kvalifikacijos, neatsižvelgiant į turimą išsilavinimą, siūlomas 120 valandų trukmės
pedagoginių-psichologinių žinių kursas. Sukurtas ir įgyvendinamas profesijos mokytojų
technologinių kompetencijų atnaujinimo modelis. Bendradarbiaujant su darbdaviais ir jų
organizacijomis parengta apie 100 naujausių 12-os ūkio šakų technologinių kompetencijų
tobulinimo programų ir organizuojami mokymai įmonėse, kuriuose iki 2014 m. pa-baigos bus
dalyvavę beveik trečdalis profesijos mokytojų. srities profesinio mokymo programas su
pagyrimu arba turi ne mažesnį kaip vienerių metų darbo pagal įgytą kvalifikaciją stažą, skiriama
papildomų balų. Tai didina jų galimybę įstoti į valstybės finansuojamas studijų vietas.
Padidinti įsidarbinimo galimybes atnaujinant žinias ir profesinius įgūdžius ir susipažinti su
vertinga užsienio patirtimi galima per Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci
paprogramį (jį keičia Erasmus+ programa). Taip profesinio mokymo įstaigos įgyja tarptautinio
bendradarbiavimo patirties, gali pritaikyti vertingą užsienio patirtį savo veikloje, užmezga
bendradarbiavimo ir partnerystės ryšius. Mobilumo projektuose dalyvaujantys mokiniai pagerina
profesines kompetencijas, užsienio kalbos įgūdžius ir tarpkultūrines kompetencijas, susipažįsta
su tarptautine verslo aplinka. Kaip matyti iš 1 lentelės, 2007–2013 m. mobilumo dalyvių skaičius
didėjo, daugiausia mobilumo projektuose dalyvavo pirminio profesinio mokymo mokinių.
Kaip minėta, profesinio mokymo patrauklumas priklauso nuo galimybės mokytis toliau ir
įgyti aukštesnio lygio kvalifikacijas. Sklandesnį perėjimą garantuos nacionalinės kvalifikacijų
sandaros įgyvendinimas, profesinių standartų ir modulinių programų kūrimas, neformaliojo
mokymosi pripažinimo mechanizmų plėtra. Tai palengvins profesinio mokymo programas
baigusiųjų žinių ir įgūdžių įskaitymą, jiems nusprendus mokytis pagal kitas profesinio mokymo
arba aukštojo mokslo studijų programas. Profesinio mokymo patrauklumas didinamas stiprinant
jo sąsajas su kitomis švietimo grandimis ir ypač su aukštuoju mokslu.
Siekiant, kad asmenų turimi gebėjimai ir interesai geriau atitiktų esamas mokymosi ir
užimtumo sąlygas, teikiamos informavimo ir orientavimo paslaugos. Pagrindinės šių paslaugų
teikėjos besimokantiesiems yra bendrojo ugdymo mokyklos ir profesinio mokymo įstaigos. Taip
paslaugos labiau priartinamos prie jų gavėjų. Per Atvirąją informavimo, konsultavimo ir
orientavimo sistemą (AIKOS) visi norintieji gali susipažinti su informacija apie studijų ir
mokymo pro-gramas. 2012 m. patvirtinta ir mokymo įstaigose pradėta įgyvendinti ugdymo
112

karjerai programa: ji integruojama į pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir profesinio
mokymo turinį. Vykdant Euroguidance projektą kuriamos įvairios profesinio informavimo ir
konsultavimo priemonės, organizuojami mokymo seminarai profesinio orientavimo praktikams
ir skleidžiama informacija apie vertingą patirtį Lietuvoje ir Europoje.
Profesijos ir tolesnio mokymosi kelio rinkimasis yra sudėtingas procesas. Šiam procesui
turi įtakos daug asmeninių veiksnių (šeimos narių, draugų, mokytojų nuomonė, patarimai ir kt.)
ir socialinių-ekonominių veiksnių (padėtis darbo rinkoje, profesijų prestižas, viešoji nuomonė ir
kt.). Eurobarometro duomenimis (žr. 17 lentelę „Informacijos šaltiniai renkantis mokymosi kelią,
naudojimosi dažnis“), jauniems žmonėms renkantis profesinį kelią šeima yra pagrindinis
informacijos šaltinis. Tėvų išsilavinimas yra svarbus veiksnys vaikams priimant sprendimą.
Europoje beveik du trečdaliai jaunuolių, kurių tėvai mokėsi aukštojo mokslo arba profesinio
mokymo įstaigose, pasekė tėvų pėdomis. Lietuva Europoje išsiskiria kaip šalis, kurioje mokykla
(mokytojai, patarėjai, konsultantai) turi mažesnės įtakos priimant sprendimus dėl tolesnio
profesinio kelio. Kita vertus, Lietuvos gyventojai, ieškodami jiems reikalingos informacijos dėl
profesijos pasirinkimo, daugiau nei vidutiniškai Europoje naudojasi internetu ir socialiniais
tinklais. Šis skirtumas ypač ryškus 15–24 metų amžiaus grupėje.
17 lentelė. Informacijos šaltiniai renkantis mokymosi kelią, naudojimosi dažnis
(proc.)
Informacijos šaltiniai

ES 27

Šeima
Mokykla (mokytojai, patarėjai, konsultantai)
Draugai
Internetas, interneto socialiniai tinklai
Renginiai (atvirų durų dienos, vizitai)
Darbo (pavyzdžiui, atostogų metu) patirtis
Laikraščiai
Televizija
Parodos, mugės
Radijas
Kita
Internetas ir interneto socialiniai tinklai
Amžiaus grupė
ES 27
15–24 m.
25–39 m.
40–54 m.
55 m. ir vyresni

Lietuva
34
28
21
17
12
10
10
7
5
2
5

28
14
19
21
13
4
13
9
3
3
13
Lietuva

43
25
14
4

59
25
10
4

Viena iš visuotinai pripažįstamų profesinio mokymo populiarinimo priemonių yra
profesinio meistriškumo konkursų organizavimas. Profesinio meistriškumo konkursai – tai
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konkursai, kuriuose varžosi ir savo žinias, įgūdžius ir kompetencijas demonstruoja
besimokantieji pagal profesinio mokymo programas. Šie konkursai ugdo mokinių profesinį
meistriškumą, kelia motyvaciją profesinei veiklai ir profesinio mokymo prestižą, sudaro
galimybę darbdaviui ir mokiniui, būsimajam darbuotojui, surasti vienas kitą, o profesinio
mokymo įstaigos bendruomenei ir darbdaviui – palaikyti dialogą vienas su kitu. Pasaulio mastu
profesinio meistriškumo konkursai („WorldSkills“) vyksta nuo 1950 m., juose dalyvauja daugiau
kaip 60 šalių atstovai, – tai savotiškos profesinio mokymo olimpinės žaidynės. Lietuvos atstovai
dalyvauja ir laimi prizines vietas Europos lygmens profesinio meistriškumo konkursuose
(„EuroSkills“), kurie vyksta nuo 2008 m. Lietuvoje profesinio meistriškumo konkursai
organizuojami mokyklos, vietos, regiono, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. Pavyzdžiui,
2012 m. Lietuvoje, profesinio mokymo įstaigų duomenimis, įvyko 40 regioninių, 57
nacionaliniai, 23 tarptautiniai profesinio meistriškumo konkursai.
Profesinis mokymas populiarinamas ir įvairių renginių – mugių (pavyzdžiui, verslo
praktinio mokymo įmonių), reklaminių kampanijų, atvirų durų dienų – metu.
Toliau darbe bus paanalizuota tyrime dalyvavusių regionų profesinių mokyklų įvaizdžio
formavimo priemonės el. erdvėje.

6.1. Įvaizdžio formavimo priemonių naudojimas tyrimo regionų profesinio mokymo
įstaigose
Profesinio mokymo įstaigos veiklos sėkmę dažnai lemia jos pastangos konkuruoti ir tapti
lydere rinkoje. Tam, kad mokykla pilnai patenkintų kliento poreikius ir įgytų konkurencinį
pranašumą prieš kitas mokymo įstaigas, neužtenka vien siūlyti kokybišką bei efektyvų mokymą.
Kiekviena mokymo įstaiga privalo įsivertinti savo turimus išteklius ir gebėjimus, atrasti savo
stipriąsias puses, kurias gali panaudoti rinkodaroje bei savo privalumais užmaskuoti savo
silpnąsias vietas. Vienas iš efektyviausių būdų įgyti konkurencinį pranašumą – aktyviai išnaudoti
galimas marketingo priemones skleidžiant informaciją visuomenei.
Patirtis parodė, kad ne kiekviena profesinio mokymo įstaiga suvokia marketingo priemonių
naudojimo būtinybę. Svarbu suprasti, kad ne klientai ar konkurentai, o pati įstaiga pasirenka ir
įgyvendina jai tinkamas pozicionavimo strategijas (šiuo atveju pozicionavimas – tai mokymo
įstaigos įvaizdžio vartotojo sąmonėje kūrimas, siekiant išskirti ją iš konkurentų). Dažniausiai,
profesinio mokymo įstaigos daugiau dėmesio skiria teikiamų paslaugų pozicionavimo strategijai,
kuri yra orientuota į sukurto prekinio ženklo atpažįstamumo didinimą, įstaigos vardo sklaidos
užtikrinimą. Sėkmingas paslaugų pozicionavimo strategijos pasirinkimas padeda mokymo
įstaigai pasiekti dominuojančią padėtį rinkoje, padidinti paslaugų pardavimus, prisikviesti
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didesnį kiekį klientų ar partnerių. Pastebima, kad strategija dažniausiai renkamasi pagal
ilgalaikius mokymo įstaigos užsibrėžtus tikslus, jos veiklos vykdymo viziją. Pavyzdžiui,
naudojamos šios strategijos:
1. Pirmosios rinkoje paslaugos strategija. Naują paslaugą (pavyzdžiui, naują mokymo
programą) pasiūlo pirmieji rinkoje. Paprastai ši strategija naudojama siekiant pabrėžti
išskirtinumą, kadangi klientai pirmąjį produktą ar naują paslaugą suvokia kaip lyderį ir
tai leidžia greitai įgyti rinkos dalį. Tačiau yra labai svarbu nesustoti tobulinti paslaugos,
diegti naujoves prisitaikant prie rinkos pokyčių. Jei mokymo įstaiga yra pirmoji rinkoje,
tačiau jos teikiama paslauga įgauna blogos kokybės reputaciją, smukdomas mokymo
įstaigos įvaizdis, kuris gali turėti ilgalaikį neigiamą poveikį ir kitų paslaugų paklausai.
2. Kelių skirtingų paslaugų strategija. Ši pozicionavimo strategija leidžia dominuoti rinkoje,
pasiūlant didesnes pasirinkimo galimybes (pavyzdžiui, skirtingą mokymosi trukmę,
programų įvairovę, papildomas palankias mokymosi sąlygas). Kadangi pasiūlomos visų
poreikius ir kainų reikalavimus atitinkančios paslaugos, galima užimti didesnę rinkos
dalį.
3. Demografinė strategija. Savo paslaugas pozicionuoja kitoms demografinėms grupėms nei
konkurentai. Diferencijuoja grupes atsižvelgdami į amžių (pavyzdžiui, suaugusiųjų arba
neturinčių pagrindinio išsilavinimo mokymas), išsilavinimą, lytį ar kitus demografinius
skirtumus.
Paprasčiausias profesinio mokymo įstaigos pozicionavimas vykdomas per įprastines
reklamos priemones. Įprastai bet kuri įstaiga aktyviai reklamuojasi siekdama pabrėžti savo
skiriamuosius bruožus, pavyzdžiui, kas ji yra, ką ji daro ir kaip, taip siekdama sukurti teigiamą
teikiamų paslaugų vaizdą. Vertinant nagrinėtų regionų profesinio mokymo įstaigų dabartinę
situaciją renkantis marketingo priemones, galima pastebėti, kad jos dažniausiai aktyviai
reklamuojamos atskiros mokymo programos, o ne pačių įstaigų veikla ir išskirtinumas.
Pastebima, kad mokymo įstaigos pozicionavimo strategija atsispindi jos vizijoje bei įvardintuose
ilgalaikiuose tiksluose.
Analizuojant tyrime dalyvavusių Panevėžio, Klaipėdos, Utenos ir Telšių regionų profesinių
mokymo įstaigų marketingo veiklą, galima pastebėti, kad:
1. Visos profesinio mokymo įstaigos turi veikiančias internetines svetaines, kurias naudoja
kaip pagrindinę reklamos ir informacijos sklaidos priemonę.
2. Didžioji dalis mokymo įstaigų neišnaudoja visų turimų galimybių, siekiant pritraukti
kuo daugiau studentų.

115

3. Pagrindinis visų mokymo įstaigų tikslas – teikti kvalifikuotas, kokybiškas ir
šiuolaikiškas švietimo paslaugas.
4. Visos mokymo įstaigos aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, tarptautinio bei
vietinio lygmens renginiuose, kuriuos aktyviai viešina savo svetainėse.
5. Tik dvi iš ištirtų mokyklų nesinaudoja socialiniais tinklais bei kitomis papildomomis
priemonėmis internete.

6.1.1. Internetinės svetainės
Šiandien informacinių technologijų naudojimas Lietuvoje labai aktyvus, statistikos
departamento duomenimis 2013 m. internetu naudojosi apie 98 proc. 16 – 24 m. amžiaus
asmenų.

Tai, kad internetinė svetainė yra populiariausias sprendimas renkantis marketingo

strategijos priemones, patvirtina ir atlikto internetinių svetainių tyrimo rezultatai – visos
nagrinėtos mokymo įstaigos turi veikiančias internetines svetaines. Aplankius visas 20 tiriamų
svetainių ir atidžiau įsigilinus į jose pateiktą informaciją, galima pastebėti, kad šios įstaigos
internetinės svetainės naudojimą supranta skirtingai: dalis – kaip įstaigos reprezentavimo
priemonę, kitas dalis – kaip paprastą skelbimų lentą ir tik maža dalis išnaudoja kaip
komunikacijos su partneriais ir klientais priemonę. Tyrimas taip pat parodė, kad vis dėlto didžioji
dalis švietimo įstaigų informacijos talpinimą internete supranta tik kaip formalumą, neišnaudoja
visų interneto suteikiamų galimybių. Dėl šios priežasties svarbu suprasti, kodėl internetinė
svetainė gali būti patogi ir nebrangi marketingo priemonė.
Pirmiausia, internetinė svetainė – tai šiuolaikinė vizitinė kortelė, kurioje įmonės ar žmonės
pristato savo darbus, pasiekimus, žmonių atsiliepimus, pateikia savo kontaktus ir pan. Dėl šios
priežasties ši priemonė svarbi visiems, kurie nori tinkamai save reprezentuoti kitiems.
Antra, interneto svetainė – vartai į įstaigą. Svetainės dizainas, struktūra, vientisas vaizdas
komunikuoja apie tai, kokia įstaiga yra, koks jos požiūris į veiklą, klientus, partnerius ir pan.
Tvarkingas ir estetiškas interneto svetainės dizainas išlaiko lankytojo dėmesį, motyvuoja ieškoti
informacijos.
Pagrindiniai geros internetinės svetainės požymiai:


funkcionali interneto svetainės architektūra (išdėstymas);



tinkamos ir svetainės turinį atitinkančios iliustracijos;



lengvas informacijos pasiekiamumas;



tvarkingumas;



spalvų sintezė;



