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ÐVIETIMO

PROBLEMOS ANALIZË

Lietuvos Respublikos
ðvietimo ir mokslo
ministerija

Pagrindiniai klausimai:

AR PATRAUKLUS PROFESINIS MOKYMAS
LIETUVOJE?
Profesinio mokymo patrauklumui didinti Europos Sàjungoje skiriama daug dëmesio. Pabrëþiama, kad daþniausiai profesinis iðsilavinimas vertinamas kaip maþiau

Kà rodo statistika ir tyrimai
apie Lietuvos profesiná
mokymà?

patrauklus nei akademinis, todël pagrindiniu uþdaviniu ateityje iðliks profesinio mokymo kokybës gerinimas ir patrauklumo didinimas.
Lietuvos profesinio rengimo sistema prastà ávaizdá paveldëjo ið sovietmeèio. Ðis
paveldas ið dalies atsiliepia ir reformuojamai profesinio rengimo sistemai.
Maþà profesinio mokymo patrauklumà rodo tai, kad Lietuvos profesinio mokymo

Kokie veiksniai lemia
profesinio mokymo
patrauklumà ir kaip jie
atsispindi Lietuvos
profesinio rengimo
sistemoje?

sistemoje dalyvauja apie 25 proc. mokiniø, t. y. du kartus maþiau nei vidutiniðkai
Europos Sàjungoje.
Profesinio mokymo patrauklumà lemia daugelis tarpusavyje susijusiø veiksniø: profesinio mokymo lankstumas, prieinamumas, valdymas, finansavimas, kokybë, materialinë bazë, mobilumas ir kt.
Ðiuo metu socialiniø partneriø átraukimas á profesinio mokymo valdymà sudaro prielaidas: pritraukti papildomø lëðø á profesinio mokymo sistemà; profesinio mokymo
ástaigoms teikti tokias kvalifikacijas, kurios bûtø paklausios darbo rinkoje, o tai sudaro sàlygas mokinio sklandesniam perëjimui ið profesinio mokymo á darbo pasaulá.
Keturiomis pakopomis organizuojamas Lietuvos profesinis mokymas suteikia galimybæ tenkinti ávairius asmenø mokymosi poreikius, per tà patá laikotarpá ágyti ne tik
profesijà, bet ir viduriná iðsilavinimà.
Lietuvos ðvietimo sistemoje sudaromos prielaidos dalá profesinei kvalifikacijai reikalingø gebëjimø ágyti dar mokantis bendrojo lavinimo mokykloje ir gauti tai patvirtinantá paþymëjimà. Mokiniui pasirinkus profesinio mokymo programà, kurios modulis buvo átrauktas á vidurinio ugdymo programà, baigtas modulis áskaitomas kaip
dalis profesinio mokymo programos.
Lietuvoje mokiniai turi galimybæ naudotis profesinio informavimo, konsultavimo ir
karjeros planavimo paslaugomis. Ðiuo metu veikianti Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema (AIKOS) leidþia kiekvienam pageidaujanèiajam susipaþinti
su profesinio mokymo programomis, jø teikiamomis kvalifikacijomis, ásidarbinimo
galimybëmis bei padeda iðsirinkti paklausià specialybæ.
Ateityje profesinio mokymo patrauklumui didinti Lietuvoje numatoma pertvarkyti
mokymo programas á modulines, sukurti neformaliu ir savarankiðko mokymosi bûdu ágytos kompetencijos pripaþinimo mechanizmus, plëtoti profesinio informavimo
ir orientavimo sistemà, diegti pameistrystës mokymo modelá, optimizuoti profesiniø mokyklø tinklà.

2

AR PATRAUKLUS PROFESINIS MOKYMAS LIETUVOJE?

