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ŽODYNĖLIS
TPT – tęstinis profesinis tobulėjimas (profesinis augimas)
FTE (angl. Full Time Equivalent) – etato dydis
AM – aukštasis mokslas
AMĮ – aukštojo mokslo įstaiga (aukštoji mokykla)
PR – (pirminis) pedagogų rengimas
MOSTA – Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
NŽIS sistema – Nacionalinė žmogiškųjų išteklių stebėsenos sistema
NKP – nauji kvalifikuoti pedagogai
PISA – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Tarptautinio moksleivių
vertinimo programa
STEM (angl. Science, Technology, Engineering and Mathematics) – gamtos mokslai, technologijos,
inžinerija ir matematika
PSRT – Europos Komisijos Paramos struktūrinėms reformoms tarnyba
TSM (angl. Teacher Supply Model) – Anglijos švietimo departamento naudojamas pedagogų pasiūlos
modelis
Unikalūs asmenys (unikalūs pedagogai, unikalūs studentai) – rodiklis, naudojamas apskaičiuojant
kiekvienos specializacijos asmenų grynąjį skaičių. Taikomi svoriniai koeficientai mokytojams,
mokantiems kelių mokomųjų dalykų, ir studentams, studijuojantiems kelis mokomuosius dalykus.
Pavyzdžiui, jeigu asmuo moko matematikos ir informacinių technologijų (IT), taikomi svoriniai
koeficientai 0,5 ir 0,5.
Specializacija – elementas, apibrėžiantis mokomąjį dalyką arba pareigas mokykloje, pavyzdžiui,
„matematikos mokytojas“ arba „psichologas“. Į šį modelį įtrauktos 29 specializacijos. Specializacijos
nediferencijuojamos pagal mokyklos tipą, pavyzdžiui, matematikos mokytojai tiek bendrojo ugdymo,
tiek profesinėse mokyklose turi tą pačią (matematikos mokytojo) specializaciją.
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ĮVADAS
Šis bandomąjį projektas, kuriuo siekta sukurti pedagogų darbo jėgos modelį, vykdytas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ir Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu, kaip vykdomų
švietimo sistemos reformų dalis. Šiuo metu Lietuvoje vyksta plataus masto reformos: pertvarkomos
švietimo ir mokslo valdymo, karjeros planavimo ir finansavimo sistemos. Vienas iš reformų
darbotvarkės prioritetų – pedagogų karjeros ir profesinio rengimo sistemos kūrimas ir įdiegimas.
Šiomis aplinkybėmis Lietuvos vyriausybė sudarė šio projekto vykdytojų grupę ir paprašė Europos
Komisijos techninės paramos pagal Reglamentą (ES) 2017/825 dėl struktūrinių reformų rėmimo
programos sudarymo (toliau – SRRP reglamentas). Europos Komisijos Paramos struktūrinėms
reformoms tarnybos (PSRT) užduotis – teikti paramą planuojant ir vykdant augimą skatinančias
administracines ir struktūrines reformas, tuo tikslu panaudojant ES lėšas ir techninę kompetenciją.
Komisija išnagrinėjo gautą prašymą pagal SRRP reglamento 7 straipsnio 2 dalyje nurodytus kriterijus ir
principus ir sutiko teikti Lietuvai techninę paramą švietimo srityje, kad būtų galima, remiantis
aktualiomis Jungtinės Karalystės ir Airijos žiniomis bei patirtimi, įgyvendinti pedagoginės reformos
politikos darbotvarkę ir remti faktais grindžiamą politikos procesą. Projekto grupės nariai iš ministerijų
ir Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį
bendradarbiavo su PSRT, Anglijos švietimo departamento ir Airijos Korko universiteto (University
College Cork) ekspertais.
Pedagogų paklausos ir pasiūlos planavimas yra vienas iš švietimui svarbiausių dalykų. Rengiant ir
vykdant pedagogų rengimo programas, labai svarbu numatyti būsimą konkrečių dalykų mokytojų ir
(arba) kitų ugdymo sričių pedagogų trūkumą. Reikia iš anksto priimti strateginius sprendimus,
atsižvelgiant į demografines problemas ir kitus išorės veiksnius. Pedagogai yra labai svarbūs mokymosi
proceso dalyviai, todėl svarbu prognozuoti pedagogų populiacijos dydį, numatant, kad reikės skirti
investicijų jų rengimui, įgūdžių tobulinimui ir nuolatiniam jų rėmimui. Priimdami strateginius
sprendimus, orientuotus į mokymo kokybę, politikos formuotojai siekia užtikrinti, kad ateityje būtų kuo
efektyviau suteikiama mokymosi galimybių visiems vaikams.