dizaino vientisumas visose svetainės puslapiuose ir kt.
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Atlikus trumpą internetinių svetainių tyrimą, buvo palyginti atrinktų aspektų rezultatai (18
lentelė „Profesinių mokyklų internetinių svetainių palyginimo analizė 2013 m.“).
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Apibendrinus visas internetines svetaines, galima pateikti keletą pastebėjimų, patarimų ir
išskirti bendrų bruožų:
 Internetinėse svetainėse daugiau dėmesio skiriama svetainės dizainui, kontaktinės ar kitos
svarbios informacijos aiškiam pateikimui.
 Dalis internetinių svetainių nefunkcionalios – nepatogus valdymas, neišbaigtas arba
pasenęs dizainas, nepatrauklus informacijos pateikimas.
 Maža dalis internetinių svetainių yra pritaikytos aktyviau komunikuoti su lankytojais –
greitai atsakyti į užklausas, el. laiškus, komentarus.
 Atsižvelgiant į tai, kad vartotojų poreikiai nuolat keičiasi, turėtų būti dažniau atnaujinama
ne tik svetainėse talpinama informacija, bet ir jos pateikimo būdas (pavyzdžiui, pateikiant
video medžiagą apie mokyklą).
 Daugelyje svetainių nepabrėžtos klientui suteikiamų paslaugų sąlygos, jų kokybė,
pavyzdžiui, minima, kad mokiniams bus suteikiama apgyvendinimo paslauga
bendrabutyje, tačiau apie bendrabutį, jo nuomos kainą, gyvenimo sąlygas informacijos
nepateikiama (daugumoje svetainių nėra jokios vaizdinės medžiagos, kaip atrodo
bendrabutis) arba ši informacija pateikiama neaiškiai.
 Ne visos svetainės turi nuotraukų galerijas, tačiau didžioji dalis šį trūkumą išsprendžia
vaizdinę informaciją pateikdamos naujienų skiltyje, aprašydamos renginius.
 Dalis mokymo įstaigų pateikia partnerių įmonių ir įstaigų pavadinimus, jų vadovų
atsiliepimus apie įdarbintus profesinių mokymo įstaigų absolventus, darbuotojų poreikį,
taip pat absolventų atsiliepimus, suprasdamos, kad klientui ši informacija gali būti itin
svarbi, mąstant apie ateities perspektyvas.
 Dalis internetinių svetainių turi integruotas balsavimo platformas, pateikia piktogramas į
Facebook ar Youtube paskyras, turi įdiegę svetainės lankytojus skaičiuojančias
programėles ar naudoja kitas šiuolaikines priemones, siekiant išsiskirti iš kitų svetainių.
Kuriant internetinę svetainę, renkantis dizainą, talpinant informaciją, būtina nepamiršti,
kad didžioji dauguma potencialių klientų profesinio mokymo įstaigą renkasi savarankiškai ir,
tikėtina, svetainėje lankosi norėdami priimti racionalų ir pamatuotą sprendimą, todėl būtent
internetinė svetainė – sudaro pirmąjį ir ne visada teisingą įvaizdį. Dėl šios priežasties, norint
įgauti vartotojo palankumą, būtina daugiau dėmesio skirti viešai pateikiamos, klientams
aktualios informacijos pateikimą, naudingų nuorodų talpinimą, atsakymus į rūpimus klausimus,
patarimus.
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6.1.2. Bandymas naudojant paieškos sistemą
Suprantama, kad ne kiekvienas potencialus klientas gali žinoti ieškomos profesinio
mokymo įstaigos internetinės svetainės adresą, todėl dauguma vartotojų mokymo įstaigų ieško
naudojantis paieškos sistemomis. Atliekant šį bandymą, į kiekvieną mokymo įstaigos internetinę
svetainę buvo siekiama patekti, naudojantis „Google“ paieškos sistema. Paieškos metu buvo
įvedamas tikslus mokymo įstaigos pavadinimas ir stebima, kiek rezultatų pagal šį raktažodį yra
pateikiama. Didelis rezultatų skaičius parodo, kiek vieša yra ieškoma įstaiga (kiek kartų
randamas pavadinimas ne tik savoje, bet ir kitose svetainėse, internetiniuose straipsniuose ir
pan.). Tik vienos iš tiriamų mokymo įstaigų pagal tikslų įstaigos pavadinimą „Google“ sistema
nerado (buvo blogai pasirinkti raktiniai žodžiai), įvedus tos pačios įstaigos pavadinimo trumpinį,
jau pirmoji nuoroda nuveda į reikiamą svetainę, patartina atkreipti dėmesį, kad nauji
(potencialūs) mokiniai trumpinio gali nežinoti, todėl paieška sudėtingėja. Kuo daugiau tinkamų
raktinių žodžių, kurie gali būti įvedami vartotojo ieškant svetainės parenkama, tuo lengvėja
paieška. „Google“ paieškos sistemos rastų rezultatų skaičius pavaizduotas 7 diagramoje
„Profesinio mokymo įstaigų interneto puslapių paieška naudojantis Google sistema“

(dėl

patogesnio vaizdavimo, mokymo įstaigų pavadinimai sutrumpinti).

7 diagrama. „Profesinio mokymo įstaigų interneto puslapių paieška naudojantis
Google sistema“.

6.1.3. Socialiniai tinklai
Atsižvelgiant į tai, kad šiais laikais interneto erdvė nebėra naudojama kaip skelbimų lenta,
kurioje pateikiama svarbiausia informacija, tai ne tik reklamos sklaidos priemonė, bet ir patogus
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komunikacijos kanalas bei marketingo strategijos dalis, įdomu pastebėti, kaip mokymo įstaigos
išnaudoja kitas informacinių technologijų teikiamas galimybes.
Viena šiuolaikiškiausių priemonių reklamuotis ir skleisti naujienas potencialiems
vartotojams – socialiniai tinklai. Lietuvoje populiariausiu socialiniu tinklu „Facebook“ naudojasi
apie 1,1 mln. visų gyventojų, daugiausia 18 – 24 metų jaunimas. Pagal „Facebook“ vartotojų
skaičių Lietuva yra 79 vietoje, lyginant su kitomis pasaulio šalimis. Galima teigti, kad šiuo metu
tai šiuolaikiškiausia ir dažniausiai internete lankoma priemonė, kuria naudojamasi ne tik
laisvalaikio praleidimui, bet ir reklamos tikslais.
Tyrimo metu, pirmiausia buvo atkreipiamas dėmesys, ar apie socialinių tinklų naudojimą
paminima pačioje internetinėje svetainėje. Sekantis dalykas – patikrinti kiek aktyviai
išnaudojamos socialinių tinklų suteikiamos galimybės.
Tyrimo metu paaiškėjo, kad tik dvi iš 20-ties ištirtų mokymo įstaigų neturi anketos
socialiniame tinkle „Facebook“. Tačiau peržvelgus kiekvienos mokymo įstaigos paskelbtus
įrašus paaiškėjo, kad daugiau nei pusė sukurtų paskyrų yra visiškai nenaudojamos arba mažai
aktyvios. 8 iš 20 profesinio mokymo įstaigų internetinėse svetainėse pateikiamos nuorodos į
„Facebook“ paskyrą arba „Facebook“ langas yra integruotas, todėl vartotojai gali tiesiogiai
matyti Mėgstančiųjų skaičių, taip pat paspausti mygtuką „Mėgti“ bei patekti į „Facebook“.
Apibendrinant šiuos duomenis galima teigti, kad mokyklos nepakankamai išnaudoja galimas
įvaizdžio formavimo priemones siekiant pritraukti didesnį mokinių skaičių. Formuojant
mokyklos įvaizdį tikslinga atsižvelgti į tai, kad didžioji dalis 15 – 24 m. jaunimo informacijos
šaltiniu renkantis mokymosi kelią renkasi internetą ( žr. 17 lentelė), todėl tinkamas mokyklos
pristatymas virtualioje erdvėje yra svarbus veiksnys pritraukiant mokinius rinktis profesinė
mokymą bei konkrečią profesinio mokymo įstaigą.
Remiantis šiais aplinkos analizės duomenimis toliau darbe bus apžvelgti tyrimo
Klaipėdos, Telšių, Panevėžio ir Utenos regionuose rezultatai. Gauti duomenys atskleidžia
šiandieninę profesinio mokymo ir darbdavių bendradarbiavimo situaciją bei leidžia formuluoti
išvadas bei pateikti rekomendacijas profesinio mokymo, atitinkančio darbo rinkos poreikius,
tobulinimui.
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VII. TYRIMO REZULTATŲ „PROFESINIO MOKYMO
TOBULINIMAS ATSIŽVELGIANT Į DARBO RINKOS
POREIKIUS“ APŽVALGA

7.1. Tyrimo objektas ir metodika
2013 m. rugsėjo – 2014 m. spalio mėnesiais VšĮ „Panevėžio verslo konsultacinis
centras“, vykdydama projektą „Profesinio mokymo tobulinimas atsižvelgiant į rinkos poreikius“,
Nr. LLIV-265, finansuojamą iš Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2007 – 2013 m.
programos, atliko Latvijos – Lietuvos programos teritorijai priklausančiuose Klaipėdos, Telšių,
Panevėžio, Utenos regionuose veikiančių verslo įmonių vadovų, profesinių mokymo įstaigų
vadovų, pedagogų ir absolventų apklausą.
Atlikto tyrimo rezultatais siekiama apžvelgti esamą profesinio mokymo situaciją,
bendradarbiavimą su darbdaviais organizuojant mokinių praktiką bei atnaujinant mokymo
programas, profesinių mokyklų mokinių pasirengimą integracijai į darbo rinką.

Remiantis

tyrimo rezultatais parengtos rekomendacijos mokymo institucijų ir darbdavių bendradarbiavimui
tobulinant mokymo programas bei formuojant praktinius mokinių įgūdžius reikalingus realioje
darbo vietoje. Tyrimo rezultatai atskleidžia profesinių mokyklų mokinių atliekamos praktikos
probleminius aspektus, teikiamą naudą rengiantis savarankiškai konkurencijai darbo rinkoje bei
įmonių ir profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimo plėtros galimybes.
Tyrimo objektas: mokymo įstaigų ir darbdavių bendradarbiavimas.
Tyrimo metodas: statistinių duomenų analizė, anketinė apklausa.
Tyrimo tikslas realizuojamas sprendžiant tokius uždavinius:
1.

Išanalizuoti ir palyginti profesinių mokyklų mokinių parengimą integracijai į darbo

2.

Atskleisti įmonių vadovų požiūrį į profesinio mokymo kokybę, profesinių mokyklų

rinką;

mokinių įdarbinimo galimybes;
3.

Identifikuoti profesinio mokymo organizavimo problemines sritis;

4.

Įvertinti profesinių mokyklų pedagogų ir administracijos darbuotojų požiūrį į

bendradarbiavimo galimybes su verslo įmonėmis;
5. Apžvelgti profesinių mokyklų absolventų požiūrį į įgytas žinias ir praktinį pasirengimą
integracijai į darbo rinką;
6.

Pateikti rekomendacijas bendradarbiavimo modelio tarp profesinio mokymo įstaigų

ir verslo subjektų sukūrimui.
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Viso tyrime dalyvavo 772 respondentai iš kurių:
•

327 įmonių vadovai, administracijos atstovai;

•

23 Profesinių mokyklų vadovai, administracijos atstovai;

•

72 Profesinėse mokyklose dirbantys praktikos vadovai;

•

350 profesinių mokyklų mokiniai, atlikę gamybinę praktiką įmonėse.

8 diagrama. Respondentų grupės pasiskirstymas, proc.

Tikslinės respondentų grupės pasirinktos siekiant įvairiapusiškai išanalizuoti profesinį
praktinį mokymo procesą bei identifikuoti problemas, su kuriomis susiduria šių respondentų
grupių atstovai dalyvaudami praktinių įgūdžių formavimo ir įtvirtinimo procese. Visoms 4
tikslinėms grupėms buvo parengti 4 skirtingi tyrimo instrumentai, kuriuos sudarė uždaro ir atviro
tipo klausimai. Klausimyno pagrindą sudaro

tokie patys struktūriniai dariniai, sudarantys

galimybę galima palyginti respondentų grupių nuomonę ir daryti apibendrintas, visoms tyrime
dalyvavusioms respondentų grupėms aktualias ir reikšmingas įžvalgas bei išvadas.
Tyrimo metu tiesioginio pokalbio arba pokalbio telefonu metu buvo apklausti visų turime
dalyvavusių apskričių profesinių mokyklų vadovai. Jie sudaro mažiausią tyrimo respondentų
grupę, tačiau jų pateiktos įžvalgos pokalbio metu yra labai svarbios vertinant bendrus grupių
tyrimo rezultatus. Tyrimo metu buvo fiksuojamas mažas verslo įmonių aktyvumas – iš daugiau
nei 1000 el. paštu siųstų anketų buvo gauta šiek tiek daugiau nei 15 proc. užpildytų tyrimo
anketų. Didžioji dalis tyrime dalyvaujančių įmonių anketų buvo užpildyta tiesiogiai bendraujant
su įmonių atstovais telefonu. Ši tiesioginė komunikacijos priemonė padėjo papildyti tyrimo
rezultatus vertingomis pastabomis, vertinant profesinio mokymo organizavimą ir tobulinimo
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galimybes Lietuvoje. Praktikos vadovai profesinėse mokyklose buvo apklausti atsižvelgiant į jų
skaičių konkrečioje profesinio mokymo įstaigoje – į tyrimą buvo įtraukti visų mažesnių
profesinio mokymo įstaigų praktikos vadovai ir didžioji dalis (apie 70 proc.) didesnių tyrime
dalyvavusių profesinio mokymo įstaigų praktikos vadovų.

Tyrimo metu išdalintų mokinių

anketų grįžtamumas – 70 proc. Atsižvelgiant į šiuos rezultatus galima teigti, kad pasirinkta
tyrimo imtis ir tyrimo metu gauti duomenys yra rezultatyvus ir patikimi, leidžiantys daryti
išvadas apie profesinio mokymo ir darbo rinkos atstovų bendradarbiavimo situaciją bei pateikti
rekomendacijas apie jos tobulinimo galimybes, siekiant efektyviai užtikrinti darbo rinkos
poreikius.
Tyrimo organizavimo etapai:
•

Tyrimo tikslo ir uždavinio suformulavimas;

•

Pasirinktos tyrimo tikslinės grupės ir tyrimo imties apibrėžimas;

•

Tyrimo anketų sukūrimas ir išplatinimas;

•

Gautų duomenų apdorojimas, rezultatų analizė ir interpretacija;

•

Rekomendacijų ir išvadų parengimas.

Duomenų analizės metodai. Rezultatų analizei naudota kompiuterinė statistinių duomenų
analizės programa Microsoft Excel 2010. Žemiau pateikiami suvestiniai atskirų respondentų
grupių tyrimo duomenys bei jų palyginamas tarpusavyje.

7.2. Tyrimo rezultatai
7.2.1. Įmonių vadovų rezultatų analizė
Rengiantis tyrimui buvo bendradarbiaujama su Latvijos – Lietuvos pasienio regionų
profesinėmis mokyklomis sudarant sąrašą įmonių, kuriose mokiniai dažniausiai atlieka gamybinę
praktiką. Tyrime dalyvavo 327 įmonių vadovų, administracijos darbuotojų, atsakingų už
profesinių mokyklų mokinių praktikos organizavimą Klaipėdos, Telšių, Panevėžio ir Utenos
įmonėse. Tyrime dalyvavę respondentai atstovauja skirtingus ekonominės veiklos sektorius (9
diagrama – “Respondentų pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos sritis“).

9 diagrama. Respondentų pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos sritis.
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Didžioji dalis respondentų kaip savo veiklos sritį dažniausiai nurodė apdirbamąją gamybą
(21 proc.), didmeninę ir mažmeninę prekybą (17 proc.) ir statybą (14 proc.). Nei viena įmonė
neatstovauja administravimo, sekretoriavimo, žmonių sveikatos, namų ūkių, meninės,
pramoginės ir poilsio organizavimo, finansinės ir draudimo, namų ūkių veiklos. Vertinant šiuos
duomenis galima teigti, kad tyrime dalyvavusios ekonominės veikos sektorių įmonės dažniausiai
priima profesinių mokyklų mokinius praktikai o jų veikla apima profesinių mokyklų rengiamas
profesines programas.
Vertinant tyrime dalyvavusių įmonių dydį pagal darbuotojų skaičių, įmonės buvo
suranguotos pagal darbuotojų skaitinę reikšmę į mikro įmones (1-9 darbuotojai), smulkias
(mažas) įmones (10-49 darbuotojai), vidutines įmones (50-249 darbuotojai), stambias įmones
(250 ir daugiau darbuotojų) (10 diagrama – “Respondentų įmonių darbuotojų skaičius“).