2007 spalis

KÀ RODO STATISTIKA IR TYRIMAI APIE LIETUVOS PROFESINÁ MOKYMÀ?
Lietuvos profesinis mokymas Europos kontekste. Baltijos

ja – 56 proc., Slovënija – 61 proc. (1990–1993 metø duome-

ðalys ið sovietinës sistemos paveldëjo þemesná dalyvavimo

nys)). Taèiau per 1990–2005 metus ið visø minëtø valstybiø

profesiniame mokyme lygá nei Centrinës Europos ðalys (Lie-

labiausiai pagrindiná iðsilavinimà ágijusiø ir toliau mokslus tæ-

tuva – 34 proc., Latvija – 46 proc., Estija – 28 proc., o Lenki-

sianèiø profesinio mokymo sistemoje mokiniø skaièius ma-

ja – 68 proc., Èekija – 64 proc., Slovakija – 63 proc., Vengri-

þëjo Lietuvoje, Lenkijoje ir Vengrijoje.

Pagrindiná iðsilavinimà ágijusiø ir toliau dalyvaujanèiø profesinio mokymo sistemoje mokiniø dalis (proc.)
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Duomenø ðaltinis: EUROSTAT
Europos Sàjungos ðalyse vidutiniðkai apie 55 proc. visø mo-

rijoje ir Portugalijoje, taèiau prieðingai nei mûsø ðalyje lygi-

kiniø, ágijusiø pagrindiná iðsilavinimà, toliau mokslà tæsia pro-

nant 2000 ir 2005 m. jose dalyvaujanèiø profesinio mokymo

fesinio mokymo mokyklose. Èekijoje, Austrijoje, Didþiojoje

sistemoje mokiniø skaièius maþëjo neþymiai ar net didëjo.

Britanijoje, Belgijoje, Olandijoje, Slovënijoje darbininkiðkas
profesijas renkasi daugiau kaip 60 proc. pagrindiná iðsilavini-

Lietuvai kaip ir kitoms posovietinëms Europos Sàjungos ða-

mà ágijusiø mokiniø, tuo tarpu Lietuvoje – apie 25 proc. Bai-

lims perëjus ið planinës á rinkos ekonomikà iðkilo poreikis

gusiøjø pagrindines mokyklas ir siekianèiø ágyti darbininko

reformuoti profesinio mokymo sistemà. Lietuvoje profesinio

kvalifikacijà maþiau nei Lietuvoje yra tik Kipre, Vengrijoje, Ai-

mokymo reforma pradëta vykdyti 1988 m. ir tæsiama ligi ðiol.

Lietuvos profesinio mokymo reforma vykdoma trimis etapais:
Pirmasis etapas, 1988–1992 m. Kuriama nauja profesinio rengimo vizija, formuluojama profesinio rengimo politika ir
strategija, plëtojamas tarptautinis bendradarbiavimas.
Antrasis etapas, 1993–1996 m. Vykdoma profesinio mokymo decentralizacija, suteikiant kuo daugiau iniciatyvos profesinio mokymo ástaigoms. Ðio reformos etapo metu daugiausia dëmesio buvo skirta mokymo turiniui atnaujinti, technikos ir
technologijø naujovëms diegti á mokymosi procesà bei socialinei partnerystei plëtoti.
Treèiasis etapas prasidëjo 1997 m. kaip kryptingos ir tyrimais pagrástos politikos ágyvendinimas. Ðiame etape ávestas
keturiø pakopø profesinis mokymas, ásteigti Profesinio mokymo metodikos ir Profesinio rengimo centrai, daug dëmesio
skiriama profesinio mokymo standartø rengimui ir mokymo turinio tobulinimui, sàveikos tarp socialiniø partneriø skatinimui,
profesinio mokymo mokytojø ir mokyklø vadovø kvalifikacijos tobulinimui, kokybës uþtikrinimo sistemos diegimui bei
profesinio rengimo politikos ir strategijos formavimui.
2004 m. spalio mën. Eurobarometro atliktas tyrimas parodë,

mà. Lietuvoje, Lenkijoje, Èekijoje, Latvijoje, Slovakijoje ir Slo-

kad daugelyje buvusiø posovietiniø Rytø Europos ðaliø þmo-

vënijoje respondentø, kurie rekomenduotø þmonëms, ágiju-

nës skeptiðkai vertina savo ðalies profesinio mokymo siste-

siems pagrindiná ar viduriná iðsilavinimà, tæsti mokslà profesi-
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nio mokymo mokyklose ar firmose, buvo kur kas maþiau nei
tø, kurie rekomendavo bendrojo lavinimo ir aukðtàsias mokyklas. Ið visø aðtuoniø tyrime dalyvavusiø Rytø Europos ðaliø iðimtimis buvo dvi ðalys – Vengrija ir Estija.