Šio pedagogų darbo jėgos planavimo projekto tikslas – sukurti bandomąjį prognozavimo modelį, kuriuo
naudojantis būtų teikiamos trumpojo ir vidutinio laikotarpio pedagogų paklausos prognozės. Šiuo
bandomuoju projektu siekiama nustatyti, kaip būtų galima planuoti metinį darbo ciklą, apimantį tokius
procesus kaip duomenų rinkimas, modelio atnaujinimas, konsultavimasis su suinteresuotosiomis
šalimis ir kiti pagrindiniai sistemos elementai. Šia sistema siekiama pateikti įžvalgų ir rekomendacijų
dėl ateities pedagogų darbo jėgos, kad būtų kuo efektyviau prisitaikoma prie mokinių skaičiaus kaitos,
pedagogų populiacijos senėjimo ir kitų pokyčių. Remiantis prognozavimo rezultatais, pateikiama
rekomendacijų dėl politikos priemonių.
Šis projektas yra viena iš kelių priemonių, padedančių gauti informacijos, reikalingos Lietuvos švietimo
planavimo sprendimams priimti. Be to, juo siekiama stiprinti švietimo bendruomenės skaidrumo
kultūrą ir atverti dialogo perspektyvą. Projekto grupė yra įsitikinusi, kad priimami sprendimai turi būti
grindžiami aiškiais įrodymais, nuodugniai išnagrinėtais kartu su šios sistemos suinteresuotosiomis
šalimis. Per šį bandomąjį projektą organizuoti keli renginiai, praktiniai seminarai ir diskusijos, kuriuose
dalyvavo įvairios pakviestos suinteresuotosios šalys. Projekto grupė tikisi, kad taip padėtas tvirtas
pagrindas būsimoms konsultacijoms.
Pirmame ataskaitos skyriuje aprašomos problemos, su kuriomis susiduria švietimo bendruomenė, ir
pateikiama bendros informacijos apie švietimo sistemą ir pedagogo profesiją Lietuvoje. 2 skyriuje
pateikiama informacijos apie šio projekto planą, svarbiausius sistemos elementus ir prognozavimo
modelio struktūrą. 3 skyriuje pateikiamos pagrindinės modelio prielaidos. 4 skyriuje pateikiama
užsienio šalių modeliavimo pavyzdžių ir literatūros apžvalga. Galiausiai 5 skyriuje pateikiami
prognozavimo rezultatai ir scenarijai.
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SANTRAUKA
Lietuvos gyventojų populiacija pastaraisiais metais mažėja; ji sumažėjo iki 2,8 milijono 2017 m.
Demografinės tendencijos Lietuvoje yra neigiamos ir, jei nebus nenumatytų pokyčių, neatrodo
optimistinės. Eurostato parengtų prognozių duomenimis, Lietuvos gyventojų skaičius iki 2020 m.
sumažės iki 2,67 milijono, o iki 2030 ir 2040 m. mažės dar labiau (iki 2,2 milijono 2030 m. ir 1,9 milijono
2040 m.)1.
Praėjusio dešimtmečio demografinius pokyčius atspindėjo bendra mokinių populiacija – nuo 2012–
2013 iki 2016–2017 mokslo metų ji sumažėjo 5 proc. Labiausiai sumažėjo mokinių skaičius pagrindinio
ir vidurinio ugdymo pakopose ir tai rodo, kad po 2–3 metų labai sumažės mokinių skaičius
baigiamosiose mokyklos klasėse. Kita vertus, padidėjo mokinių populiacija ISCED 0 (ikimokyklinio
ugdymo) ir 1 (pradinio ugdymo) lygmenimis ir iš to galima spręsti, kad mokyklų populiacija vėlesniais
metais šiek tiek didės.
Kitas labai svarbus pedagogo profesijos aspektas Lietuvoje yra pedagogų amžius. Pedagogų darbo jėga
sparčiai senėja – beveik pusė bendrojo ugdymo pedagogų yra 50 metų ir vyresnio amžiaus. Tipinė
amžiaus grupė yra nuo 50 iki 59 metų – tokio amžiaus yra 37 proc. visų pedagogų. Kitaip nei kitose ES
šalyse, Lietuvoje pedagogai, sulaukę pensinio amžiaus, neprivalo išeiti į pensiją. 2016–2017 mokslo
metais pensinio amžiaus jau buvo sulaukę apie 6 proc. dirbančių pedagogų2. Jei tęsis dabartinė
tendencija, po 5 metų 20 proc. visų dirbančių pedagogų bus pensinio amžiaus. Senėjanti darbo jėga –
nacionalinė problema, palietusi beveik visus šalies regionus.