10 diagrama. “Respondentų įmonių darbuotojų skaičius“.
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Atsižvelgiant į bendras tyrimo regionų tendencijas - didžioji dalis verslo įmonių
priskiriama SVV kategorijai, dalyvavusių regionų respondentai taip pat daugiausiai priskiriami
smulkių įmonių grupei - 37 proc.
Nustatant, kiek darbuotojų, baigusių profesines mokyklas dirba tyrime dalyvavusiose
įmonėse, respondentams buvo pateikta ranginė skalė nuo 1 iki 30 procentų, nuo 30 iki 50 ir
daugiau negu 50 procentų. (11 diagrama –“Profesines mokyklas baigusių darbuotojų skaičius
įmonėje“).
11 diagrama. Profesines mokyklas baigusių darbuotojų skaičius įmonėje.

Tyrime dalyvavusios įmonės nurodė, kad daugumoje jų dirba iki 30 proc. profesinių
mokyklų absolventų - 59 proc.
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Siekiant visapusiškai atskleisti tyrime dalyvavusių įmonių santykį su profesinių mokyklų
absolventais, tyrimo metu respondentų buvo klausiama kaip seniai jie yra įdarbinę profesinių
mokyklų absolventus, t. y. jų galimybę įvertinti pokyčius profesinio mokymo sistemoje (12
diagrama – “Profesines mokyklas baigusių absolventų įdarbinimas per paskutinius 2 metus Jūsų
įmonėje“).

12 diagrama. Profesines mokyklas baigusių absolventų įdarbinimas per paskutinius
2 metus įmonėje.

Analizuojant respondentų atsakymus nustatyta, kad nuo 1 iki 2 absolventų įdarbinimas
būdingas 36 proc. tyrime dalyvavusioms įmonių. Tik 2 proc. respondentų teigė, kad per
paskutinius 2 metus įdarbino 11 ir daugiau darbuotojų.
Apibendrinant tyrime dalyvavusių įmonių duomenis galima teigti, kad respondentai
reprezentuoja dauguma ekonominės veiklos sričių, įdarbinančių profesinių mokyklų absolventus.
Didžioji dalis respondentų priskiriamos SVV sektoriui, kurių trečdalį darbuotojų sudaro
profesinių mokyklų absolventai. Daugiau nei 60 proc. tyrime dalyvavusių įmonių yra
įdarbinusios profesinių mokyklų absolventus per paskutinius 2 metus.
Toliau tyrime buvo vertinamas respondentų požiūris į profesinių mokyklų mokinių
absolventų pasirengimą savarankiškai integruotis į darbo rinką. Tyrime dalyvavusios įmonės
buvo paprašytos įvertinti įmonėje dirbančių ar praktiką atliekančių profesinių mokyklų
absolventų profesines žinias. (13 diagrama – “Profesinių mokyklų absolventų profesiniai
įgūdžiai“).
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13 diagrama. Profesines mokyklų absolventų profesiniai įgūdžiai.

Tik 24 proc. respondentų sutiko, kad profesinių mokyklų absolventų profesinės žinios ir
įgūdžiai atitinka įmonės lūkesčius. Daugiau nei pusė – 55 proc. tyrimo dalyvių teigė, kad jų
įmonėje įsidarbinusių profesinės mokyklos absolventų profesinės žinios atitinka „Iš dalies“.
Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad tik 3 proc. respondentų teigė, kad profesinių mokyklų
absolventų žinios visiškai neatitiko įmonės poreikių.
Respondentai įvertino laikotarpį, kurio pakanka profesinės mokyklos absolventui įsilieti į
įmonės veiklą (14 diagrama – “Profesinių mokyklų absolventų adaptacija įmonėje“).

14 diagrama. “Profesinių mokyklų absolventų adaptacija įmonėje“.

Didžioji dalis respondentų – 37 proc. teigė, kad profesinių mokyklų absolventų
adaptacija įmonėje užtrunka nuo 1 iki 3 mėn. 19 proc. respondentų teigė, kad įdarbinus
profesinių mokyklų absolventą, jo adaptacija trunka iki 6 mėn.
Apibendrinant šiuos vertinimus, galima teigti, jog profesinių mokyklų absolventų
profesinės žinios ir įgūdžiai, reikalingos realioje darbo vietoje, yra geros, tačiau tam tikrų
įgūdžių stoka neužtikrina sklandaus profesinių mokyklų absolventų įsiliejimo į darbo rinką.
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Darbo rinkoje svarbūs yra ne tik profesinės žinios ir gebėjimai, tačiau ir bendrieji
gebėjimai, kurie didele dalimi gali įtakoti sėkmingą absolventų integravimąsi į įmonės veiklą,
karjeros galimybes. Atsižvelgiant į tai, tyrime dalyvavusios įmonės vertino įsidarbinusių
profesinių mokyklų absolventų bendruosius įgūdžius ir asmenines savybes (gebėjimas dirbti
savarankiškai ir komandoje, suprasti ir vykdyti užduotį, lankstumas, universalumas, gebėjimas
įsisavinti naujoves) (15 diagrama – “Profesinių mokyklų absolventų bendrieji įgūdžiai“).

15 diagrama. Profesinių mokyklų absolventų bendrieji įgūdžiai.

29 proc. respondentų jų įmonėje įsidarbinusių profesinių mokyklų absolventų
bendruosius įgūdžius ir asmenines savybes įvertino kaip tinkamus. 52 proc. respondentų teigė,
kad bendrieji įgūdžiai ir asmeninės savybės „atitinka, tik iš dalies“.
Respondentai išskirdami svarbiausias problemas, su kuriomis susiduria įdarbindami
profesinių mokyklų absolventus įvardino per didelius atlyginimo lūkesčius – 18 proc.
nesugebėjimą praktiškai pritaikyti mokykloje įgytų žinių – 15 proc. bei iniciatyvos atliekant
pavestas užduotis stoką – 14 proc. (16 diagrama – “Sunkimai, su kurias susiduria įmonės
įdarbindamos profesinių mokyklų absolventus.)

16 diagrama. Sunkimai, su kuriais susiduria įmonės įdarbindamos profesinių
mokyklų absolventus.
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Tai patvirtina ir respondentų pateiktas vertinimas, kuriuo buvo siekiama išsiaiškinti
darbdavių požiūrį į tai, ar mokyklų absolventai, yra pakankamai motyvuoti įsidarbinti baigus
profesinę mokyklą, o atėję dirbti į įmonę, yra pakankamai motyvuoti tobulėti – kelti kvalifikaciją
darbo vietoje, įgyti naujų darbo įgūdžių. (17 diagrama – “Profesinių mokyklų absolventų
motyvacija įsidarbinti“ ir 18 diagrama ¬– “Profesinių mokyklų absolventų motyvacija kelti
kvalifikaciją darbo vietoje, įgyti naujų darbo įgūdžių“.).

17 diagrama. Profesinių mokyklų absolventų motyvacija įsidarbinti.

18 diagrama. Profesines mokyklų absolventų motyvacija kelti kvalifikaciją darbo
vietoje, įgyti naujų darbo įgūdžių.
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Tyrimo duomenys teigia, kad absolventų motyvacija įsidarbinti ir tobulinti savo žinias
darbo vietoje nėra pakankama. 66 proc. ir atitinkamai 68 proc. respondentų teigė, kad
absolventai „Iš dalies“ yra motyvuoti įsidarbinti ir kelti kvalifikaciją darbo vietoje. Pasak
respondentų šią problema padėtų spręsti dalinis darbo užduočių subsidijavimas, mokinių
finansavimas, asmeninių savybių, reikalingų darbe tobulinimas.
Apibendrinant aukščiau pateiktus tyrimo rezultatus galima teigti, kad darbdaviai
profesinių mokyklų absolventų pasirengimą darbo rinkai vertina kaip nepakankamą. Tai
sąlygoja mokinių profesinių įgūdžių stoka ir motyvacijos stoka kelti profesinę kvalifikaciją
darbo vietoje. Tuo tarpu atlyginimo, pradedant profesinę karjerą, lūkesčiai, pasak įmonių
atstovų yra per dideli.

Atsižvelgiant į šiuos darbdavių vertinimus galima teigti, kad

profesinių mokyklų absolventai neadekvačiai vertina savo žinias ir gebėjimus, t. y., jie
nenori jų plėsti ir tobulinti, kai tuo tarpu nori gauti už darbą didelį atlyginimą.
Didelis dėmesys tyrimo metu buvo skiriamas profesinių mokyklų ir įmonių
bendradarbiavimo aspektams. Tyrimo metu buvo siekiama nustatyti ar darbo rinkos atstovai
bendradarbiauja su profesinio mokymo įstaigomis (19 diagrama – “Profesinių mokyklų ir darbo
rinkos atstovų bendradarbiavimas“).

19 diagrama. Profesinių mokyklų ir darbo rinkos atstovų bendradarbiavimas.
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59 proc.

respondentų nurodė bendradarbiauja su profesinėmis mokyklomis. Siekiant

iškeltų tyrimo tikslų toliau tyrime buvo siekiama nustatyti šių dviejų šalių – darbo rinkos atstovų
ir profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimo formas (20 diagrama – “Profesinių mokyklų ir
darbo rinkos atstovų bendradarbiavimo formos“).

20 diagrama. Profesinių mokyklų ir darbo rinkos atstovų bendradarbiavimo
formos.
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Daugiausia respondentų teigė bendradarbiaują su įmonėmis organizuojant mokinių
praktinį mokymą, gamybinę praktiką – 45 proc. 17 proc. respondentų teigė sudarantys galimybes
profesinių mokyklų mokytojams susipažinti su įmonėje naudojamomis technologinėmis
priemonėmis / įrenginiais, jų naujovėmis, 16 proc. teigė, kad vyksta nuolatiniai susitikimai su
profesinių mokyklų atstovais. Jų metų kaičiamasi informacija kaip būtų galima tobulinti
profesinį mokymą,

vykdomas programas,

tobulinti mokinių profesinius

įgūdžius

ir

kompetencijas. Tik 1 proc. respondentų teigė padedantis profesinėms mokykloms atsinaujinti
praktinio mokymo priemones. Pasirinkę atsakymą „Kita“ paminėjo, kad bendradarbiaudami su
įmonėmis atiduoda joms žaliavų likučius praktikos darbams, praveda specialius apmokymus
(pvz. dirbti su specialia įranga, priemonėmis), organizuoja ekskursijas ir renginius profesinių
mokyklų mokiniams.
Vertinant šiuos atsakymus galima teigti, kad renkantis bendradarbiavimo formą su
profesinio mokymo įstaigomis darbdaviai nėra suinteresuoti investuoti į profesinių mokyklų
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mokymo bazės bei finansinių išteklių plėtrą, tačiau pakankamai noriai bendradarbiauja su
mokyklomis organizuojant mokinių praktinį mokymą ir gamybinę praktiką.
Darbo rinkos atstovai, dalyvaujantys tyrime buvo paprašyti įvertinti profesinių mokyklų
iniciatyvas bendradarbiauti su įmonėmis organizuojant mokinių praktinį ir teorinį mokymą,
siekiant, kad mokinių pasirengimas atitiktų šiuolaikinius darbo rinkos poreikius – ( 21 diagrama
– “Profesinių mokyklų iniciatyvos bendradarbiauti su darbo rinkos atstovais“).

21 diagrama. Profesinių mokyklų iniciatyvos bendradarbiauti su darbo rinkos
atstovais.

Respondentai vertino profesinių mokyklų pastangas bendradarbiauti su darbo rinkos
atstovais. 37 proc. jų sutiko, kad profesinės mokyklos „Iš dalies“ pakankamai bendradarbiauja su
darbo rinkos atstovais organizuojant mokinių praktinį ir teorinį mokymą, tačiau, profesinės
mokyklos turėtų aktyviau ieškoti bendradarbiavimo su įmonėmis galimybių. 33 proc.
respondentų mano kad profesinės mokyklos per mažai bendradarbiauja su įmonėmis.
Atsižvelgiant į tai, kad didžioji dalis tyrime dalyvavusių respondentų nurodė
bendradarbiaują su profesinėmis mokyklomis organizuojant mokinių praktinį mokymą, tyrimo
metu buvo siekiama atskleisti priežastis, kurios skatina įmones priimti profesinių mokyklų
mokinius praktikai (22 diagrama – „Profesinių mokyklų mokinių praktika įmonėse“).
22 diagrama. Profesinių mokyklų mokinių praktika įmonėse
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Rezultatai rodo abipusio bendradarbiavimo poreikį – tai ir galimybė sau užsiauginti
reikalingą specialistą – 48 proc. ir įmonių noras prisidėti prie praktinio mokinių parengimo – 40
proc. 2 proc. respondentų nurodydami kitas priežastis paminėjo, kad tai galimybė išbandyti ar
absolventas tinkamas būsimam darbui, taip pat galimybė pasisemti naujų idėjų iš jauno, mokyklą
baigusio specialisto.
Tyrime dalyvavusios įmonės atskleidė trūkumus, su kuriais susiduria priimdamos
profesinių mokyklų mokinius praktikai (23 diagrama – „Problemos, su kuriomis susiduriama
organizuojant praktikos procesą įmonėje“).

23 diagrama. Problemos, su kuriomis susiduriama organizuojant praktikos procesą
įmonėje.
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Gauti tyrimo rezultatai patvirtina aukščiau minėtą darbdavių nuomonę, kad profesinę
mokyklą baigiantiems mokiniams trūksta profesinių žinių – taip teigia 22 proc. respondentų,
mokiniai rodo per mažai iniciatyvos įgyti naujų žinių, įgūdžių – 20 proc. 17 proc. respondentų
teigia, kad atėję į praktiką mokiniai nesugeba pritaikyti praktiškai įgytų žinių. Atsižvelgiant į tai,
kad tik 10 proc. respondentų teigė nepatiriantys jokių sunkumų priimdami profesinių mokyklų
mokinius praktikai galima teigti, kad pasiruošimą mokinių integracijai į darbo rinką reiktų
tobulinti.
Atliekant tyrimą buvo svarbu nustatyti respondentų požiūrį į tai, kokius įgūdžius reikėtų
ugdyti, tobulinti ir įtvirtinti moksleivių praktikų metu įmonėse (24 diagrama – „Įgūdžiai, kuriuos
mokiniai turi tobulinti praktikos proceso metu“).

24 diagrama. Įgūdžiai, kuriuos mokiniai turi tobulinti praktikos proceso metu.
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.
Aukščiau pateiktoje diagramoje pateikta respondentų pasirinkusių atsakymą „Svarbu
tobulinti šiuos įgūdžius gamybinės praktikos metu“ nuomonių pasiskirstymas. Respondentų
nuomone profesinių mokyklų absolventai gamybinės praktikos metu didžiausią dėmesį turi skirti
profesinių darbinių įgūdžių tobulinimui – taip teigia 89 proc. tyrime dalyvavusių respondentų,
darbo su įrengimais įgūdžius – 65 proc. respondentų bei savarankiško darbo organizavimo
įgūdžius – 58 proc. respondentų.

Atsižvelgiant į tai, kad nevisos įmonės dirba klientų

aptarnavimo srityje, galima daryti prielaidą, kad todėl tik 31 proc. tyrimo respondentų teigė, kad
klientų aptarnavimo įgūdžių tobulinimas yra svarbus gamybinės praktikos metu. Respondentų
nuomone, verslumo įgūdžių tobulinimas nėra svarbūs moksleivių atliekamos praktikos metu –
tik 15 proc. tyrimo respondentų teigia esant svarbų šio įgūdžio tobulinimą gamybinės praktikos
metu.
Tyrimo metu buvo siekiama nustatyti, kam daugiausiai dėmesio skiria įmonių atstovai
dirbdami su praktikantais (25 diagrama – „Gamybinės praktikos organizavimas įmonėje“).