2006 metais apie trys ketvirtadaliai mokiniø, baigusiø pagrin-

Profesinis mokymas Lietuvoje. Profesinio mokymo patrauklumà ir statusà visuomenëje atskleidþia priimtø á profesinio
mokymo ástaigas ir nutraukusiø mokslà mokiniø skaièius, lyginant su kitais ðvietimo lygmenimis, kuriuose mokosi panaðaus amþiaus ir iðsilavinimo asmenys.

mokslà tæsë kolegijose ir universitetuose, o á profesines mo-

dinæ mokyklà, toliau mokslà tæsë vidurinëse mokyklose ar
gimnazijose, tuo tarpu profesinëse mokyklose – ketvirtadalis. Dauguma (apie 72 proc.) viduriniø mokyklø abiturientø
kyklas stojo 9,2 proc. 4,1 proc. profesiniø mokyklø absolventø tæsë mokslus universitetuose ir kolegijose.

Baigusiø mokslus mokiniø srautai 2006 metais
Universitetai ir kolegijos
24,2%

Aukðtesniosios
mokyklos

4,1%

71,6%
Vidurinës mokyklos,
gimnazijos
74,0%

9,2%

Profesinës mokyklos

26,0%

Pagrindinës mokyklos
Duomenø ðaltinis: STD
Pastaba: nurodyti procentai be specialiøjø mokyklø
Lietuvos profesinëse mokyklose nutraukusiø mokslà mokiniø dalis yra gana didelë. Per 2002–2005 metus iðstojusiø ið profesiniø mokyklø mokiniø skaièius didëjo. 2005 metais mokslà profesinëse mokyklose nutraukë 15,7 proc. mokiniø, t. y.
4,4 proc. punkto daugiau nei 2002 m.
Nutraukusiø mokslà profesiniø mokyklø mokiniø dalis 2000–2005 m. (proc.)
Išvyko iš profesinių mokyklų per mokslo metus
15,7

2005–2006
14,6

2004–2005
12,8

2003–2004
2002–2003
2001–2002
2000–2001

11,3
13,7
14,1

Duomenø ðaltinis: STD
Profesinio mokymo organizavimas Lietuvoje keièiasi, taèiau

nimo ir profesinæ mokyklas, mokiniai nurodë pagrindinius tei-

visuomenëje dël informacijos stokos ir neigiamø nuostatø, pro-

giamus aspektus: kartu su viduriniu iðsilavinimu ágyjamà spe-

fesinio mokymo prestiþas yra gana þemas. Ðvietimo ir mokslo

cialybæ, lengvesná bei ádomesná mokymàsi, maþesnius moky-

ministerijos uþsakymu atlikto tyrimo „Jaunuoliø, atëjusiø mo-

mosi krûvius, gaunamà stipendijà, geresnius (supratingesnius,

kytis á profesines mokyklas, tokio pasirinkimo motyvai bei to-

tolerantiðkesnius, dëmesingesnius) mokytojus, galimybæ grei-

lesnio mokymosi planai ir galimybës“ (2005) rezultatai paro-

èiau tapti savarankiðkiems. Mokiniai iðskyrë pagrindinius

dë, kad mokiniø, kurie mokosi profesinëse mokyklose, poþiû-

neigiamus aspektus: neigiamà visuomenës poþiûrá á profesi-

ris á profesiná mokymà yra pozityvus. Lygindami bendrojo lavi-

nes mokyklas, triukðmingà mokymosi aplinkà.
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KOKIE VEIKSNIAI LEMIA PROFESINIO MOKYMO PATRAUKLUMÀ IR
KAIP JIE ATSISPINDI LIETUVOS PROFESINIO RENGIMO SISTEMOJE?
Profesinio mokymo ávaizdþio ir patrauklumo vertinimas yra sub-