Dauguma naujų pedagogų, pakeičiančių senesnės kartos pedagogus, yra studentai, aukštosiose
mokyklose baigiantys pedagoginių studijų (pirminio pedagogų rengimo) programas. Tokių studentų
skaičius per pastaruosius 5 mokslo metus labai sumažėjo. Labai didelė į pedagoginių studijų programas
priimtų studentų dalis nebaigia studijų, o pastaraisiais metais iš tų, kurie studijas baigė, iškart po studijų
baigimo pagal pedagogo profesiją pradėjo dirbti mažiau nei 15 proc.
Mokytojo darbas Lietuvoje nėra laikomas patrauklia profesija. Kadangi nemaža dalis pedagogų, ypač
konkrečių dalykų mokytojų kaimo mokyklose, moko mažiau nei 18 valandų per savaitę, vidutinis
Lietuvos mokytojų atlyginimas yra vienas mažiausių ES.
Neseniai pradėtos Lietuvos švietimo sistemos reformos, kuriomis siekiama gerinti pedagogo profesijos
padėtį. 2018 m. parengtas pakeistas pedagogų rengimo modelis, į kurį įtrauktas pedagoginės stažuotės
laikotarpis. Pagal šį modelį patyrę pedagogai turės galimybę mokyti naujus pedagogus (būti mentoriais)
ir gauti užmokestį už šias naujas oficialias pareigas. Aiškiau apibrėžti pedagogo kvalifikacijos įgijimo
būdai tiek pagal nuosekliųjų, tiek pagal lygiagrečiųjų studijų programas.
Vykstant pedagogų rengimo ir karjeros sistemos pokyčiams, kartu telkiamas pedagogų rengimas –
steigiami trys kompetencijos centrai. Trys valstybiniai universitetai – Vilniaus universitetas, Vytauto
Didžiojo universitetas ir Šiaulių universitetas – kartu su kolegijomis partnerėmis susitarė imtis
iniciatyvos ir padėti pamatus pedagogų rengimo kompetencijos centrams Lietuvoje.
Labai svarbus pokytis siūlomas pedagogų darbo apmokėjimo sistemoje. Pasak Švietimo ir mokslo
ministerijos3, trečdalio Lietuvos mokytojų mėnesio neto darbo užmokestis yra tik 430 EUR – taip yra
dėl mažo oficialaus darbo valandų skaičiaus. Iki šiol mokytojams buvo mokama pagal valandinį įkainį,
todėl daugelis mokytojų darbo užmokestį gavo ir dirbo ne visu etatu. Be to, nebuvo apskaitoma kita su
ugdymu susijusi veikla, papildomai vykdoma kartu su mokymu klasėse. Susitarta dėl svarbios šios
sistemos reformos, po kurios visų pedagogų darbas bus apmokamas etatiniu pagrindu. Ši reforma
pradėta vykdyti 2018 m.
Lietuvos statistika (2014 m. lapkričio 28 d.), Dėl Lietuvos gyventojų skaičiaus prognozių, Oficialiosios statistikos portalas.
https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=3012667
2 Kitaip negu kai kuriose kitose ES šalyse, Lietuvoje pedagogai, sulaukę pensinio amžiaus, neprivalo išeiti į pensiją.
3 LR švietimo ir mokslo ministerija, informacinis vaizdo filmukas, www.etatinis.lt.
1
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Per šį projektą, kurio tikslas buvo sukurti Lietuvai kompiuterizuotą pedagogų darbo jėgos modelį,
peržiūrėta literatūra apie pedagogų darbo jėgos modelius užsienyje ir akademiniai šio dalyko tyrimai
Lietuvoje. Gauti rezultatai apibendrinti šioje ataskaitoje. Išnagrinėtas sudėtingas Anglijos švietimo
departamento sukurtas interaktyvus kompiuterizuotas pedagogų prognozavimo modelis. Jis
pripažintas aktualiu ir naudingu. Taip pat tirta pedagogų prognozavimo patirtis Airijoje, kurioje šiuo
metu tebekuriamas patikimas pedagogų (pasiūlos) modelis.