25 diagrama. Gamybinės praktikos organizavimas įmonėje.
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Rezultatai atskleidė, kad dirbant su praktikantais įmonės daugiausia dėmesio skiria
saugaus darbo organizavimui – 67 proc., darbui su įrengiamais ir darbo priemonėmis- 65 proc.,
savarankiškam paskirtų užduočių atlikimui - 59 proc. Analizuojant bendrus tyrime dalyvavusių
respondentų atsakymus matyti, kad organizuodamos mokinių praktiką įstaigos darbui su klientais
skiria mažiausiai dėmesio. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad tik 35 proc. visų tyrime dalyvavusių
respondentų teigė, kad atliktų užduočių aptarimas su praktikos vadovu yra svarbi praktikos
proceso dalis.
Vertinant bendra respondentų nuomonę apie gamybinės praktikos organizavimą
įmonėje galima teigti, kad įmonės įžvelgia joms aktualius trūkumus įvairiuose profesinio
mokymo organizavimo stadijose – reikalingų teorinių ir praktinių žinių trūkumą, mokinių
iniciatyvos tobulėti profesinės praktikos metu stoką. Įmonės, atsižvelgdamos į savo veiklos
specifiką padeda mokiniams tobulinti įvairius profesinius įgūdžius gamybinės praktikos
metu, tačiau neskiria pakankamai žmogiškųjų išteklių laiko, siekiant kvalifikuotai
vadovauti gamybinės praktikos procesui įmonėje.
Atsižvelgiant į tai, kad profesinių mokyklų mokiniai rengiami savarankiškai integracijai į
darbo rinką, respondentai įvertino svarbiausius veiksnius, lemiančius sėkmingą profesinės
mokyklos absolvento įsidarbinimą (26 diagrama – „Veiksniai, lemiantys sėkmingą profesinės
mokyklos absolvento įsidarbinimą“).

26 diagrama „Veiksniai, lemiantys sėkmingą profesinės mokyklos absolvento
įsidarbinimą“.
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Tyrimo duomenys teigia, kad asmenines absolvento savybes ir motyvaciją bei įgyta
darbo rinkoje paklausi specialybė lemia sėkmingą profesinės mokyklos mokinio integraciją į
darbo rinką. Šiuos veiksnius kaip svarbius įvardino atitinkamai 85 proc. ir 69 proc. respondentų.
Įmonių atstovų, dalyvavusių tyrime nuomone mažiausiai reikšmingas įsidarbinimą lemiantis
veiksnys yra gerais pažymiais įvertintos įgytos žinios.
Tyrimo metu buvo siekiama identifikuoti pagrindines problemas, trukdančias organizuoti
kokybišką, atitinkantį darbo rinkos poreikius profesinį mokymą (27 diagrama – “Problemos,
trukdančios organizuoti kokybišką, atitinkantį darbo rinkos poreikius profesinį mokymą”).

27 diagrama “Problemos, trukdančios organizuoti kokybišką, atitinkantį darbo rinkos
poreikius profesinį mokymą”.
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60 proc. tyrime dalyvavusių respondentų nuomone profesinių mokyklų mokiniai
mokymosi proceso metu turi per mažai galimybių ugdyti praktinius sugebėjimus, kad jie
atitiktų šios dienos poreikius. 44 proc. respondentų „Iš dalies“ sutiko, kad teorinio mokymo
programos neatitinka šios dienos darbo rinkos poreikių. 46 proc. respondentų teigė pastebėję,
kad mokiniai turi per mažai informacijos apie kintančius darbo rinkos poreikius. 38 proc.
respondentų teigia, kad dalinai aktuali problema yra nesubalansuotos teorinio ir praktinio
mokymo programos taip, kad papildytų viena kitą. Įmonių, bendraujančių su profesinio
mokymo įstaigomis nuomone, pedagogų pasirengimas ruošti darbo rinkai reikalingus
specialistus yra pakankamas – tik 26 proc. respondentų „Iš dalies“ sutiko su teiginiu, kad
trūksta kvalifikuotų pedagogų, kurių kvalifikacija atitiktų šios dienos poreikius, kaip itin
aktualią šią problemą paminėjo tik 10 proc. respondentų.
Tyrime dalyvavusios įmonės vertino profesinio mokymo programų atitikimą darbo rinkos
poreikiams- (28 diagrama – „Mokyklos vykdomų profesinio mokymo programų atitikimas
darbo rinkos poreikiams“).

28 diagrama. Mokyklos vykdomų profesinio mokymo programų atitikimas darbo rinkos
poreikiams.
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73 proc. respondentų išreikšdami savo nuomonę, ar šiuo metu mokyklos vykdomos
profesinio mokymo programos atitinka darbo rinkos poreikius, teigė ,kad jos „Iš dalies atitinka,
tačiau jas reikėtų dažniau atnaujinti“. Tačiau remiantis žemiau pateikiama diagrama matyti, kad
įmonėms trūksta iniciatyvos bendradarbiauti su profesinio mokymo įstaigomis tobulinant
teorinio ir praktinio mokymo programas (29 diagrama – „Įmonių ir profesinio mokymo įstaigų
bendradarbiavimo priemonės“).

29 diagrama. Įmonių ir profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimo priemonės.
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Tyrimo rezultatai teigia, kad tik 10 tyrime dalyvavusių įmonių yra pasirengusios įsitraukti
į teorinio ir praktinio mokymo programų tobulinimo procesą. Didžioji dalis respondentų – 44
proc. norėtų glaudžiau bendradarbiauti su profesinėmis mokyklomis organizuojant praktinį
mokinių mokymą.
Tyrimo respondentai išreiškė savo nuomonę apie valstybės lygiu taikomas priemones,
kurios galėtų paskatinti glaudesnį darbo rinkos atstovų ir profesinio mokymo įstaigų
bendradarbiavimą (30 diagrama– „Įmonių ir profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimo
priemonių poreikis“).

30 diagrama Įmonių ir profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimo priemonių poreikis.

142

Vertinant respondentų šiuos respondentų atsakymus galima teigti, kad įmonėms yra
aktualios visos šios galimos priemonės – finansinės priemonės, išreiškiamos mokestinėmis
lengvatomis ar tiesioginiu apmokėjimu už praktikanto mokymą – su šia nuomones sutiko
atitinkamai 38 ir 36 proc. respondentų bei lankstesnių sąlygų bendradarbiaujant su profesinio
mokymo įstaigomis rengiant reikalingus specialistus sudarymas – šiam teiginiui pritarė 26 proc.
respondentų.
Apibendrinant tyrimo rezultatus, atskleidžiančius darbo rinkos atstovų ir
profesinio mokymo įstaigų poreikį galima teigti, kad įmonės įžvelgia trūkumus praktinio ir
teorinio mokymo procesuose, tačiau nėra suinteresuotos aktyviai įsitraukti į profesinio
mokymo

programų

tobulinimą.

Šiuo

metu

įmonės

dažniausiai

yra

linkusios

bendradarbiauti su profesinio mokymo įstaigomis priimant mokinius praktiniam
mokymui, tačiau šiame procese pasigenda glaudesnio bendradarbiavimo su mokyklomis
tobulinant mokinių profesinius ir bendruosius įgūdžius. Respondentų nuomone valstybės
lygiu taikomos finansinės priemonės ir galimybė lanksčiau organizuoti bendradarbiavimą
rengiant reikalingus specialistus paskatintų glaudesnį bendradarbiavimą ir užtikrintų
kokybiškesnį, darbo rinkos poreikius atitinkančių specialistų parengimą.

7.2.2. Anketų profesinių mokyklų administracijų atstovams rezultatai ir
analizė
Apklausoje dalyvavo 23 mokymo įstaigų vadovai iš Klaipėdos, Telšių, Panevėžio ir
Utenos regionų (toliau tekste - kiti regionai). Vienoje iš tyrime dalyvavusių mokyklų mokosi
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daugiau nei 1000 mokinių, likusiose mokyklose – mažiau mokinių. Šešiose mokyklose mokosi
mažiau nei 300 mokinių.
Tyrimo metu respondentų buvo paprašyti įvardinti populiariausiais programas, kurias
renkasi stojantieji į jų atstovaujamą profesinę mokyklą

(31 diagrama - „Populiariausios

profesinio mokymo programos stojančiųjų tarpe“).

31 diagrama. Populiariausios profesinio mokymo programos stojančiųjų tarpe.

Apžvelgus regionų, dalyvavusių tyrime, profesinių mokyklų programas matyti, kad
dauguma jų siūlo apdailininko – statybininko, technikos priežiūros verslo darbuotojo ir padavėjo
- barmeno mokymo programas. Galima daryti prielaidą, kad šį pasirinkimą lemia darbo rinkos
statistika, fiksuojanti šių darbuotojų poreikį. Smulkiojo verslo organizatoriaus programos
populiarumas rodo, kad mokiniai domisi nuosavo verslo kūrimo galimybėmis, tačiau statistikos,
atskleidžiančios šių mokinių įsidarbinimą/ nuosavo verslo sukūrimą, nėra.
Statistikai fiksuojant tam tikrų specialybių darbuotojų poreikį svarbu paanalizuoti
priežastis, kurios lemia mokinių apsisprendimą rinktis vieną ar kitą profesinio mokymo
programą (32 diagrama – „Profesinio mokymo programų pasirinkimo priežastys“).

32 diagrama. Profesinio mokymo programų pasirinkimo priežastys.
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Mokyklos vadovų nuomone, mokiniai renkasi mokymo programas, atsižvelgdami į jos
populiarumą darbo rinkoje, mokyklos patirtį rengiant šios programos specialistus, mokyklos
siūlomas teorinio ir praktinio mokymo sąlygas. Tėvų ir draugų rekomendacijos renkantis
mokymosi programą, respondentų nuomone, taip pat turi didelę įtaką mokinių pasirinkimui.
Šiuos veiksnius kaip svarbius įvardino daugiau kaip 60 proc. respondentų. Mažiausiai įtakos
mokyklos vadovų nuomone turi aktyvi mokymo programos reklama – tik beveik 35 proc.
respondentų teigė, kad tai svarbus veiksnys, skatinant mokinius pasirinkti vieną ar kitą programą.
Mokyklų vadovai, tyrimo metu vertindami naudojamas rinkodaros priemones, siekiant
pritraukti didesnį besimokančiųjų skaičių, išskyrė organizuojamas individualias klasių
ekskursijas mokykloje (78 proc.), bendrus vidurinių ir profesinių mokyklų profesinio
informavimo renginius (74 proc.), informacija mokyklos internetiniame puslapyje (74 proc.),
atvirų durų dienas (70 proc.).
Darbo biržos rodikliams fiksuojant nepakankamą kvalifikuotų darbuotojų pasiūlą darbo
rinkoje yra svarbu išnaudoti įvairias profesinio informavimo priemones, skatinančias jaunimą ir
vyresnius, neturinčius kvalifikacijos ar turinčius nepaklausią darbo rinkoje specialybę asmenis,
rinktis profesinį mokymą. Mokyklų vadovų nuomonė apie reikalingas profesinio informavimo
priemones profesinių studijų populiarumui didinti pavaizduota žemiau esančioje diagramoje. (33
diagrama – „Profesinio informavimo sistemos tobulinimas, skatinant mokinius rinktis studijas
profesinėse mokyklose“).
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33 diagrama. Profesinio informavimo sistemos tobulinimas, skatinant mokinius rinktis
studijas profesinėse mokyklose.

Vertinant šiuos tyrimo rezultatus galima teigti, kad mokyklų vadovų nuomone, visų
anketoje paminėtų profesinio informavimo priemonių išnaudojimas yra labai svarbus siekiant
pritraukti didesnį mokinių skaičių rinktis studijas profesinėje mokykloje. Šiuo metu galiojanti
profesinio mokymo sistema neleidžia mokyklos pasiūlyti lanksčių studijų formų, todėl sudarytos
galimybės įvairaus amžiaus žmonėms įgyti profesiją jiems patogiu metu ir būdu galėtų prisidėti
prie darbo rinkos poreikių užtikrinimo. Su šiuo teiginiu pilnai sutinka 70 proc. tyrime
dalyvavusių respondentų. Gerosios patirties viešinimas ir aktyvus darbdavių įsitraukimas į
profesinį informavimą respondentų nuomone taip pat yra labai svarbus – teigia 78 proc.
respondentų. 78 proc. mokyklų vadovų sutiko, kad darbdavių skatinimas įsteigti stipendijas
siekiant išsiugdyti sau reikalingą darbuotoją yra svarbus, tačiau 9 proc. mokyklų vadovų teigia,
kad tai nėra svarbi priemonė organizuojant profesinio informavimo priemonių įgyvendinimą.
Vertinant šiuos rezultatus galima teigti, kad mokiniai rinkdamiesi profesinio
mokymo programą atsižvelgia į jos populiarumą darbo rinkoje, tačiau siekiant pritraukti
didesnį mokinių skaičių rinktis darbo rinktis aktualiais darbo rinkai mokymo programas
profesinės mokyklos turi aktyviai naudoti įvairias rinkodarines priemones, suteikiančias
informacijos apie kiekvieną profesinio mokymo programą ir jos teikiamas įsidarbinimo ir
karjeros

galimybes. Aktyvus įmonių įsitraukimas viešinant gerąją patirtį, karjeros

galimybes bei skatinant mokinius stipendijomis – veiksmingos profesinio informavimo
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priemonės skatinant kvalifikuotos darbo jėgos dalyvių skaičiaus augimą rinkoje. Galimybė
rinktis lanksčiais studijų formas yra svarbus veiksnys, galintis paskatinti daugiau asmenų
rinktis profesinio mokymo programas.
Toliau tyrime buvo analizuotas mokyklų aktyvumas siekiant aktualizuoti mokymo
procesą, padėti mokiniams įgyti žinių, reikalingų darbo rinkoje, dalyvaujant įvairiuose
projektuose (34 diagrama – „Profesinio mokymo įstaigų dalyvavimas projektuose“).

34 diagrama. Profesinio mokymo įstaigų dalyvavimas projektuose.

Tyrimo rezultatai teigia, kad dalyvavusių regionų profesinės mokyklos tarptautinių ir
nacionalinių / regioninių investicinių projektų dėka atnaujina mokymosi bazę. Dauguma
mokyklų paminėjo, kad mokiniai turi galimybę atlikti praktiką Lietuvos ir užsienio įmonėse
(atitinkamai 91 ir 83 proc. respondentų). Atkreiptinas dėmesys į pakankamai žemą procentą
mokyklų, paminėjusių galimybę pasiūlyti mokiniams skirtingas mokymosi formas – 34 proc.
respondentų. Tai patvirtina įmonių vadovų ir aukščiau mokyklų vadovų išsakytą nuomonę,
147

teigiančią, kad lanksčių, sudarančių galimybes įgyti profesinį išsilavinimą, sąlygų sudarymas
padidintų profesinio mokymo patrauklumą bei prisidėtų prie darbo rinkos poreikių patenkinimo.
70 proc. respondentų teigė, kad metodines mokymo priemones, metodus, praktinio
mokymo priemones atnaujina dalyvaudami nacionalizuose ir ES paramos projektuose. Didžioji
dalis (96 proc.) respondentų tvirtino, kad mokyklos turi galimybių finansuoti mokytojų
kvalifikacijos kėlimą. 56 proc. respondentų tvirtino, kad darbuotojai kelia kvalifikaciją
bendradarbiaudami su mokyklos partneriais, darbdaviais. Remiantis šiais rezultatais galima
teigti, kad, mokyklų vadovų nuomone, darbdaviai pakankamai aktyviai bendradarbiauja su
profesinėmis mokyklomis siekiant toulinti profesinių mokyklų pedagogų profesinę kvalifikaciją.
Vertinant šiuos rezutatus galima teigti, kad mokyklos aktyviai siekia dalyvauti
projektinėje veikloje siekiant didinti mokyklos pasirengimą teikti šiuolaikines darbo rinkos
poreikius atitinkančias mokymo paslaugas, paruošti darbo rinkai reikalingus specialistus.
Darbdaviai, kiti mokyklų socialiniai partneriai įsitraukia į profesijos mokytojų
kvalifikacijos tobulinimo procesą, siekiant pagerinti teikiamas profesinio mokymo
paslaugas. Mokyklų vadovai sutinka, kad šiuo metu nėra pilnai išnaudojamos profesionio
informavimo priemonės, skatinančios mokinius rinktis studijas profesinėje mokykloje.
Atsižvegiant į tyrimo tikslą buvo siekiama apžvelgti tyrime dalyvavusių profesinių
mokyklų praktikos organizavimą. Gerai organizuotas profesinių mokyklų mokinių praktikos
procesas yra vienas iš veiksnių, lemiančių mokinio pasirengimą darbo rinkai.
Tyrimu buvo siekiama nustatyti ar mokiniai patys įsijungia į praktikos vietos paieškos
procesą. 87 proc. tyrime dalyvavusių mokyklų vadovų teigė, kad mokiniai praktikos vietą
susiranda patys. Tyrimo rezultatai rodo, kad ir mokyklos aktyviai ieško bendradarbiavimo su
darbdaviais modelių. Siekiant nustatyti, kad daugiausia profesinėse mokyklose atsakingas už
ryšių su įmonėmis palikymą, paaiškėjo, kad su darbdaviais bendradarbiauja direktorius ar kiti
paskirti administracijos atstovai, tačiau daugiausia su darbo rinkos atstovais bendrauja skyrių
vedėjai, praktinio mokyvo vadovai – taip teigė 78 proc. respondentų. Mokyklos taiko įvairią
praktiką, kuria reminatis mokykla skatina šį procesą - už bendradarbiavimą su darbdaviais
atsakingas asmuo vyksta į renginius, susitikimus su darbdaviais, ieškoma kontaktų, stengiantis
surasti kuo daugiau galimų praktikos vietų mokiniams. Seminarai – 57 proc. ir įvairūs
susitikimai – 18 proc. respondentų buvo įvardinti kaip labiausiai pasiteisinusi bendradarbiavimo
su darbdaviais forma.
Daugiau nei pusė tyrime dalyvausių respondentų (71 proc.) teigė, kad mokykloms pakanka
esamo bendradarbiavimo su darbdaviais, tačiau net 43 proc. jų paminėjo, kad yra susidūrę su
problemomos organizuojant mokinių praktiką įmonėse. Daugumos – 83 proc. respondentų
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nuomone įmonės priimdamos profesinių mokyklų mokinius praktikai tikisi užsiauginti reikalingą
specialistą. Priemones, kuriomis respondentų nuomone jie norėtų tobulinti bendradarbiauti su
darbdaviais, pavaizduotos žemiau esančioje diagramoje (35 diagrama – „Bendradarbiavimo su
darbdaviais priemonių tobulinimas“).