Profesinio mokymo finansavimas. Didþiàjà dalá profesiniø

jektyvus ir priklauso nuo to, kokio poþiûrio laikomasi já nagri-

mokyklø lëðø sudaro valstybës biudþeto lëðos. Mokyklos taip

nëjant. Tai, kas patrauklu mokiniui, gali bûti visiðkai nepatrauklu

pat gauna pajamas ið paslaugø teikimo: bedarbiø mokymo,

darbdaviui, ir atvirkðèiai. Todël ðiame leidinyje profesinio mo-

patalpø bei árangos nuomos ir pan. Nuo 2003 m. profesiniø

kymo patrauklumà lemiantys veiksniai ir jø atspindys Lietuvos

mokyklø statuso pakeitimas (ið biudþetiniø á vieðàsias) sudarë

profesinio mokymo sistemoje bus nagrinëjami orientuojantis á

sàlygas ne tik veiksmingiau jas valdyti, bet ir papildomiems

profesiniø mokyklø mokinius.

finansavimo ðaltiniams (ámoniø bei privaèiø lëðø) pritraukti. 2004
m. pajamos uþ paslaugø teikimà lyginant su gautomis valsty-

Profesinio mokymo sistemos valdymas. Profesinio moky-

bës biudþeto lëðomis sudarë 3,4 proc.

mo valdymo decentralizavimas pradëtas 2003 m. eksperimentu, pertvarkant profesines mokyklas ið biudþetiniø á vieðàsias

Lietuvos profesinio mokymo sistemoje mokymo lëðø skaièia-

ástaigas. Profesiniø mokyklø statuso pakeitimas sudarë prie-

vimo vienam mokiniui principu grástas profesinio mokymo fi-

laidas padidinti profesinio mokymo steigëjø skaièiø ir ávairo-

nansavimo modelis taikomas nuo 2004 m. Per pastaruosius

væ. Socialiniø partneriø átraukimas á profesinio mokymo valdy-

trejus metus didëjo mokytojø vidutinio mënesinio atlyginimo

mà sudarë prielaidas profesinio mokymo ástaigoms teikti to-

koeficientas ir pedagoginio darbo uþmokesèio valandinis ákai-

kias kvalifikacijas, kurios bûtø paklausios darbo rinkoje. Ði-

nis. Lëðos mokytojø kvalifikacijai tobulinti, profesinei techni-

taip sudaromos sàlygos mokiniui sklandþiau pereiti ið profesi-

nei literatûrai, profesijos vadovëliams, techninëms vaizdinëms

nio mokymo á darbo rinkà. Ðiuo metu (2007 m.) tokiø ástaigø

priemonëms, medþiagoms, árankiams, individualioms saugaus

Lietuvoje yra 13.

darbo priemonëms, darbo drabuþiams ásigyti nepakito.

Profesinio mokymo mokinio lëðos
PIRMINIO PROFESINIO MOKYMO
MOKINIO LËÐOS

I DALIS

II DALIS

DARBO UÞMOKESTIS

PROFESINË TECHNINË

MEDÞIAGOS,

LËÐOS MOKYTOJØ KVA-

Darbo uþmokestis skaièiuojamas uþ

LITERATÛRA, PROFESI-

ÁRANKIAI, INDIVIDUA-

LIFIKACIJAI TOBULINTI

pedagogines valandas pagal profe-

JOS VADOVËLIAI

LIOS SAUGAUS

(18 Lt vienam mokiniui

sinio mokymo programos planà, pa-

(25 Lt vienam mokiniui

DARBO PRIEMONËS,

metams)

siruoðimo pamokoms, vadovavimo

metams)

DARBO DRABUÞIAI

grupei, neformaliojo ugdymo valan-

TECHNINËS VAIZDINËS

(60–69 Lt (priklauso nuo

das ir kitus papildomus darbus.