Šioje ataskaitoje apibūdinamas pedagogų prognozavimo modelis yra pagrįstas šiuo metu turimais
duomenimis apie pedagogų pasiūlą ir paklausą Lietuvoje. Gauti išsamūs statistiniai duomenys apie
pedagogų lygius ir sektorius, jų specializacijas, savivaldybes, kuriose jie dirba mokytojo darbą, mokymo
valandų skaičių ir pedagogų amžių bei lytį. Tirdama pasiūlą projekto grupė gavo duomenis apie mokinių
skaičių pagal amžių ir savivaldybę, numatomą pedagoginių studijų absolventų skaičių pagal
specializaciją ir kitą svarbią informaciją. Nors projekto grupė, turėdama tuos duomenis, galėjo per gana
trumpą laiką sukurti svarbiausius pedagogų pasiūlos ir paklausos modelio elementus, reikės toliau
dirbti siekiant sukurti sudėtingesnį modelį, kuris užtikrintų, kad prognozavimo rezultatai būtų patikimi
ir pagrįsti.
Projekto grupė norėtų pabrėžti, kad jos darbo rezultatai ir išvados šiame etape dar nėra galutiniai ir jų
tikslumas priklausys nuo kelių veiksnių, kurie jai nėra pavaldūs, įskaitant siūlomų politikos reformų
vykdymą. Siekiant atkreipti dėmesį į šio modelio lankstumą ir pagal labiausiai tikėtiną scenarijų (kaip
išdėstyta 5.1 skirsnyje) padarytų išvadų negalutinumą, šioje ataskaitoje pateikiamos prognozės pagal
du alternatyvius scenarijus (5.2 skirsnyje), kurie vadinami mažėjančio efektyvumo (ME) ir efektyvios
veiklos (EV) scenarijais.
Pagal labiausiai tikėtiną scenarijų gauta šio modelio prognozė rodo, kad per ateinančius 4 metus iš darbo
į pensiją išeis 3 077 pedagogai, dirbę mokyklose 2017–2018 mokslo metais. Iš tų pedagogų, kurie
tikriausiai išeis į pensiją, didžiausią nominalų skaičių sudaro ikimokyklinio ugdymo auklėtojai (680) ir
pradinio ugdymo mokytojai (306).
Pedagogų darbo jėgos pasiūlą sunku užtikrinti todėl, kad Lietuvoje tik nedidelė pedagoginių studijų
studentų dalis baigia studijas ir įsidarbina. Bendras pedagoginių studijų studentų skaičius per 4 metų
laikotarpį yra 848, tačiau iš istorinių duomenų apie studentų studijų baigimą ir karjeros pradžią
(įsidarbinimą mokyklose) galima prognozuoti, kad tik 13 proc. absolventų pradės dirbti mokyklose
iškart po studijų baigimo. Atsižvelgiant į dažną studijų nebaigimą ir žemus įsidarbinimo lygius,
prognozuojama, kad 2018–2019 mokslo metais į mokyklas ateis dirbti tik 126 pedagoginių studijų
absolventai.
Prognozuojama, kad trūks daugiau kaip po 20 specialistų; lietuvių kalbos (24), matematikos (25), kitos
(ne anglų) užsienio kalbos (29), priešmokyklinio ugdymo (55) ir psichologijos (109). 2018–2019
mokslo metais numatomas socialinių pedagogų (37) ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojų (284)
perteklius. Tikėtina, kad labiausiai trūks pradinio ugdymo pedagogų (177). Net jeigu įsidarbintų visi
pedagoginių studijų absolventai, vis vien trūktų daugiau kaip 100 pedagogų.
Didžiausias suminis (kumuliatyvus) trūkumas per 4 metų laikotarpį nustatytas pradinio ugdymo
mokytojų grupėje – jų iš viso trūksta apie 700. Jei bus paankstinta pradinio ugdymo pradžia ir daugiau
vaikų kaimo vietovėse pradės lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigas, kils grėsmė, kad tuose sektoriuose
dar labiau pritrūks pedagogų. Kitų trūkstamų pedagogų – lietuvių kalbos ir matematikos mokytojų –
skaičius per ketverius metus gali pasiekti iki 200 asmenų. Prognozuojama, kad trūks apie 123
priešmokyklinio ugdymo pedagogų. Dėl skirtingų grupių dydžių bendras ikimokyklinio ugdymo
auklėtojų perteklius per 4 metus sumažės iki 229. Trūks užsienio (anglų ir kitų) kalbų mokytojų –
atitinkamai 171 ir 159. Pagal visus tris scenarijus prognozuojamas pradinio ir priešmokyklinio ugdymo
pedagogų trūkumas 2018–2019 mokslo metais.