35 diagrama. Bendradarbiavimo su darbdaviais priemonių tobulinimas.

Dauguma profesinių mokyklų vadovų – 65 proc. teigia, kad labai svarbu glaudžiau
bendradarbiauti su darbdaviais mokinių praktinio mokymo metu vertinant individualius ir
bendruosius mokinių gebėjimus. Daugiau nei 60 proc. mokyklų vadovų mano, kad reikia
intensyviau bendradarbiauti su darbdaviais tobulinant profesinio mokymo programas. Mažiausiai
reikšminga, darbdavių nuomone, bendradarbiauti su įmonėmis atnaujinant metodines mokymo
priemones bei įtraukiant darbdavius į vykdomus projektus. Šias priemones kaip svarbias įvardino
mažiau nei 10 proc. respondentu.
Mokyklų vadovai taip pat buvo paprašyti įvertinti įgūdžius pagal svarbumą, kuriuos
profesinių mokyklų mokiniai turi tobulinti gamybinės praktikos metu (36 diagrama – „Įgūdžiai,
tobulinami gamybinės praktikos metu“).
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36 diagrama. Įgūdžiai, tobulinami gamybinės praktikos metu.

Mokyklos vadovų nuomone, praktikos proceso metu mokiniai turėtų tobulinti profesinius
darbinius ir darbo su įrengimais įgūdžius (78 proc.). Priešingai nei įmonių atstovai 70 proc.
mokyklų vadovų teigė, kad bendravimo su klientais įgūdžiai turėtų būti aktyviai tobulinami
praktikos metu. Pakankamą svarbu mokyklos vadovų nuomone ir verslumo įgūdžių tobulinimasšį kaip svarbų pažymėjo 53 proc. respondentų.
Vertindami savo atstovaujamų mokyklų mokinių pasirengimą darbo rinkai, respondentai
pripažino, kad mokiniai nėra pilnai pasirengę integruotis į darbo rinką – tik 48 proc. mokyklų
vadovų teigė, kad mokyklos absolventų profesinės žinios ir įgūdžiai atsitinka darbdavių
poreikius ir rinkos situaciją, 91 proc. respondentų teigė, kad mokinių bendrieji įgūdžiai ir žinios
tik iš dalies atsitinka darbdavių poreikius, 35 proc. respondentų teigė, kad mokinai yra
pakankamai motyvuoti įsidarbinti, 13 proc. respondentų teigė, kad mokiniai yra pakankamai
motyvuoti tobulėti – kelti kvalifikaciją darbo vietoje, įgyti naujų darbo įgūdžių.
Mokyklų vadovai vertino jų nuomone svarbiausius kriterijus, lemiančius sėkmingą
mokinio įsidarbinimą baigus profesinę mokyklą (37 diagrama – „Veiksniai, lemiantys sėkmingą
moksleivių įsidarbinimą po studijų profesinėje mokykloje“).
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37 diagrama. „Veiksniai, lemiantys sėkmingą moksleivių įsidarbinimą po studijų
profesinėje mokykloje“.

Tyrimo rezultatai rodo, kad mokyklų vadovų nuomone įgytos ir gerais pažymiais įvertintos
profesinės žinios – 87 proc. , pasirinkta darbo rinkoje paklausi profesija - 78 proc. bei asmeninės
mokinio sąvybės ir motyvacija – 73 proc. lemia sėkmingą mokinio įsidarbinimą. Gebėjimą
pačiam susikurti sau darbo vietą, kaip svarbų veiksnį integruojantis į darbo rinką įvardino
mažiau nei pusė visų respondentų – 47 proc.
Apibendrinant šiuos tyrimo rezultatus galima teigti, kad profesinių mokyklų vadovai
įžvelgia profesinio mokymo spragas, kurios turėtų būti tobulinamos mokinių praktinio
mokymo įmonėse metu. Bedradarbiavimas su įmonėmis tobulinant profesinio mokymo
programas bei organizuojant praktiką įmonėse turėtų būti kreipiamas į bendrųjų mokinių
kompetencijų ugdymą, padedant jiems suvokti sėkmingo integravimosi ir konkuravimo
darbo rinkoje principus.
74 proc. tyrimo respondentų teigė, kad profesinių mokyklų programų atitikimą šiuolaikinės
darbo rinkos poreikiams vertina gerai, 22 proc. respondentų jas vertina vidutiniškai.
Atsižvelgiant į šiuos rodiklius, toliau tyrime buvo siekiama išskirti didžiausiais problemas,
trukdančias organizuoti kokybišką, darbo rinkos poreikius atitinkantį profesinį mokymą bei
profesinio mokymo tobulinimo galimybes bendradarbiaujant su darbo rinkos atstovais (38
diagrama – „Šiandieninės profesinių mokyklų problemos, trukdančias organizuoti kokybišką,
atitinkantį darbo rinkos poreikius profesinį mokymą“).
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38 diagrama. „Šiandieninės profesinių mokyklų problemos, trukdančias organizuoti
kokybišką, atitinkantį darbo rinkos poreikius profesinį mokymą“.
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Respondentai iškyrė šiuos aktualius teiginius:


mokyklų praktinio mokymo priemonių materialinė bazė pernelyg pasenusi/
nepakankama (35 proc.);



trūksta kvalifikuotų pedagogų, kurių kvalifikacija atitiktų šių dienų poreikius (35
proc.);



praktinio mokymo dalykų programos neatitinka šios dienos darbo rinkos poreikių (26
proc.).

Dalinai aktualios, respondentų nuomone, šios profesinio mokymo organizavimo
problemos:


mokiniai turi per mažai galimybių ugdyti praktinius gebėjimus, kad jie atitiktų šios
dienos poreikius (70 proc.);



trūksta informacijos apie kintančius darbo rinkos poreikius (61 proc.);



teorinis ir praktinis mokymas nėra subalansuotas taip, kad papildytų vienas kitą (61
proc.).
153

Respondentai vertindami pateiktus teiginius mano, kad organizuojant kokybišką,
atitinkantį darbo rinkos poreikius profesinį mokymą mažiausiai sunkumų sukelia:


teorinio mokymo programos siekiant atitikti šiuolaikinius darbo rinkos pokyčius (38
proc.):



informacijos apie kintančius darbo rinkos poreikius trukumas (35 proc.).



integruotas bendrųjų įgūdžių lavinimas mokymo proceso metu (30 proc.).

Mokyklų vadovų nuomone, priemonės, kurios galėtų padėti spresti šias problemas,
pavaizduotos 39 diagramoje „Priemonės, profesinio mokymo Lietuvoje atitikimui darbo rinkos
poreikiams“.

39 diagrama. Priemonės, profesinio mokymo Lietuvoje atitikimui darbo rinkos poreikiams.

Respondentų nuomone, nuolatinis materialinės bazės gerinimas (74 proc. respondentų),
nuolat atlikami darbo rinkos poreikių tyrimai ir jais remiantis atnaujinamos profesinio mokymo
programos (70 proc. respondentų), teorinio ir praktinio mokymo programų peržiūrėjimas,
siekiant, kad jos papildytų viena kitą, organizuojami darbdavių ir profesinį mokyma kuruojančių
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/ organizuojančių įstaigų atstovų susitikimai, siekiant tobulinti mokymo procesą, nuolat
atnaujinama metodinė mokymo medžiaga bei pedagogų kvalifikacijos tobulinimas (57 proc.
respondentų) yra tinkamos priemonės, siekiant tobulinti profesinį mokymą Lietuvoje labiau
atitikant darbo rinkos poreikius.
Mokyklų vadovai tyrimo metu vertino įmonių vaidmenį, siekiant tobulinti profesinį
mokymą Lietuvoje. Respondentų nuomonė, kaip verslininkai galėtų prisidėti, siekiant, kad
vykdomas profesinis mokymas atitiktų darbo rinkos poreikius (40 diagrama „Įmonių vaidmuo,
profesinio mokymo Lietuvoje atitikimui darbo rinkos poreikiams“).
40 diagrama. Įmonių vaidmuo, profesinio mokymo Lietuvoje atitikimui darbo rinkos
poreikiams.

Įmonės, siekdamos prisidėti prie profesinio mokymo kokybės tobulinimo, respondentų
nuomone turėtų:
 Skirti didesnį dėmesį mokinio praktiniam mokymui įmonėje (91 proc.);
 Sudaryti sąlygas profesinių mokymo įstaigų pedagogams susipažinti su technologinėmis
naujienomis, naudojamomis įmonėse (78 proc.);
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 Bendradarbiauti su mokymo įstaigomis, tobulinant profesinio mokymo programas bei
finansiškai remti mokyklas, organizuojančias jiems reikalingų profesijų mokymą (74
proc.).
Analizuojant bei lyginant šiuos rezultatus su įmonių vadovų tyrimo rezultatais galima
teigti, kad dalyje mokyklų jau yra taikomos šios paminėtos bendradarbiavimo formos, kurios
pasak šio tyrimo rezultatų yra pasiteisinusios ir galėtų būti plačiau pritaikomos visose
profesinėse mokyklose. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad mokyklų vadovų paminėta reikalinga
finansinė parama mokykloms įmonių vadovų nebuvo išskirta kaip aktuali profesinio mokymo
tobulinimo priemonė ir galima bendradarbiavimo forma.
Apibendrinant šiuos tyrimo rezultatus galima teigti, kad atsižvelgiant į spartų
įmonėse taikomą technologijų vystymąsi atitinkamai turėtų būti tobulinama mokyklų
materialinė bazė, keliama pedagogų kvalifikacija bei bendradarbiaujama su įmonėmis
rengiant praktinio mokymo programas. Didesnis įmonių įsitraukimas į praktinio mokymo
organizavimo procesą mokyklų vadovų nuomone yra svarbus ir turėtų būti tobulinamas
siekiant, kad profesinių mokyklų mokinių pasirengimas atitiktų darbo rikos poreikius.
Apibendrinant tyrime dalyvavusių respondentų - mokyklų vadovų apklausos rezultatus,
galima teigti, jog:


Profesinių mokyklų vadovai pakankamai teigiamai vertina profesinio mokymo
paslaugas teikiamas jų mokykloje, tačiau jų tobulinimui reikalingos lėšos gaunamos
tik aktyviai dalyvaujant nacionaliniuose ir ES ir nacionaliniuose projektuose;



Mokiniai, rinkdamiesi studijas profesinėse mokyklose, atsižvelgia į mokyklos
siūlomas teorinio ir praktinio mokymo sąlygas, mokymo programos perspektyvas
darbo rinkoje bei atlyginimo galimybes. Atsižvelgdamos į tai mokyklos taiko
rinkodarines priemones, suteikiančias mokiniams šią informaciją;



Mokyklų vadovai sutinka, kad šiandieninei darbo rinkai yra aktualios lanksčias
profesinio mokymo programų galimybės ir bendradarbiavimas su įmonėmis
atsižvelgiant į jų individualius poreikius;



Mokyklų ir įmonių vadovai sutinka, kad profesinių studijų metu didelis dėmesys turėtų
būti kreipiamas į bendrųjų mokinių kompetencijų ugdymą, padedant jiems suvokti
sėkmingo integravimosi ir konkuravimo darbo rinkoje principus;



Mokykloms trūksta žinių apie kintančius darbo rinkos poreikius, remiantis kuriomis
turėtų būti atnaujinamas ir derinamos teorinio ir praktinio mokymo programos,
tobulinama pedagogų kvalifikacija bei metodinės praktinio mokymo priemonės;
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Profesinio mokymo įstaigų vadovai sutinka, kad siekiant tobulinti mokinių
pasirengimui savarankiškam darbui reikia aktyvinti bendradarbiavimą tarp profesinės
mokyklos ir įmonės, kurioje mokinys atlieka praktiką;
Dauguma profesinio mokymo įstaigų vadovų bendradarbiavimą su darbdaviais vertina

teigiamai, tačiau aktyvesnis darbo rinkos atstovų įsitraukimas į pedagogų kvalifikacijos kėlimo
procesą, teorinio ir praktinio mokymo programų tobulinimą bei mokinių pritraukimą į profesinio
mokymo programas padidintų įmonių galimybes užsitikrinti kvalifikuotų specialistų poreikio
patenkinimą.
7.2.3. Švietimo institucijų praktinio mokymo vadovų tyrimo rezultatai
Profesinių mokyklų praktikų vadovai – tyrimo respondentų grupė, tiesiogiai bendraujanti
su mokiniais ir darbdaviais organizuojant mokinių praktinį mokymą. Profesinių mokyklų
praktikų vadovai yra atsakingi už mokymo programų taikymą, praktikos užduočių įgyvendinimą
ir jų įvertinimą. Šios respondentų grupės pateikti atsakymai pateikia vertingos informacijos apie
profesinio mokymo praktinio mokymo tobulinimo poreikį ir galimybes. Apklausoje dalyvavo 72
tyrimo regionų profesinių mokyklų atstovai, atsakingi už praktinio mokymo organizavimą.
Siekiant

tyrimo

tikslo

–

nustatyti profesinio

mokymo

įstaigų

ir

darbdavių

bendradarbiavimo metodus ir jų tobulinimo poreikius tyrime dalyvavę praktikos vadovai įvertino
bendradarbiavimo su darbdaviais intensyvumą. 57 proc. profesinių mokyklų praktikos vadovų
teigė, jog bendradarbiavimo pakanka“, tačiau likę 43 proc. respondentų pripažino, kad
sėkmingam bendradarbiavimui reikia daugiau iniciatyvos ir iš mokyklos ir iš darbdavių pusės.
Tyrimo dalyviai- profesinio mokymo įstaigų praktikos vadovai (toliau tekste- praktikos
vadovai) įvertino priemones, kuriomis efektyviausiai mokyklos bendradarbiauja su darbdaviais
(41 diagrama – „Efektyviausios praktikos vadovų ir įmonių bendradarbiavimo priemonės“).

41 diagrama. Efektyviausios praktikos vadovų ir įmonių bendradarbiavimo priemonės.
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Tiesioginis bendradarbiavimas su įmonėmis 36 proc. atsakiusiųjų respondentų buvo
pasirinktas kaip efektyviausia bendradarbiavimo su darbdaviais priemonė. Mažiausiai efektyvios
respondentų nuomone yra asmeninės pažintys (3 proc.), darbdavių dalyvavimas baigiamuosiuose
egzaminuose, bendravimas telefonu ir mokinių apsilankymas įvairiose įmonėse. Įvardindami
dalykus, kurie, jų nuomone, galėtų padėti sukurti efektyvesnę darbdavių ir profesinių mokyklų,
teigė pasigendą efektyvesnės komunikacijos, kuri leistų bendravimą padaryti paprastesnį.
Atsižvelgiant į tai, kad 81 proc. tyrime dalyvavusių praktikos vadovų, atsakydami į
klausimą „Ar esate susidūrę su nesėkmingu bendradarbiavimu su darbdaviais, organizuojant
mokinių gamybinę praktiką?“ paminėjo susidūrę su problemomis bendraujant su įmonėmis,
tyrime buvo siekiama identifikuoti šias problemas (42 diagrama – „Praktikos vadovų požiūris į
problemas su kuriomis susiduria mokyklos organizuojant mokinių praktinį mokymą įmonėse“.