PRIEMONËS

mokymo programos)

Vidutinis mënesiniø atlyginimø koe-

(11,6 Lt vienam mokiniui

vienam mokiniui me-

ficientø vidurkis nuo 7,13 (2004 m.)

metams)

tams)

Nepakito

Nepakito

iki 8,38 (2006 m.)
Pedagoginio darbo uþmokesèio valandinis ákainis nuo 10,398 Lt
(2004 m.) iki 13,3487 Lt (2006 m.)
Padidëjo

Nepakito
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Profesinis informavimas, konsultavimas ir orientavimas.

se mokyklose, ar tæsti mokslà pagal profesinio mokymo pro-

Kokybiðkos profesinio informavimo ir orientavimo paslaugos

gramas toje paèioje mokykloje.

padeda geriau panaudoti þmoniø iðteklius darbo rinkoje, sudaro palankesnes sàlygas uþtikrinti, kad þmoniø turimi gebë-

2006 m. patvirtintas Profesinio mokymo programos modulio

jimai ir interesai sutaptø su esamomis mokymosi ir uþimtumo

átraukimo á vidurinio ugdymo programà ir áskaitymo tæsiant

galimybëmis.

mokymàsi pagal profesinio mokymo programà tvarkos apraðas, kuriuo remiantis sudaromos prielaidos dalá profesinei

Lietuvoje mokiniai turi galimybæ naudotis profesinio informa-

kvalifikacijai reikalingø gebëjimø ágyti dar mokantis ben-

vimo, konsultavimo ir karjeros planavimo paslaugomis. 2004

drojo lavinimo mokykloje ir gauti tai patvirtinantá paþymë-

m. sukurta Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sis-

jimà. Mokinys, baigæs vidurinio ugdymo programà, á kurià

tema (AIKOS) leidþia kiekvienam pageidaujanèiajam susipaþinti

buvo integruotas pasirinktas profesinio mokymo modulis,

su profesinio mokymo programomis, jø teikiamomis kvalifi-

ir nustatyta tvarka iðlaikæs brandos egzaminus, gauna bran-

kacijomis, ásidarbinimo galimybëmis bei padeda iðsirinkti pa-

dos atestatà ir mokyklos parengtà ágytø kompetencijø ap-

klausià specialybæ. Planuojama, kad AIKOS turës galimybæ

raðà. Mokiniui pasirinkus profesinio mokymo programà, ku-

keistis informacija su Europos mastu veikianèia sistema PLO-

rios modulis buvo átrauktas á vidurinio ugdymo programà,

TEUS II (angl. Portal on Learning Opportunities throughout the

baigtas modulis áskaitomas kaip dalis profesinio mokymo

European Space).

programos.

Lietuva taip pat dalyvauja europiniame Euroguidance tinkle.

Mobilumas. Lietuvoje profesinio mokymo mobilumo projek-

Ðioje interneto svetainëje jaunimui teikiama informacija apie

tai iki 2006 m. buvo finansuojami Leonardo da Vinci progra-

profesijas, studijø bei mokymosi galimybes, tarptautiniø mai-

mos, nuo 2007 m. – Ðvietimo mainø paramos fondo. Profesi-

nø ir staþuoèiø programas, patariama, kur galima kreiptis kon-

nio mokymo sistemos dalyviai turi galimybæ iðvykti á 31 pro-

sultacijos profesijos ir mokymosi kelio pasirinkimo, karjeros

gramoje dalyvaujanèià ðalá tobulinti kvalifikacijos, profesiniø

planavimo klausimais.