Remiantis projekto grupės darbu ir šios ataskaitos išvadomis, pateikiama rekomendacijų ir pasiūlymų:
• reikėtų sudaryti grupę (pavyzdžiui, iniciatyvinį komitetą), kurios darbą koordinuotų Švietimo ir
mokslo ministerija ir kuri, reguliariai susirinkdama, užtikrintų pedagogų planavimą praktikoje
ir reikiamų procesų vykdymą, kad būtų surinkta visa reikalinga informacija ir duomenys. Šioje
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grupėje galėtų dalyvauti Švietimo ir mokslo ministerijos, pedagogų, savivaldybių ir pedagogų
rengimo centrų atstovai. Siūlomas neseniai įsteigtų pedagogų rengimo centrų įtraukimas į šią
siūlomą pedagogų darbo jėgos planavimo bendradarbių grupę taps pagrindu juos įtraukti į
permainų procesą;
rekomenduojama reguliariai ir nuolat prognozuoti mokinių skaičių, siekiant nustatyti, be kita
ko, ar jauno amžiaus vaikų grupių didėjimas yra laikinas, ar labiau ilgalaikis reiškinys;
reikėtų stebėti priemones, kurių imamasi siekiant gerinti pedagogų darbo apmokėjimą ir darbo
sąlygas, kad būtų galima įvertinti šių priemonių poveikį stojimui į pedagogines studijas, jų
nutraukimo, baigimo ir absolventų įsidarbinimo lygiams;
reikėtų atlikti studentų nuomonių apklausą, siekiant nustatyti priežastis, kodėl šiuo metu tiek
daug studentų nebaigia pedagoginių studijų;
reikėtų persvarstyti paskatas pedagogams išeiti į pensiją. Pedagogams, norintiems išeiti į
pensiją, pensija turėtų būti ekonomiškai patraukli perspektyva;
didelis pedagoginių studijų absolventų, kurie renkasi dirbti ne mokyklose, skaičius rodo, kad yra
tam tikra grupė asmenų, anksčiau norėjusių tapti pedagogais. Būtų galima pradėti programas,
kuriomis tokie asmenys būtų skatinami prisijungti prie pedagogų darbo jėgos;
prioritetu turėtų būti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų skaičiaus
didinimas;
rekomenduojama toliau tobulinti prognozavimo modelį, kad jis apimtų visus duomenis ir
informaciją, kurie yra reikalingi visapusiškam pedagogų darbo jėgos modeliui;
tuo atveju, jeigu reikėtų išteklių kurioms nors iš šių rekomendacijų įgyvendinti, turėtų būti skirti
reikiami ištekliai.
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1. BENDRA INFORMACIJA IR KONTEKSTAS
Šiame skyriuje pateikiama bendra informacija ir siekiama padėti skaitytojams geriau suprasti
demografines ir švietimo problemas Lietuvoje. Taip pat pateikiama svarbiausių žinių apie dabartines
švietimo reformas, kuriomis siekiama spręsti tas problemas. Be to, pateikiama informacijos apie
švietimo sistemą ir pedagogo profesiją. Šis skyrius padės suprasti kai kuriuos sprendimus, pasirinktus
kuriant pedagogų poreikio planavimo sistemą ir kiekybinio prognozavimo modelį.

1.1. ESAMI IŠŠŪKIAI
NACIONALINĖS DEMOGRAFINĖS PROBLEMOS
Siekiant apžvelgti pedagogo profesijos raidos aplinkybes ir su ja susijusias problemas Lietuvoje,
pirmiausia reikia suprasti Lietuvoje vykstančius demografinius pokyčius. Jos nuolatinių gyventojų
skaičius pastaraisiais metais laipsniškai mažėja; jis sumažėjo iki 2,8 milijono 2017 m. Didžiausi
užimtumo pokyčiai vyko per 2009–2017 m. ekonomikos nuosmukį. Dabar užimtumas grįžta į ankstesnį,
iki nuosmukio buvusį lygį, bet aukščiausio lygio dar nepasiekė. Per praėjusius 10 metų užimtumas
didėjo tik Vilniaus ir Klaipėdos rajonuose, o kitų regionų ir kaimo vietovių gyventojai vis dar turi mažiau
užimtumo galimybių.
1 pav. Nuolatinių gyventojų skaičius, užimtumo ir nedarbo lygiai Lietuvoje 2001–2017 m.