42 diagrama. Praktikos vadovų požiūris į problemas su kuriomis susiduria mokyklos
organizuojant mokinių praktinį mokymą įmonėse.

158

Trūksta praktikos vietų

Darbdaviai nėra suinteresuoti skirti dalį
darbo laiko praktiniam mokinių mokymui

14%

Įmonės nėra praktiškai pasirengusios
įgyvendinti įstatymuose
reglamentuojamo praktinio mokymo
reikalavimus
Įmonėse trūksta specialistų, galinčių
kvalifikuotai vadovauti mokinių praktiniam
mokymui

17%

9%
19%

8%
5%
9%

18%

Trūksta bendradarbiavimo tarp mokinio
praktikos vadovo mokykloje ir įmonėje
Trūksta praktinių žinių, kaip parengti
šiuolaikinius darbo rinkos poreikius
atitinkančią praktikos programą
Praktikos vadovams trūksta galimybių kelti
kvalifikaciją
Trūksta įstatyminės bazės, aiškiai
reglamentuojančios mokinių praktikos
įmonėje atlikimo tvarką

Tyrimo duomenys rodo, kad profesinės mokyklos bendradarbiaujant su įmonėmis susiduria su
šiomis pagrindinėmis problemomis:


Darbdaviai nėra suinteresuoti dalį darbo laiko skirti mokinių praktiniam mokymui (19
proc.);



Įmonės nėra praktiškai pasirengusios įgyvendinti įstatymuose reglamentuojamo praktinio
mokymo reikalavimus (18 proc.);



Trūksta vietų, kuriose mokiniai galėtų atlikti praktiką (17 proc.).

Praktikos vadovai mano, kad bendravimas tarp praktikos vadovo įmonėje ir mokykloje yra
pakankamas - tik 5 proc. respondentų tai įvardino kaip problemą organizuojant praktinį mokinių
mokymą.
Atsižvelgiant į šias įvardintas problemas praktikos vadovai įvertino priemones, kuriomis
norėtų tobulinti bendradarbiavimą su darbdaviais (43 diagrama – „Priemonės bendradarbiavimo
su darbdaviais tobulinimui“).
43 diagrama. Priemonės bendradarbiavimo su darbdaviais tobulinimui.
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Tyrimo

rezultatai

teigia,

kad

praktikos

vadovai

mano

esant

ypač

svarbų

bendradarbiavimo su darbdaviais organizuojant mokinių gamybinę praktiką ir vertinant
individualius mokinių gebėjimus poreikį. Šią priemonę, kaip svarbią, įvardino 65 proc.
respondentų. Bendradarbiavimas su darbdaviais atnaujinant profesinių mokyklų naudojimas
metodines mokymo priemones bei tobulinant profesinio mokymo programas praktikos vadovų
nuomone yra svarbūs aspektai siekiant, kad profesinių mokyklų teikiamos mokymo paslaugos
atitiktų darbo rinkos poreikius. Praktikos vadovų vykdomus nuomone darbdavių įtraukimas į
mokyklų vykdomus projektus prisidėtų prie darbuotojų dalyvaujančių profesinių mokyklų
mokinių rengimo procese kompetencijos augimo. Šį teiginį kaip dalinai svarbią priemonę
pasirinko 61 proc. respondentų.
Toliau tyrime buvo analizuojamos problemos su kuriomis susiduria mokiniai atlikdami
praktiką įmonėje (44 diagrama– „Praktikos vadovų požiūris į problemas su kuriomis susiduria
mokiniai gamybinės praktikos metu“).

44 diagrama. Praktikos vadovų požiūris į problemas su kuriomis susiduria mokiniai
gamybinės praktikos metu.
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Respondentų nuomone, labiausiai gamybinės praktikos organizavimo procesą apsunkina
žema mokinių iniciatyva įgyti naujų žinių ir įgūdžių. Šiam teiginiui pritaria 28 proc.
respondentų. Praktinio mokymo vadovai tai paaiškina išankstine mokinių nuostata nedirbti pagal
pasirinktą specialybę (17 proc.). 19 proc. respondentų teigė nesusidurią su problemomis mokinių
gamybinės praktikos metu. Tyrimo respondentų nuomone mokiniams pakanka bendradarbiavimo
su praktikos vadovais praktikos metu – šį atsakymą pasirinko 5 proc. respondentų. Tik 8 proc.
respondentų paminėjo, kad jiems trūksta praktinių žinių, kaip parengti šiuolaikinius darbo rinkos
poreikius atitinkančią praktikos programą.
Tyrimo metu praktikos vadovams buvo pateikti teiginiai apie reikalingus įstatyminius
pokyčius organizuojant mokinių gamybinę praktiką. Atsižvelgiant į gautus rezultatus galima
teigti, kad praktikos vadovai įžvelgia poreikį tobulinti įstatymus šioje srityje: 93 proc.
respondentų sutinka, kad turėtų būti „taikomos mokestinės lengvatos įmonėms, priimančioms
mokinius gamybinei praktikai“, 81 proc. respondentų teigė, kad “reikalinga aiški gamybinės
praktikos įmonėse organizavimo tvarka” ir “sudaroma galimybė įmonėms lanksčiau taikyti
gamybinės praktikos planą / individualius praktikos planus”.
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Apibendrinus šiuos tyrimo rezultatus galima teigti, kad praktikos vadovai
pakankamai teigiamai vertina esamą bendradarbiavimą su įmonėmis bei savo indėlį
organizuojant kokybišką praktinį profesinį mokymą. Darbdavių motyvacijos stoka
įsitraukti į profesinių mokyklų mokinių praktinį parengimą bei nepakankama personalo
kompetencija vadovauti mokinių praktikai yra viena didžiausių problemų šioje srityje.
Įstatyminis reguliavimas aiškiai apibrėžiantis įmonių vaidmenį praktiniame profesinių
mokyklų

mokinių

parengimo

procese,

mokestinės

lengvatos

bei

lankstesnės

bendradarbiavimo galimybės prisidėtų prie šių problemų sprendimo. Glaudesnis
bendradarbiavimas su darbdaviais tobulinant atskirus profesinio mokymo procesus
svarbus siekiant užtikrinti jo atitiktį šiuolaikiniams darbo rinkos poreikiams.
Toliau tyrime buvo paanalizuotas praktikos vadovų požiūris į mokinių praktinių įgūdžių
ugdymą praktikos metu. Praktikos vadovai atsakydami į anketos klausimus įvertino įgūdžius
pagal svarbumą, kuriuos turėtų ugdyti profesinių mokyklų mokiniai praktikos metu (45 diagrama
– „Praktikos vadovų požiūris į praktinių mokinių įgūdžių ugdymą gamybinės praktikos metu“).

45 diagrama. Praktikos vadovų požiūris į praktinių mokinių įgūdžių ugdymą gamybinės
praktikos metu.
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Tyrimo rezultatai teigia, kad profesiniai darbiniai įgūdžiai bei darbas su įrengimais/ darbo
priemonėmis turėtų pirmiausia akcentuojami praktinio mokymo metu. Šiuos teiginius kaip
svarbius paminėjo atitinkamai 85 ir 75 proc. respondentų. 61 proc. respondentų teigė, kad
bendravimas su klientais yra svarbus praktinis įgūdis, kurį reikėtų tobulinti praktikos metu.
Praktikos vadovai kaip dalinai svarbius įgūdžius praktikos metu įvardino bendradarbiavimo ir
komandinio darbo (46 proc.), verslumo (42 proc.), ir individualius bendruosius (atsakingumas,
organizuotumas, iniciatyvumas, problemų sprendimas, universalumas ir pan.) (40 proc. ).
Praktikos vadovai vertindami profesinio mokymo įstaigas baigusių mokiniu profesinės
žinių ir įgūdžių atitiktį darbdavių poreikiams ir rinkos situacijai sutiko kad jie atitinka tik iš
dalies – šį atsakymą pasirinko 85 proc. tyrime dalyvavusių respondentų.
Švietimo

institucijų respondentų grupė įvertino profesinių mokyklų absolventų

įsidarbinimą sąlygojančius veiksnius. Daugiau nei pusė – 71 proc. respondentų teigė, kad
profesinių mokyklų absolventai yra motyvuoti įsidarbinti tik iš dalies. 79 proc. respondentų
teigė, kad profesines mokyklas baigę mokiniai yra tik iš dalies motyvuoti tobulėti – kelti
kvalifikaciją darbo vietoje ir įgyti naujų darbo įgūdžių. Vertindami priežastis, lemiančias
sėkmingą mokinių įsidarbinimą baigus studijas profesinėje mokykloje pažymėjo, kad asmeninės
absolvento savybės ir motyvacija bei paklausi darbo rinkoje specialybė yra esminiai faktoriai
šiame procese.
Tyrimo rezultatai atspindi, jog profesinių mokyklų atstovų respondentų išreikšta nuomonė
sutampa su darbdavių nuomone. Svarbiausi faktoriai lemiantys įsidarbinimą yra: asmeninės
absolvento savybės ir motyvacija, įgyta darbo rinkoje paklausi specialybė, sugebėjimas pačiam
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įsikurti darbo vietą, o gerais pažymiais įvertintos žinios švietimo institucijoje yra mažai
reikšmingas faktorius. Šį atsakymą pasirinko atitinkamai 86 ir 81 proc. respondentų. Mažiausią
įtaką, praktikos vadovų nuomone daro gerais pažymiais įvertintos žinios – šį atsakymą pasirinko
11 proc. respondentų.
Praktinio mokymo vadovai, kaip ir kitos tyrime respondentų grupės vertino profesinių
mokyklų problemas, trukdančias organizuoti kokybišką, atitinkantį darbo rinkos poreikius
profesinį mokymą (46 diagrama – „Praktikos vadovų požiūris į profesinių mokyklų problemas,
trukdančias organizuoti kokybišką, atitinkantį darbo rinkos poreikius profesinį mokymą “).

46 diagrama. Praktikos vadovų požiūris į profesinių mokyklų problemas, trukdančias
organizuoti kokybišką, atitinkantį darbo rinkos poreikius profesinį mokymą.

Vertinant profesinių mokyklų problemas, trukdančias organizuoti kokybišką, atitinkantį
darbo rinkos poreikius profesinį mokymą praktikos vadovų nuomone galima išskirti šiuos
svarbiausius trikdžius, įtakojančius kokybišką specialistų rengimą:


mokyklų

praktinio mokymo priemonių materialinė bazė pernelyg pasenusi arba

nepakankama (49 proc.);
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besimokantys turi per mažai galimybių ugdyti praktinius gebėjimus, kad jie atitiktų
šios dienos poreikius (33 proc.);



trūksta informacijos apie kintančius darbo rinkos poreikius (29 proc.);.

Pakankamą reikšmę praktikos vadovų nuomone daro ir šie veiksniai:


Neskiriamas pakankamas dėmesys mokinių bendrųjų įgūdžių ugdymui mokymo
programose (53 proc.);



Teorinio ir praktinio mokymo programos neatitinka šiuolaikinių darbo rinkos
poreikių (44 proc.).

Nustačius problemas, kurios aktualios profesinio mokymo įstaigų praktikos vadovams,
buvo stengiamasi išryškinti, kokius jų sprendimo būdus įžvelgia šių respondentų grupė. Jų
nuomonė, apie priemones, galinčias efektyviausiai padėti profesiniam mokymui Lietuvoje labiau
atitikti darbo rinkos poreikius pavaizduota sekančioje diagramoje (47 diagrama – „Praktikos
vadovų požiūris į priemones, galinčias padėti profesiniam mokymui Lietuvoje labiau atitikti
darbo rinkos poreikius“).

47 diagrama. Praktikos vadovų požiūris į priemones, galinčias padėti profesiniam
mokymui Lietuvoje labiau atitikti darbo rinkos poreikius.
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Tyrimo duomenys rodo, kad praktikos vadovai didžiausią dėmesį skiria lėšų, skirtų
profesinio mokymo kokybes gerinimui, didinimui. Pasak jų išsprendus šias problemas:


pagerinus mokyklų materialinę bazę (91 proc.);



nuolat atnaujinant metodinę mokymo medžiagą (71 proc.);



plečiant pedagogų kvalifikacijos galimybes (57 proc.)

profesinio mokymo kokybė labiau atitiktų darbo rinkos poreikius.
Tyrimo

rezultatai

teigia,

kad

siekiant

gerinti

profesinio

mokymo

kokybę

bendradarbiavimas su įmonių atstovais yra labai svarbus. Praktikos vadovų nuomonė apie
priemones, kuriomis verslininkai galėtų prisidėti, siekiant, kad vykdomas profesinis mokymas
atitiktų rinkos poreikius pavaizduota 48 diagramoje „Praktikos vadovų požiūris į priemones,
kuriomis verslininkai galėtų prisidėti siekiant, kad vykdomas profesinis mokymas atitiktų rinkos
poreikius“.

49 diagrama. Praktikos vadovų požiūris į priemones, kuriomis verslininkai galėtų prisidėti
siekiant, kad vykdomas profesinis mokymas atitiktų rinkos poreikius.
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Praktikos vadovų nuomone įmonės norėdamos užsitikrinti reikiamą specialistų skaičių
rinkoje turėtų finansiškai remti mokyklas, organizuojančias jiems reikalingų profesijų mokymą
(57 proc.), skirti dėmesį mokinio praktiniam mokymui įmonėje (5ą proc.) bei dalyvauti
profesinės mokyklos organizuojamuose teorinio ir praktinio mokymo užsiėmimuose (49 proc.).
Apibendrinus šiuos tyrimo rezultatus galima teigti praktikos vadovai šiandien
įžvelgia nepakankamą dėmesį priemonėms, užtikrinančioms kokybišką profesinių mokyklų
mokinių parengimą. Nuolatinis materalinės bazės, metodinių priemonių ir praktikos
proceso tobulinimas yra labai svarbus siekaint užsikrinti pakankamą specialistų, galinčių
užtikrinti darbo rinkos poreikius parengimą. Praktikos vadovai įžvelgia bendradarbiavimo
su įmonėmis perspektyvas tobulinant pedagogų kvalifikaciją, mokymo įstaigų materialinę
bazę bei mokymo programas.
Išanalizavus respondentų – praktikos vadovų išreikštą nuomonę, formuluojamos šios
išvados:
• profesinių mokyklų praktikos vadovai aktualiausiomis problemomis, trukdančiomis
organizuoti kokybišką praktinį profesinių mokyklų mokinių mokymą, įvardina
specialistų, galinčių kvalifikuotai vadovauti mokinių/ studentų praktiniam mokymui
įmonėse trūkumą, praktinių žinių kaip parengti šiuolaikinius darbo rinkos poreikius
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atitinkančių praktikos programą trūkumą bei bendradarbiavimo tarp moksleivio/
studento praktikos vadovo mokykloje ir įmonėje nepakankamumą;
• respondentams įžvelgia įstatyminio gamybinės praktikos įmonėse organizavimo tvarkos
reglamentavimo trūkumą, sudarant sąlygas įmonėms lankčiau reguliuoti praktikos
organizavimo procesus bei skatinant praktiniame mokyme dalyvaujančias įmones
mokestinėms lengvatoms;
• respondentai mano, kad svarbiausios profesinio mokymo įstaigų ir darbdavių
bendradarbiavimo priemonės, kurias reikia plėtoti yra materialinės bazės gerinimas,
glaudesnis bendradarbiavimas organizuojant praktikas, tobulinant mokymo programas
bei tobulinant besimokančiųjų bendruosius gebėjimus;
• profesinių mokyklų atstovų numone praktikos metu svarbiausia yra ugdyti darbo su
įrengimais/ darbo priemonėmis įgūdžius, profesinius darbinius įgūdžius ir individualius
bendruosius gebėjimus. Mažiausią reikšmę respondentai skiria verslumo ugdymui;
• svarbiausi faktoriai lemiantys įsidarbinimą yra: asmeninės absolvento savybės ir
motyvacija, įgyta darbo rinkoje paklausi specialybė ir gebėjimas pačiam įsikurti darbo
vietą, o gerais pažymiais įvertintos žinios švietimo institucijoje yra mažiau reikšmingas
faktorius;
• svarbiausios problemos, įtakojančius kokybišką specialistų rengimą yra: galimybių
ugdyti mokinių praktinius gebėjimus, kad jie atitiktų šios dienos poreikius trūkumas,
pasenusi arba nepakankama mokyklų praktinio mokymo priemonių materialinė bazė
bei praktinio ir teorinio mokymo programų neatitikimas šiuolaikiniams darbo rinkos
poreikiams;
• kaip problemų sprendimo būdus, galinčius gerinti specialistų rengimo kokybę
profesinių mokyklų atstovai išryškina darbo rinko poreikių tyrimų svarbą bei poreikį
nuolat atnaujinti metodinės mokymo priemones bei mokymo bazę;
• siekiant gerinti specialistų rengimo kokybę profesinių mokyklų praktikos vadovai
siūlytų įmonėms finansiškai prisidėti prie reikalingų specialistų parengimo, skirti
didesnį dėmesį praktiniam mokymui įmonėse, sudaryti sąlygas pedagogams susipažinti
su technologinėmis naujienomis, naudojamomis įmonėse bei skatinti verslo atstovus
bendradarbiauti su mokymo įstaigomis tobulinant mokymo programas.
7.2.4. Profesinio mokymo įstaigų absolventų tyrimo rezultatai
Siekiant įvairiapusiškai išanalizuoti profesinio mokymo tobulinimo galimybes į tyrimą
buvo įtraukti profesinio mokymo absolventai, atlikę gamybinę praktiką įmonėje. Tyrime
168