þiniø ir ágûdþiø, atlikti praktikos verslo ámonëse, susipaþinti su
profesinio mokymo naujovëmis, naujausiomis technologijo-

Profesinio informavimo ir konsultavimo sistemos bendrojo la-

mis, keistis patirtimi su kolegomis ir pan.

vinimo mokyklose veiksmingumui ir kokybei iðtirti 2006 m.
Ðvietimo ir mokslo ministerijos uþsakymu atliktas tyrimas „Mo-

Europos Sàjungos pilieèiø mobilumui paskatinti, ágytos kvali-

kiniø profesinis informavimas, konsultavimas ir orientavimas

fikacijos bei patirties uþsienio ðalyse pripaþinimui palengvinti

mokyklose“. Tyrimo rezultatai parodë, kad mokyklose vyk-

nuo 2004 m. Europos Sàjungoje patvirtintas ir 2005 m. Lietu-

domas profesinis orientavimas yra nepakankamas ir vangus.

voje pradëtas naudoti „Europass“ – penkiø dokumentø ap-

Trûksta vientisumo veikianèiai juridinei bazei, kuri iðsamiai reg-

lankas. Já sudaro visos Europos Sàjungos mastu suvienodinti

lamentuotø profesinio orientavimo politikà, sistemos struktû-

dokumentai apie asmens iðsilavinimà, darbo patirtá bei profe-

rà, koordinavimo ir veiklos principus, laiduotø teikiamø pa-

sinæ kompetencijà. Vienà ið penkiø „Europass“ dokumentø –

slaugø kokybæ bei efektyvumà. Mokiniams ir jø tëvams trûks-

Europass paþymëjimo priedëlá gauna visi baigusieji profesinæ

ta informacijos ávairiais profesinio rengimo klausimais. Pasi-

mokyklà. Ðis dokumentas leidþia asmeniui iðsamiai pristatyti

gendama bendrojo lavinimo ir profesiniø mokyklø bendradar-

savo profesinius gebëjimus ir yra pripaþástamas visose Euro-

biavimo supaþindinant mokinius su profesijomis ir jø profesi-

pos Sàjungos ðalyse.

nio orientavimo srityje. Trûksta specialistø pagalbos ir kvalifikuoto paèiø mokytojø pasirengimo efektyvioms profesinëms

Profesinio mokymo lankstumas. Siekiant geriau tenkinti mo-

konsultacijoms.

kiniø individualius mokymosi poreikius, planuojama pereiti prie
modulinio mokymo sistemos. Modulinio mokymo ágyvendi-