Emigracija yra vienas svarbiausių veiksnių, dėl kurių Lietuvos gyventojų skaičius mažėja. Pastarojo
meto migracijos duomenys rodo, kad su žmonių, išvykstančių iš šalies, skaičiumi susijusi tendencija
tęsiasi. Be to, 2014–2017 metais imigracijos dydis buvo apie 2 000 asmenų per mėnesį, ir imigracijos
tempas nedidėja pakankamai sparčiai, kad kompensuotų spartų populiacijos mažėjimą. Gimimų
skaičius per mėnesį Lietuvoje tuo pačiu (2014–2017 m.) laikotarpiu buvo apie 2 500, taigi gimimų buvo
mažiau negu mirčių per mėnesį, kurių skaičius siekia apie 3 000. Todėl demografinės tendencijos
Lietuvoje yra neigiamos ir, jei neįvyks nenumatytų pokyčių, neatrodo optimistinės. Pagal Eurostato
parengtą pagrindinį populiacijos prognozių scenarijų Lietuvos gyventojų skaičius iki 2020 m. sumažės
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iki 2,67 milijono, o iki 2030 ir 2040 m. mažės dar labiau (iki 2,2 milijono 2030 m. ir 1,2 milijono
2040 m.)4.
2 pav. Migracijos tendencijos Lietuvoje 2014–2017 m. mėnesiais

3 pav. Natūralusis gyventojų prieaugis Lietuvoje 2014–2017 m. mėnesiais

Praėjusio dešimtmečio demografinius pokyčius atspindėjo bendra mokinių populiacija – nuo 2012–
2013 iki 2016–2017 mokslo metų ji sumažėjo 5 proc. Labiausiai sumažėjo mokinių skaičius pagrindinio
ir vidurinio ugdymo pakopose ir tai rodo, kad po 2–3 metų labai sumažės mokinių skaičius
Lietuvos statistika (2014 m. lapkričio 28 d.), Dėl Lietuvos gyventojų skaičiaus prognozių, Oficialiosios statistikos portalas.
https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=3012667
4
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baigiamosiose mokyklos klasėse. Kita vertus, padidėjo mokinių populiacija ISCED 0 (ikimokyklinio
ugdymo) ir 1 (pradinio ugdymo) lygmenimis ir iš to galima spręsti, kad mokyklų populiacija didės
vėlesniais metais. Tai reiškia du dalykus: pirma, tikėtina, kad reikės papildomų priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo pedagogų; antra, darant prielaidą, kad mokymo programa ir mokomųjų dalykų
paskirstymas nesikeis, vyresnių mokinių grupėms aukštesnėse klasėse reikės daugiau kai kurių dalykų
mokytojų. Šiuo metu dėl mažėjančio mokinių skaičiaus mokyklų tinkle kyla sunkumų, kai kurios
mokyklos uždaromos arba sujungiamos, dėl to kyla daug diskusijų visuomenėje. Dėl dabartinio mokinių
skaičiaus mažėjimo Lietuvoje mokinių ir pedagogų skaičiaus santykis nesiekia EBPO vidurkių.
4 pav. Mokiniai priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo pakopose pagal ISCED lygmenį ir mokslo metus Lietuvoje, 2012–2017 m.

Kitas labai svarbus pedagogo profesijos aspektas Lietuvoje yra pedagogų amžius. Pedagogų darbo jėga
sparčiai senėja – beveik pusė bendrojo ugdymo pedagogų yra 50 metų ir vyresnio amžiaus. Tipinė
amžiaus grupė yra nuo 50 iki 59 metų – tokio amžiaus yra 37 proc. visų pedagogų. 2016–2017 mokslo
metais pensinio amžiaus jau buvo sulaukę apie 6 proc. dirbančių pedagogų5. Jei tęsis dabartinė
tendencija, po 5 metų 20 proc. visų šiuo metu dirbančių pedagogų bus pensinio amžiaus. Senėjanti darbo
jėga – nacionalinė problema, palietusi beveik visus šalies regionus. Pedagogai 30 proc. savivaldybių yra
vidutiniškai vyresni nei 50 metų. Dėl tokios pedagogų darbo jėgos amžiaus struktūros, kai vyresnių nei
50 metų darbuotojų dalis yra neproporcingai didelė, vėlesniais metais pedagogų gali pritrūkti.
Netrukus reikės pakeisti daugelį tų pedagogų, kurie, sulaukę pensinio amžiaus, tebedirba mokyklose.
Dauguma iš šių pedagogų, kuriuos reikės pakeisti, yra gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos), taip
pat istorijos ir kitų dalykų mokytojai – pagyvenę šių dalykų mokytojai sudaro daugumą įvairiose
Lietuvos savivaldybėse. 30 proc. savivaldybių didžiausią dirbančių pensinio amžiaus mokytojų dalį
sudaro chemijos mokytojai, 20 proc. savivaldybių – fizikos mokytojai.