dalyvavo 350 mokinių iš Klaipėdos, Telšių, Panevėžio ir Utenos regionų. 80 proc. apklausoje
dalyvavusių respondentų profesinėje mokykloje siekia įgyti specialybę kartu su viduriniu
išsilavinimu. Likusieji 20 proc. profesinėje mokykloje įgyja tik specialybę be vidurinio
išsilavinimo.
Tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti priežastis, nulemiančias mokinių pasirinkimą
studijuoti vieną ar kitą specialybę profesinėje mokykloje (50 diagrama – „Mokinių mokymosi
programos profesinėje mokykloje pasirinkimo priežastys“) .

50 diagrama. Mokinių mokymosi programos profesinėje mokykloje pasirinkimo
priežastys.

Tyrimo rezultatai rodo, kad didžioji dalis respondentų - 63 proc., kad profesinio mokymo
programą pasirinko, todėl kad tai „jiems patraukli, įdomi specialybė“. 59 proc. respondentų
rinkdamiesi ateities profesiją atsižvelgė į tai, kad mokykla siūlo geras teorinio ir praktinio
mokymo sąlygas. 50 proc. respondentų rinkdamiesi profesiją pasidomėjo ar tai šiuo metu ar
artimoje ateityje bus darbo rinkoje paklausi specialybė. Šie rezultatai patvirtina aukščiau tyrime
pateiktas išvadas, teigiančias, kad mokyklų naudojamos marketingo priemonės, suteikiančios šią
mokiniams aktualią informaciją, turi didelę įtaką mokinių pasirinkimui renkantis vieną ar kitą
specialybę. Atnaujinant mokymo programas profesinėms mokykloms verta atkreipti dėmesį į
mokinių norą susikurti pačiam sau darbo vietą – 49 proc. respondentų rinkdamiesi profesiją
atsižvelgė į tai, kad įgyta profesija leidžia susikurti individualų verslą / įsikurti sau darbo vietą.
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Daugiau nei pusė tyrime dalyvavusių mokinių – 58 proc. teigė lankęsi praktinio mokymo
užsiėmimuose įmonėse, bendravo su įmonių atstovais užsiėmimų, renginių ir projektų metu
mokykloje. 23 proc. tyrime dalyvavusių respondentų turėjo galimybę atlikti praktiką užsienyje.
Apibendrinant šiuos rezultatus galima teigti, kad mokiniai pakankamai aktyviai
išnaudoja praktinio mokymo galimybes, atsižvelgia į tai rinkdamiesi profesiją. Didelis
dėmesys renkantis profesiją skiriamas profesijos patrauklumui gali būti išnaudojamas
organizuojant rinkodarines priemones siekiant pritraukti didesnį mokinių skaičių į
profesinio mokymo įstaigas.
Tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti įgūdžius, kurie mokinių nuomone labiausia turi
būti tobulinami praktikos metu - 51 diagrama „Mokinių požiūris į įgūdžius tobulinamus
praktikos metu“.

52 diagrama. Mokinių požiūris į įgūdžius tobulinamus praktikos metu.
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Respondentų nuomone, svarbiausia praktikos metu yra išmokti savarankiškai organizuoti
darbą (90 proc.),

dirbti su komanda (87 proc.) bei ugdyti darbui reikalingas bendrąsias

asmenines savybes (87 proc.). Didelį dėmesį respondentai skyrė ir profesinių žinių bei darbo su
įrengimais ugdymui, tačiau atsižvelgiant į mokinių pasirinktus prioritetus galima daryti prielaidą,
kad būtent šių įgūdžių lavinimo, jų nuomone, labiausia trūksta mokantis profesinėje mokykloje.
Mažiausiai respondentai praktikos metu yra suinteresuoti sužinoti, kaip pačiam galima susikurti
panašų verslą (64 proc.).
Tyrimo metu buvo siekiama nustatyti praktikanto ir praktikos vadovo bendravimo
intensyvumą praktikos metu sprendžiant iškilusias problemas (52 diagrama – „Mokinio ir
praktikos vadovo bendravimo intensyvumas praktikos metu“).

52 diagrama. Mokinio ir praktikos vadovo bendravimo intensyvumas praktikos metu.
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Trečdalis respondentų - 32 proc. teigė, kad praktikos metu aptardavo iškylančias
problemas su praktikos vadovu kelis kartus per savaitę, 21 proc. šiais klausimais bendraudavo su
praktikos vadovu kas dieną.
Respondentai tyrimo metu buvo paprašyti įvardinti problemas, su kuriomis susidūrė
gamybinės praktikos metu (53 diagrama – „Problemos gamybinės praktikos metu“).

53 diagrama. Problemos gamybinės praktikos metu.
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Tyrimo rezultatai atskleidžia, kad mokiniai gamybinės praktikos metu labiausia įžvelgė
praktinių žinių trūkumą (30 proc.), gebėjimą dirbti savarankiškai (25 proc.) bei sunkumus
praktiškai taikyti mokykloje įgytas teorines ir praktines žinias (25 proc.). Didžioji dalis
respondentų ( 47 proc.) teigė nesusidūrę su problemomis gamybinės praktikos metu.
Respondentai, kaip ir kitos tyrime dalyvavusios grupės, vertino problemas, trukdančias
organizuoti kokybišką, atitinkantį darbo rinkos poreikius profesinį mokymą (56 diagrama –
„Mokinių požiūris į profesinių mokyklų problemas, trukdančias organizuoti kokybišką,
atitinkantį darbo rinkos poreikius profesinį mokymą“).

56 diagrama. Mokinių požiūris į profesinių mokyklų problemas, trukdančias organizuoti
kokybišką, atitinkantį darbo rinkos poreikius profesinį mokymą.
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Tyrimo rezultatai atskleidžia, kad mokinių nuomone, didžiausios problemos, trukdančias
organizuoti kokybišką profesinį mokymą yra pernelyg pasenusi mokyklų materialinė bazė (61
proc.), nesudaromos pakankamos galimybės ugdyti praktinius įgūdžius (41 proc.) bei
informacijos apie kintančius darbo rinkos poreikius trūkumas (38 proc.). Mokiniai pakankamai
teigiamai vertina profesinių mokyklų pedagogų kvalifikaciją – respondentai teigė, kad tai svarbi
problema siekiant tobulinti procesinį mokymą (33 proc.).
Apibendrinant šiuos tyrimo rezultatus galima teigti, kad mokiniai įžvelgia praktinio
mokymo naudą įmonėse, kurių metu siekia tobulinti įvairius įgūdžius, reikalingus darbo
vietoje. Trūkumai su kurias mokiniai susiduria mokydamiesi profesinėje mokyklojepasenusi materialinė bazė, nepakankamos galimybės ugdyti darbo rinkai reikalingus
praktinius įgūdžius išpildomi gamybinės praktikos metu. Optimistinis mokinių požiūris į
teorinio ir praktinio mokymo metu įgytu gebėjimų sėkmingą pritaikymą pradėjus karjerą
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darbo rinkoje leidžia tikėtis išaugusio kokybiškai parengtų profesinio mokymo specialistų
skaičiaus ateityje.
Tyrimo metu respondentai vertino veiksnius, lemiančius sėkmingą įsidarbinimą baigus
studijas profesinėje mokykloje (55 diagrama – „Mokinių požiūris į sėkmingą įsidarbinimą
lemiančius veiksnius“).
55 diagrama. Mokinių požiūris į sėkmingą įsidarbinimą lemiančius veiksnius.

Tyrimo rezultatai rodo, kad mokiniai suvokia asmeninės motyvacijos svarba siekiant
sėkmingai įsidarbinti baigus profesinę mokyklą (85 proc.) bei atsakomybę pasirenkant paklausią
specialybę darbo rinkoje (65 proc.). Mažiausią įtaką sėkmingam įsidarbinimui respondentų
nuomone turi gerais pažymiais įvertintos žinios (44 proc.).
Tyrimo metu respondentai buvo paprašyti atskleisti savo planus planuojant karjerą baigus
profesinę mokyklą. Tyrimo rezultatai rodo, kad 50 proc. respondentų baigę profesinę mokykla
planuoja ieškoti darbo pagal įgytą specialybę, 25 proc. respondentų planuoja tęsti mokslus toliau.
12,5 proc. respondentų teigė planuoją kurti nuosavą verslą. Džiugina tai, kad tik 21 proc.
respondentų planuoja emigruoti į užsienį ir ieškotis bet kokio darbo, motyvuodami prasta
ekonomine situacija Lietuvoje.
Tyrime dalyvavo profesinių mokyklų mokiniai, jau atlikę gamybinę praktiką įmonėse,
todėl tyrimo metu jie buvo paprašyta įvertinti savo teorinį ir praktinį pasirengimą darbui įmonėje
po gamybinės praktikos (54 diagrama – „Absolventų požiūris į pasirengimą darbo rinkai“).

54 diagrama. Absolventų požiūris į pasirengimą darbo rinkai.
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Tyrimo rezultatai rodo, kad mokiniai pakankamai teigiamai vertina savo pasirengimą
darbo rinkai – 67 proc. respondentų teigė, kad gerai yra pasirengę savarankiškai konkurencijai
darbo rinkoje, 15 proc. respondentų savo pasirengimą įvertino kaip „labai gerą“. Tik 2 proc.
respondentų teigė, kad yra nepasiruošę savarankiškai konkuruoti darbo rinkoje.
Apibendrinti tyrimo duomenys leidžia daryti prielaidą, kad mokiniai įžvelgia
asmeninę atsakomybę baigus studijas sėkmingai integruotis į darbo rinką Asmeninės
savybės ir motyvacija yra pagrindinis kriterijus pradedant savarankišką konkurenciją
darbo rinkoje.
Apibendrinant šiuos tyrime dalyvavusių respondentų – profesinių mokyklų mokinių
apklausos rezultatus, galima teigti, jog:


Rinkdamiesi studijas profesinėje mokykloje mokininiai aktyviai ieško informacijos
apie jos paklausą darbo rinkoje/ nuosavo verslo kūrimo galimybes. Renkantis
studijas profesinėje mokykloje mokiniai atsižvelgia į mokyklos siūlomas teorinio ir
praktinio mokymo sąlygas;



Mokiniai įžvelgia šiandieninius profesinio mokymo trūkumus – nešiuolaikiškas
mokymo bazes, praktinių įgūdžių ugdymo stoką, tačiau aktyviai siekia pasinaudoti
praktinio mokymo galimybėmis įmonėse gamybinės praktikos metu.



Siekiant sėkmingai įsilieti į darbo rinką, mokinių nuomone, gamybinės praktikos
metu yra svarbu rodyti motyvaciją tobulinti bendruosius įgūdžius, gebėjimą dirbti
komandoje, savarankiškai organizuoti pavestų užduočių atlikimą bei įgyti naujų
praktinio darbo įgūdžių.
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Mokiniai teigė sulaukiantys pakankamai dėmesio iš savo praktikos vadovų
sprendžiant gamybinės praktikos metu iškylančias problemas.



Mokiniai pakankamai teigiamai vertina savo teorines žinias ir praktinius įgūdžius
įgytus profesinėje mokykloje ir įmonėje gamybinės praktikos metu.

Apibendrinant visų tyrime dalyvavusių respondentų apklausos rezultatus toliau bus
paanalizuotas grupių atsakymų palyginimas atsakant į tuos pačiua tyrimo anketos klausimus,
analizuojant profesiniam mokimui aktualias problemas.

7.2.5. Darbdavių, profesinių mokyklų vadovų, profesinių mokyklų praktikos vadovų ir
studentų grupių nuomonių palyginimas
Požiūris

Darbdaviai

Mokyklų

Praktikos

vadovai

vadovai

Priežastys

Tai

galimybė Tai

galimybė Tai

skatinančios

įmonei užsiauginti įmonei

priimti

sau

profesinių

specialistą

reikalingą

reikalingą

mokyklų

(48proc.)

specialistą

(83 specialistą

mokinius

Taip

praktikai

prisideda

reikalingą užsiauginti

įmonė proc.)

Mokiniai

galimybė

-

įmonei
sau užsiauginti

sau

(83

proc.)

prie

Laikinai

profesinių mokyklų

panaudoti

moksleivių

mokinius,

profesinio praktinio

nemokamą darbo

rengimo (40 proc.)

jėgą (44 proc.)

Problemos

Moksleivių

Darbdaviai

kylančios

praktinių

suinteresuoti skirti profesinių

profesinės

profesinių

žinių

praktikos

trūkumas

(22

metu įmonėje

proc.)
Moksleiviai

kaip

nėra Praktinių

dalį darbo laiko žinių trūkumas

per

praktiniam

(30 proc.)

mokinių

Sunku

mokymui

(19 praktiškai

mažai

rodo

proc.)

iniciatyvos

įgyti

Trūksta praktikos teorines

naujų

žinių

/

vietų (17 proc.)
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pritaikyti įgytas
ir

praktines žinias

įgūdžių (20 proc.)

Trūksta

Moksleiviai

įstatyminės bazės, Trūksta

nesugeba praktiškai

aiškiai

gebėjimo dirbti

taikyti

reglamentuojanči

savarankiškai

įgytų

mokykloje
žinių

(17

os

proc.)

(26 proc.)

mokinių (25 proc.)

praktikos įmonėje
atlikimo

tvarką

(14 proc.)
Profesiniai

Profesiniai

įgūdžiai

darbiniai

ugdomi

proc.)

proc.)

proc.)

gamybinės

Darbo

su Darbo

su Darbo

praktikos

įrengimais / darbo įrengimais / darbo įrengimais / darbo Darbo

metu.

priemonėmis

(89 darbiniai

Profesiniai

Savaranki6kas

Svarbiausi

(78 darbiniai

(85 darbo
organizavimas
su (90 proc.)

(65 priemonėmis (78 priemonėmis (75 įrengimais

proc.)

proc.)

Savarankiško

Darbo su klientais Darbo su klientais priemonėmis

darbo

(70 proc.)

organizavimo

su

proc.)

(61 proc.)

(58

/

darbo

(87 proc.)
Profesiniai

proc.)

darbiniai

(83

proc.)
Profesinio

Atitinka iš dalies Atitinka iš dalies Atitinka iš dalies Bendrai

mokymo

(55 proc.)

(52 proc.)