Mokymosi tæstinumo uþtikrinimas. Naikinant kliûtis tarp at-

nimas profesiniame mokyme sudarys galimybes asmenims

skirø ðvietimo sistemos lygmenø, nuo 2000 m. profesinëse

ágyti kvalifikacijà dalimis jam patogioje vietoje ir patogiu lai-

mokyklose pradëti steigti gimnazijø skyriai, kurie teikia ben-

ku. Mokinys taip pat galës laisvai rinktis ir ágyti jam reikalin-

dràjá viduriná iðsilavinimà ir vykdo profesiná mokymà, taèiau

giausius, tam tikras kompetencijas teikianèius modulius. Be

nesuteikia kvalifikacijos. Mokiniai, ágijæ gimnazijø skyriuose

to, jis sudarys sàlygas kreditø sistemai kurti, o jà ágyvendinus

viduriná iðsilavinimà, toliau gali rinktis, ar studijuoti aukðtosio-

praktiðkai mokiniai taps mobilesni.
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Viena ið svarbiausiø prieþasèiø, kodël jauni þmonës renkasi
profesines mokyklas, yra siekis kuo greièiau tapti savarankiðkiems. Todël jaunuoliai neretai jau mokydamiesi profesinëje
mokykloje susirandà nuolatiná darbà, o profesinæ kvalifikacijà
ágyja dirbdami. Ðiuo metu Lietuvos profesinëse mokyklose,
ávertinus dirbanèiø mokiniø poreikius, sudaromi lankstesni mokymosi grafikai. Profesiniø mokyklø mokiniai turi galimybæ gauti atlyginimà gamybinës praktikos metu, kuri áeina á mokymo
procesà ir atliekama baigiamajame kurse. Taèiau, ar bus mokoma uþ darbà mokiniui, sprendþia darbdavys.
Naujos redakcijos Profesinio mokymo ástatyme áteisinus naujà
mokymo organizavimo formà – pameistrystæ (kai priimtas á
darbà nekvalifikuotas darbuotojas mokosi pas kvalifikuotà –
meistrà ir vëliau tampa savarankiðku darbininku), bus sudaromos palankesnës sàlygos jaunimui dirbti ir mokytis. Pasirinkæs ðià mokymo formà mokinys galës mokytis profesijos neatitrûkdamas nuo darbo vietos ir mokymosi kurso pabaigoje
gaus ágytà kvalifikacijà patvirtinantá dokumentà. Tuo tarpu ámonë su pameistriu galës sudaryti darbo ir mokymo sutartá ir
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Profesinio mokymo ástaigø tinklo optimizavimas. 1999–2006
metais profesiniø mokyklø skaièius maþëjo nuo 104 iki 80. Tam
tikroje nedidelëje teritorijoje esanèios profesinës mokyklos buvo jungiamos á stambesnes ir kur kas efektyvesnes (ekonomiðkesnes, geriau finansuojamas ir turinèias geresnæ materialinæ bazæ) ástaigas – regioninius profesinio rengimo centrus.
Ðiuo metu profesinio mokymo ástaigø tinkle absoliuèià daugumà sudaro maþai mokiniø turinèios profesinës mokyklos,
tuo tarpu didesnës profesinio mokymo ástaigos patiria maþesnes iðlaidas vieno mokinio mokymui. Todël ir toliau planuojama optimizuoti profesiniø mokyklø tinklà jungiant ir stambinant ástaigas.
Profesinio mokymo prieinamumas. Lietuvoje keturiomis pakopomis organizuojamas profesinis mokymas suteikia galimybæ per tà patá laikotarpá ágyti ne tik profesijà, bet ir viduriná
iðsilavinimà.

lëðø mokymui gaus ið valstybës biudþeto.
Pirminio profesinio mokymo pakopos
Pakopa
1

Išsilavinimo
reikalavimai
nebaigtas
pagrindinis

Mokymosi
trukmė (metai)
2*

Vykdomi procesai
profesinis mokymas

3

profesinis mokymas +
pagrindinis ugdymas

2

pagrindinis

2*

profesinis mokymas

3

pagrindinis

3

bendrasis vidurinis
ugdymas + profesinis
mokymas

4

vidurinis

1–2**

profesinis mokymas

Išduodamas
dokumentas
kvalifikacijos
pažymėjimas
kvalifikacijos
pažymėjimas +
pagrindinio išsilavinimo
pažymėjimas
kvalifikuoto darbuotojo
diplomas
brandos atestatas +
kvalifikuoto darbuotojo
diplomas
kvalifikuoto darbuotojo
diplomas

* profesinio mokymo programos mokiniams, turintiems negalià, trunka 3 metus
**atsiþvelgiant á specialybës sudëtingumà
Reformuojant profesinio mokymo sistemà daug dëmesio ski-

Profesinio mokymo kokybë. Profesinio mokymo patrauklu-

riama rizikos grupiø bei specialiøjø poreikiø turinèiø asmenø

mas didinamas uþtikrinant kvalifikacijø pasiûlos ir paklausos

profesinio mokymo prieinamumui gerinti. Lietuvoje ðiuo metu

atitikimà. Mokymo poreikiø paklausai nustatyti nuo 1999 m.

veikia profesinës mokyklos, kuriose profesijos gali mokytis

Lietuvoje vykdomi ûkio sektoriø tyrimai. 2005 m. buvo pradë-

silpnai sutrikusio intelekto vaikai, kurti ir neprigirdintys, akli ir

tas vykdyti ESF projektas „Nacionalinës profesinio rengimo

silpnai matantys mokiniai, daugelyje mokyklø sudarytos sà-

standartø sistemos plëtra“. Vykdant ðá projektà, iðtirti ðeði

lygos mokytis asmenims, turintiems judëjimo sutrikimø. Pro-

ûkio sektoriai (jø studijos ðiuo metu rengiamos), aprobuoti 86

fesinis mokymas yra organizuojamas ir ákalinimo ástaigose.

profesinio rengimo standartai, parengta iðankstinio gebëjimø

Profesiniø mokyklø mokiniams ið socialiai remtinø ðeimø ski-

poreikio („ateities gebëjimø“) nustatymo metodika, kurià pla-

riamas nemokamas maitinimas ir bendrabutis.

nuojama iðbandyti 2007 m. tiriant vienà ûkio sektoriø.