Baigiant šią apžvalgą, svarbu pažymėti, kad Lietuvos pedagogų darbo jėgą sudaro daugiausia moterys.
Palyginti su EBPO 84 proc. vidurkiu, 2015 m. 97 proc. pradinių mokyklų mokytojų Lietuvoje buvo
moterys. Vidurinio ugdymo lygmeniu apie 79 proc. mokytojų yra moterys (EBPO vidurkis – 59 proc.6).

Kitaip negu kai kuriose kitose ES šalyse, Lietuvoje pedagogai, sulaukę pensinio amžiaus, neprivalo išeiti į pensiją.
OECD (2017), Education in Lithuania, Reviews of National Policies for Education, OECD
http://dx.doi.org/10.1787/9789264281486-en
5
6

Publishing,

Paris.
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5 pav. Bendrojo ugdymo pedagogai pagal amžiaus grupę 2016–2017 mokslo metais

6 pav. Lietuvos savivaldybės pagal mokomąjį dalyką, kuriam teko didžiausia dirbančių pensinio amžiaus bendrojo ugdymo
mokytojų dalis, 2016–2017 mokslo metais
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PROFESINIS RENGIMAS IR KARJERA
Kita problema, aptariama šioje ataskaitoje, yra susijusi su pedagogų rengimu. Dauguma naujų pedagogų,
pakeičiančių senesnės kartos pedagogus, yra studentai, aukštosiose mokyklose baigiantys pedagoginių
studijų programas. Pedagoginių studijų programas baigiančių studentų skaičius per pastaruosius
5 mokslo metus labai sumažėjo. Studentų, įgyjančių universitetinį bakalauro laipsnį pagal pedagogo
kvalifikaciją teikiančias studijų programas, skaičius sumažėjo beveik tris kartus. Viena iš šio mažėjimo
priežasčių – mažėjantis bendras pirmakursių studentų, įstojusių į aukštųjų mokyklų studijų programas,
skaičius. Taip pat per mažai domimasi konkrečių dalykų mokytojų rengimo programomis. Anekdotinis
faktas: per praėjusius 5 mokslo metus pedagogo kvalifikaciją įgijo tik 32 chemijos studijų absolventai.
Kaip parodyta 6 pav. pirmiau, 30 proc. savivaldybių didžiausią dirbančių pensinio amžiaus mokytojų
dalį sudaro chemijos mokytojai. Be to, tik nedidelė naujų absolventų dalis ieško darbo ir įsidarbina
mokyklose. Tik apie 30 proc. studentų, pradėjusių ikimokyklinio ugdymo pedagogikos studijų
programą, sėkmingai baigė studijas ir po jų baigimo pradėjo dirbti mokyklose. Pirmiau išdėstytos ir
kitos problemos sunkina pedagogų pakeitimo uždavinį, kurį mokykloms tenka spręsti arba teks spręsti
netolimoje ateityje.
7 pav. Pedagogo profesinę kvalifikaciją įgijusių absolventų skaičius 2012–2017 m.

Pedagogai patiria sisteminių problemų, būdingų ir visai Lietuvos visuomenei, kurios daro poveikį jų
kasdieniam gyvenimui ir bendram pedagogo profesijos įvaizdžiui. Oficialus pedagogų darbo krūvis
(skaičiuojamas kontaktinėmis, t. y. tiesioginio darbo su mokiniais, valandomis) yra nedidelis, todėl
sunku gauti tokį darbo valandų skaičių, kuris prilygtų visam etatui. Decentralizuota sprendimų
priėmimo sistema, kurioje daug savarankiškumo turi savivaldybės ir mokyklų direktoriai, neapsaugo
pedagogų nuo mokymo darbo valandų skaičiaus svyravimų. Dėl šios priežasties daug pedagogų uždirba
labai nedaug ir jiems tenka dirbti daugiau kaip vienoje mokykloje. Dar neturint darbo patirties ir
kvalifikacinės kategorijos mokykloje, jauniems pedagogams ir neseniai studijas baigusiems
absolventams beveik neįmanoma gauti pakankamai kontaktinių valandų, kad užsidirbtų pragyvenimui.
Europos Komisijos duomenimis7, mažiausias (ir didžiausias) pedagogų bazinis metinis bruto darbo

Europos Komisija / EACEA / Eurydice, 2016. Teachers‘ and School Heads‘ Salaries and Allowances in Europe –
2015/16. Eurydice Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
http://eurydice.indire.it/wp-content/uploads/2016/10/teacher_salaries_full-EN.pdf
7
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užmokestis pagal įstatymus Lietuvoje, palyginti su BVP vienam gyventojui, yra mažesnis nei visose
kitose ES šalyse.