(85 proc.)

vertinamas

įstaigas

Taip, atitinka (48

teorinis

baigusių

proc.)

praktinis

ir

mokinių
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profesinių

gerai (67 proc.)

žinių

ir

įgūdžių
atitikimas
darbdavių
poreikiams ir
rinkos
situaciją
Profesines

Atitinka iš dalies Atitinka iš dalies Atitinka iš dalies Vertinamos
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(51 proc.)

mokyklas

(91 proc.)

(86 proc.)

žinios

ir

baigusių

įgūdžiai

mokinių

atitinkant

bendrųjų

darbdavių

įgūdžių

poreikius

ir

ir

žinių

rinkos situaciją

atitikimas
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darbdavių

proc.),

poreikiams ir

i6

rinkos

proc.)
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dalies
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Profesines
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mokyklas

Iš
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baigus profesinę

baigusių
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į
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c. Profesines Iš dalies (67 proc.)

Iš

mokyklas
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dalies

(87 Iš

dalies
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(79 -
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baigusių
mokinių
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Asmeninės

Asmeninės
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rinkoje patraukli rinkoje
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poreikius

informacijos

profesinį

kintančius

mokymą

rinkos

apie 70 proc.)
darbo Trūksta
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(dalinai aktualu – (dalinai aktualu – rinkos poreikių
61 proc.)

44 proc.)

(dalinai aktualu
– 48 proc.)

Priemonės,

-

Gerinti mokymo Gerinti mokymo -

galinčios

įstaigų

įstaigų

padėti

materialinę bazę materialinę bazę

profesiniam

(74 proc.)

mokymui

Nuolat

atlikti Nuolat atnaujinti

Lietuvoje

darbo

rinkos metodinę

labiau atitikti

poreikių tyrimus mokymo

darbo rinkos

ir jais remiantis medžiagą

poreikius

atnaujinti

proc.)

profesinio

Plėsti

mokymo

kvalifikacijos

programas

(90proc.)

pedagogų

(70 galimybes

proc.)

(71

(57

proc.)

Nuolat peržiūrėti
teorinio

ir

praktinio
mokymo
programas,

kad

jos

papildytų

viena

kitą

(57

proc.)

Įmonių

Glaudžiau

Didesnio
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Finansinė parama

indėlis
siekiant

bendradarbiauti
kad su

dėmesio mokinio mokykloms,
organizuojančiom

mokyklos praktiniam

vykdomas

atstovais,

mokymui

s jiems reikalingų

profesinis

organizuojant

įmonėje

profesijų mokymą

mokymas

mokinių praktiką skyrimas

atitiktų

įmonėse (44 proc.)

(91 (89 proc.)

proc.)

Didesnio

rinkos

Sąlygas

dėmesio mokinio

poreikius

profesinių

praktiniam

mokymo

įstaigų mokymui

pedagogams

įmonėje

susipažinti

su skyrimas

(86

technologinėmis

proc.)

naujienomis,

Sąlygų profesinių

naudojamomis

mokyklų

įmonėse

pedagogams

sudarymas

(78 susipažinti

su

proc.)

technologinėmis

Bendradarbiavim

naujienomis,

as

su

mokymo naudojamomis

įstaigomis,

įmonėse

tobulinant

sudarymas

profesinio

proc.)

(85

mokymo
programas

/

finansiškai remti
mokyklas,
organizuojančias
jiems

reikalingų

profesijų mokymą
(74 proc.)
Bendradarbia Tiesioginis
vimo

su apmokėjimas

darbdaviais

įmonėms

tobulinimas

praktinį

Glaudžiau

Glaudžiau

bendradarbiauti

bendradarbiauti

už su

darbdaviais su

studentų organizuojant
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darbdaviais,

organizuojant

mokymą

(38 mokinių

mokinių

proc.); Mokestinės gamybinę

gamybinę

lengvatos

praktiką

praktiką

įmonėms,

įmonėse

bei įmonėse

bendradarbiaujanči

vertinant

vertinant

su individualius

/ individualius

oms
profesinėmis

bendruosius

mokyklomis
proc.);

mokinių

Sudarytos gebėjimus

gebėjimus

(65proc.)

lanksčiam

Bendradarbiauti

įmonės darbdavius

į atnaujinant

mokyklos profesinio

ir

bendradarbiavimui
rengiant
reikalingus
specialistus
proc.)

mokyklos

mokymo

metodines

įmonei programų

mokymo

tobulinimo
(26 procesą

(74

proc.)

/ Įtraukti

individualiam

/

bendruosius

(36 mokinių

sąlygos

bei

priemones
(61 (61proc.)

proc.)

Įtraukti

Bendradarbiauti

darbdavius

atnaujinant

profesinio

mokyklos

mokymo

metodines

programų

mokymo

tobulinimo

priemones

procesą (51 proc.)

į

(dalinai svarbu –
61 proc.)

Apibendrinti visų tyrimo grupių rezultatai leidžia teigti, kad:
•

Profesinės mokyklos ir įmonių atstovai sutaria, kad mokiniai atliekantys praktiką

įmonėje parodę asmeninę motyvaciją ir norą mokytis gali tikėtis įsidarbinti praktikos vietoje.
Darbdaviai priimantys profesinių mokyklų mokinius praktikai taip pat sutinka, kad tai būtinas jų
indėlis, siekiant, kad profesinių mokyklų mokinių žinios ir įgūdžiai atitiktų šiandieninės darbo
rinkos poreikius.

Praktikos vadovai, akcentuojantys būtinybę ugdyti praktiką kuruojančius
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asmenis darbo vietoje, įžvelgia tendencijas panaudoti mokinius kaip nemokamą darbo jėgą,
nesuteikiant galimybės įgyti visų praktikos procesui numatytu žinių ir įgūdžių.
•

Šalys tiesiogiai dalyvaujančios praktinio parengimo procese – įmonių atstovai ir

mokiniai sutinka, kad mokiniai atėję į praktiką turi nepakankamai praktinių žinių reikalingų
darbo vietoje, patiria sunkumų jas taikydami praktiškai. Praktikos vadovai akcentuoja
nepakankama įstatyminę bazę, kuri apibrėžtų įmonių iniciatyvą ir atsakomybę dalyvauti
praktikos procese.
•

Visos tyrime dalyvavusios grupės sutinka, kad praktikos procesu ypač svarbu

ugdyti profesinius darbinius ir darbo su įrengimais įgūdžius. Darbdaviai bei profesinių mokyklų
absolventai teigia esant svarbu išmokti savarankiškai organizuoti darbą siekiant sėkmingai
integruotis į darbo rinką baigus profesinę mokyklą.
•

Vertinant profesinių mokyklų mokinių profesinius ir bendruosius įgūdžius

reikalingus darbo rinkoje įmonių atstovai, mokyklų vadovai ir praktikos vadovai juos įvertino
kaip „iš dalies“ pakankamus. Tuo tarpu mokiniai savo turimas žinias ir įgūdžius vertina labiau
optimistiškai, teigdami, kad yra gerai pasiruošę savarankiškai integracijai į darbo rinką. Tyrimo
metu gauti duomenys suponuoja prielaidą, kad tyrimo metu darbdavių akcentuotas mokinių žinių
apie kintančius darbo rinkos poreikius trūkumas sąlygoja šį tyrimo metu fiksuojamą nuomonių
skirtumą.
•

Įmonės, mokyklų vadovai ir praktikos vadovai vertindami mokinių motyvaciją

baigus profesinę mokyklą įsidarbinti ir kelti kvalifikaciją darbo vietoje teigė, kad ji yra „Iš
dalies“ pakankama. Tai patvirtina ir absolventų atsakymai, teigiantys, kad tik šiek teik daugiau
nei pusė jų baigus profesinę mokyklą ketina ieškotis darbo pagal įgytą specialybę ar kurti savo
verslą Lietuvoje
•

Visos tyrime dalyvavusios respondentų grupės sutiko su teiginiais, kad „asmeninės

savybės ir motyvacija“ bei „įgyta darbo rinkoje paklausi specialybė“ yra pagrindiniai kriterijai
lemiantys sėkmingą mokinio integraciją į darbo rinką. Šiuos teiginius patvirtina tyrimo rezultatai
teigiantys, kad tobulinant profesinį mokymą mokykloms nuolat atnaujinti žinias apie darbo
rinkos poreikius bei didesnį dėmesį skirti ne tik praktinių, bet ir bendrųjų įgūdžių ugdymui.
•

Vertindamos profesinių mokyklų problemas, trukdančias organizuoti kokybišką,

darbo rinkos poreikius atitinkantį mokymą respondentų grupės sutiko kad mokymosi proceso
metu reikia plėsti galimybes mokiniams tobulinti praktinius įgūdžius, atitinkančius šiuolaikinės
darbo rinkos poreikius. Praktinio mokymo vadovai ir mokiniai, kad vieną svarbiausių problemų
išskyrė nepakankamą mokyklos materialinę bazę, tačiau įmonių atstovų ir mokyklos vadovų
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nuomone didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas darbo rinkos poreikių

tyrimams, kurias

remiantis turi būti atnaujinamos profesinio mokymo programos.
•

Tyrimo rezultatai teigia, kad ir įmonės ir mokyklų atstovai įžvelgia glaudesnio

bendradarbiavimo poreikį rengiant darbo rinkai reikalingus specialistus. Įmonių atstovų
nuomone jų vaidmuo svarbus organizuojant praktinį profesinį mokymą įmonėse, tačiau mokyklų
atstovai teigia esant svarbu bendradarbiauti ir tobulinant mokymo programas, jų metodinę
medžiagą bei keliant profesinių mokyklų pedagogų kvalifikaciją. Įmonių atstovai tyrimo metu
akcentavo valstybės indelį skatinant profesinių mokyklų ir įmonių bendradarbiavimą – teikiant
mokestines lengvatas bei sudarant galimybes lanksčiau organizuoti mokymo procesą
atsižvelgiant į įmonių galimybes ir poreikius.
Šio darbo tikslas – atskleisti profesinio mokymo, siekiančio teikti kokybiškas paslaugas
darbo rinkai, probleminius aspektus ir jų sprendimo galimybes bendradarbiaujant mokymo
institucijoms ir darbdaviams. Gauti tyrimo rezultatai atskleidžia nuoseklaus ir sisteminio darbo
su tikslinėmis rinkomis tobulinimo poreikį – pritraukiant mokinius rinktis darbo rinkoje
paklausias mokymo programas, suteikiant galimybę įgyti šiuolaikinius darbo rinkos poreikius
atitinkančias profesines žinias ir įgūdžius bei sudarant galimybes tobulinti bendruosius įgūdžius
reikalingus konkuruojant darbo rinkoje. Praktinio mokymo tobulinimas įmonėse – vienas
svarbiausių veiksnių užtikrinant, kad profesinių mokyklų teikiamos paslaugos atitiktų darbo
rinkos poreikius – mokiniai įgytų profesinių žinių leidžiančių sėkmingai integruotis ir konkuruoti
darbo rinkoje, o įmonės užsitikrintų reikiamų specialistų skaičių. Šiam rezultatui pasiekti abiems
šalims svarbu nuolat ieškoti priimtinų bendradarbiavimo formų. Šalyje įgyvendinami įstatymais
reglamentuoti profesinio mokymo pokyčiai – kuriamos pameistrystės ir modulinio mokymo
programos, steigiami sektoriniai praktinio mokymo centrai turėtų užtikrinti reikalingą lankstesnį
reagavimą į darbo rinkos poreikius, pasiūlyti įvairesnes bendradarbiavimo formas. Žemiau
pateikiamos šios analizės rezultatus apibendrinančios išvados ir rekomendacijos, profesinių
mokyklų profesinio mokymo įstaigų ir darbdavių bendradarbiavimo tobulinimui, didinant
kvalifikuotos darbo jėgos pasiūlą bei šalies ūkio konkurencingumą.
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VIII. IŠVADOS
Realizavus uždavinius ir apibendrinus visų respondentų grupių rezultatus, formuluojamos
šios išvados:
•

Tyrimo metu analizuotos profesinio mokymo įstaigos atitinka regionuose vystomas

ūkio šakas;
•

Įmones ir profesines mokyklas sieja pakankami bendradarbiavimo ryšiai,

pasireiškiantys praktinio mokymo plotmėje organizuojant praktikas įmonėse, darbdavių
įtraukimu į kvalifikacijų vertinimo procesus, rinkodarinius renginius, bendrus projektus;
•

Esama įstatyminės bazė, nepakankamai aiškiai reglamentuoja mokinių praktikos

įmonėje atlikimo tvarką, o praktiniame mokyme dalyvaujančios įmonės nėra praktiškai
pasirengusios ir finansiškai motyvuotos organizuoti įstatymuose reglamentuojamą praktinį
mokymą;
•

Pagrindinės problemos, trukdančios organizuoti kokybišką profesinį mokymą yra

teorinio ir praktinio

mokymo dalykų dermės trūkumas, informacijos apie kintančius darbo

rinkos poreikius trūkumas bei pernelyg pasenusi/ nepakankama mokyklų praktinio mokymo
priemonių materialinė bazė, todėl jų sprendimas turėtų būti aktualus tobulinant profesinio
mokymo organizavimo procesus ir mokymo programas;
•

Praktikų organizavimui įmonėse ir baigusių absolventų įdarbinimui kyla

problemos, praktikantams stingant motyvacijos ir bendrųjų įgūdžių reikalingų sėkmingai
integracijai į darbo rinką.;
•

Švietimo institucijose įgytos žinios, bendrieji ir profesiniai praktiniai gebėjimai tik

iš dalies tenkina darbo rinkos dalyvius;
•

Darbo

rinkos

ir

švietimo

institucijų

atstovai

yra

suinteresuoti

plėsti

bendradarbiavimą bei gali identifikuoti veiksnius, įtakojančius glaudesnes švietimo ir darbo
rinkos sąsajas.
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XIX. REKOMENDACIJOS
1.

Siekiant paskatinti profesinių mokyklų ir darbo rinkos dalyvių bendradarbiavimą,

būtina aiškiai sureglamentuoti įmonių vaidmenį dalyvaujant mokinių profesinio mokymo
procesuose bei ieškoti verslo atstovams aktualių mokestinių lengvatų įsitraukiant į praktinį
profesinių mokyklų mokinių mokymą.
2.

Bendrųjų įgūdžių, reikalingų sėkmingai profesinę mokyklą baigusio mokinio

integracijai į darbo rinką, ugdymas turėtų būti aktualus organizuojant daugelį profesinio
mokymo programų.
3.

Siekiant darnaus ir efektyvaus bendradarbiavimo tarp profesinių mokyklų,

mokytojų, mokinių ir verslo subjektų, reikia ieškoti įvairesnių bendradarbiavimo formų bei
modelių siekiant parengti darbo rinkai reikalingus specialistus.
4.

Praktinio mokymo proceso įmonėje tobulinimas padėtų spręsti identifikuojamas

profesinių mokyklų absolventų pasirengimo savarankiškai integruotis ir konkuruoti darbo rinkoje
problemas.
5.

Didelis dėmesys turėtų būti kreipiamas mokyklų materialinės bazės, praktinio

mokymo priemonių atitinkančių šalies ūkyje naudojamų technologijų lygį, siekiant užtikrinti
kokybiškas, šiuolaikinės darbo rinkos poreikis atitinkančias profesinio mokymo paslaugas.
6.

Nuolat atliekami darbo rinkos poreikių tyrimai, regiono verslo įmonių darbo jėgos

poreikio analizė yra svarbūs veiksniai siekiant organizuoti tarpusavyje derančias teorinio ir
praktinio mokymo programas bei ugdyti darbo rinkos poreikius atitinkančius specialistus.
7.

Siekiant pritraukti didesnį mokinių skaičių rinktis profesinio mokymo programas

mokyklos turi aktyviai dalyvauti projektinėje veikloje, sudarančioje galimybes pasiūlyti
modernias teorinio ir praktinio mokymo bazes, praktinio mokymo galimybes Lietuvoje ir
užsienyje.
8.

Profesinės mokyklos konkurencingumą rinkoje lemia daug veiksnių. Vienas

pagrindinių – mokymo programų aktualumas ir pritaikomumas darbo rinkai. Mokyklos didelį
dėmesį turėtų skirti rinkoje aktualių mokymo programų viešinimui, jų patrauklumo didinimui.
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