2007 spalis
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Profesinio mokymo turinys atnaujinamas kompetencijø ir tikslø pagrindu. Visose profesinio mokymo programose patvirtintas verslumo modulis. 15 profesiniø mokyklø ásteigtos ir veikia verslo praktinio mokymo firmos. Dvi ið jø yra gavusios
tarptautinius EUROPEN asociacijos kokybës paþymëjimus.

pedagoginiam personalui. Auga darbo jëgos nutekëjimas á
kitas veiklos sritis – jauni specialistai vengia dirbti ðvietimo
sistemoje, o esamas pedagoginis personalas sensta. Profesinio mokymo ástaigoms ypaè sudëtinga iðlaikyti profesijos mokytojus, kurie dirbdami pagal profesijà ne ðvietimo sistemoje
neretai galëtø gauti net keliskart didesná atlyginimà.

Nuo 2002 metø baigiamàjá mokiniø mokymosi vertinimà ir ágytos kvalifikacijos pripaþinimà atlieka darbdaviø organizacijos –
regioniniai Prekybos, pramonës ir amatø rûmai. Toks nuo mokymo atsietas vertinimas sudaro geras sàlygas neformaliai ágytoms þinioms formalizuoti.
Pedagoginis personalas. Dabartinë Lietuvos ðvietimo sistema atlyginimø poþiûriu yra nepatraukli aukðtos kvalifikacijos

Profesinio mokymo sistemoje 2006 m. dirbo 4692 pedagoginiai darbuotojai, ið jø 1794 bendrojo lavinimo ir 2328 profesijos mokytojai. Moterø dalis tarp profesiniø mokyklø mokytojø sudarë 67,5 proc. Per 2000–2006 metus augo aukðtàjá iðsilavinimà turinèiø profesiniø mokyklø mokytojø skaièius.

Profesiniø mokyklø mokytojai pagal iðsilavinimà 2000–2006 m. (proc.)
Aukštasis

Aukštesnysis

Vidurinis

2006–2007

77,6
77,6

18,8
18,8

3,6

2005–2006

76,7
76,7

19,8
19,8

3,5

21,5
21,5

3,1
3,1

75,4
75,4

2004–2005
2003–2004

73,0
73,0

2002–2003

71,8
71,8

23,4
23,4

3,6

24,4
24,4

3,6
3,8

2001–2002

69,769,7

25,9
25,9

4,4

2000–2001

69,4 69,4

26,4
26,4

4,2

Duomenø ðaltinis: STD
2006 m. metais daugiau kaip 5 metus iðdirbusiø mokykloje

Mokymosi aplinka. Valstybës investicijø programos lëðos

mokytojø dalis sudarë apie 85 proc. Eksperto, metodininko

praktinio mokymo árangai ásigyti nebuvo skiriamos iki ðalies

ar vyresniojo mokytojo kvalifikacines kategorijas 2005 m. pro-

ástojimo á Europos Sàjungà. Tik nedidelë dalis mokymo ástai-

fesinëse mokyklose turëjo apie 70 proc. bendrojo lavinimo ir

gø atnaujino dalá praktinio mokymo árangos dalyvaudamos

apie 60 proc. profesijos mokytojø. Ðiuo metu vyksta profesi-

Europos Sàjungos PHARE programoje. Ðiuo metu maþiau kaip

jos mokytojø technologinës kompetencijos atnaujinimo pro-

20 proc. profesinio mokymo programø yra aprûpintos ðiuo-

cesas, skatinantis naujoviðkà profesiná mokymà.

laikinëmis mokymo(si) priemonëmis.
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