MOKINIŲ PASIEKIMAI
Labai svarbus aspektas, iš kurio galima spręsti apie pedagogų darbo kokybę, yra mokinių pasiekimai.
Nors Lietuvos formaliojo švietimo sistema yra plati ir dalyvavimas joje visuotinis, ankstesnių (2015 m.)
PISA testų rezultatai parodė, kad mokinių mokymosi rezultatai Lietuvoje nėra labai geri. Lietuvos
mokinių mokymosi rezultatai pagal 2009, 2012 ir 2015 m. PISA testus nesiekė EBPO vidurkių. Lyginant
gamtamokslinį raštingumą, penkiolikmečiai mokiniai surinko 475 taškus, o atitinkamas EBPO vidurkis
buvo 493 taškai (2015 m.)8. Panašus atotrūkis nustatytas vertinant matematinius gebėjimus (478
taškai, vidurkis – 490 taškų) ir skaitymo gebėjimus (472 taškai, vidurkis – 493 taškai). Nustatyti nemaži
skirtumai tarp berniukų ir mergaičių matematinių ir skaitymo gebėjimų: mergaitės savo rezultatais
lenkia berniukus. Labai gerai besimokančių mokinių Lietuvoje yra labai nedaug, daugumos mokinių
pažangumas žemas. Vertinant gamtos mokslų mokymosi rezultatus, geriausius rezultatus pasiekia tik
9,5 proc. Lietuvos moksleivių, o EBPO vidurkis yra 15 proc.9
Be to, yra reikšmingų skirtumų tarp mokinių pažangumo kaimų ir miestų vietovėse. Kaip pranešė EBPO,
per matematikos testus miestų moksleiviai surinko 57 taškais daugiau nei kaimų moksleiviai – toks
taškų skaičius prilygsta vieniems mokymosi mokykloje metams. Apskritai reikšmingo mokinių
pasiekimų pagerėjimo nuo 2009 m. nenustatyta, ir tebėra didelis atotrūkis tarp mokymosi rezultatų
miestuose ir kaimuose.
Šio projekto užduotis – sukurti ir įdiegti pedagogų darbo jėgos prognozavimo modelį. Iki šiol nebuvo
sistemingo mechanizmo, pagal kurį būtų prognozuojami pedagogų darbo jėgos poreikiai arba
nustatomos valstybės finansuojamų studijų vietų kvotos priimant į pedagogų rengimo studijų
programas. Turint omenyje vyresnį vidutinį dabartinių pedagogų amžių, nepakankamą į pedagoginių
studijų programas priimamų studentų skaičių ir mokinių populiacijos pokyčius, tikėtina, kad Lietuvoje
greitai pritrūks pedagogų. Pedagogų darbo jėgos pasiūlos ir paklausos neatitikimas daro poveikį visai
švietimo sistemai ir pedagogų darbo rinkai. Pedagogai Lietuvoje susiduria su daugybe išorinių ir
sisteminių problemų, kurios turi būti sprendžiamos, kad į šią profesiją pritrauktume ir joje išlaikytume
talentingus žmones ir išugdytume naują pedagogų kartą. Todėl reikia sistemingai vertinti ir prognozuoti
pedagogų paklausą, remiantis socialinėmis, ekonominėmis ir demografinėmis tendencijomis, ir tai
padės priimti sprendimą dėl priėmimo į pedagoginių studijų programas kvotų politikos.
PASTAROJO METO POLITIKOS REFORMOS
Šiuolaikinėje visuomenėje sparčiai keičiasi mokymosi aplinka. Siekdami atsižvelgti į kultūros ir kalbų
įvairovę, reikiamų įgūdžių pokyčius, mokymosi metodus ir kitus kintančius švietimo poreikius, turime
numatyti ateities tendencijas ir jomis konstruktyviai naudotis. Šiuolaikinėse švietimo sistemose būtina
pritraukti tinkamiausius kandidatus į pedagogo profesiją, suteikti būsimiems pedagogams reikiamų
žinių ir gebėjimų, vykdyti veiksmingas jų rengimo programas ir nuolat, per visą pedagoginio darbo ciklą,
teikti jiems paramą.
Yra keturios pagrindinės užduotys, kurias reikia atlikti keičiant ir gerinant mokytojo darbą tiek kaip
profesiją, tiek iš platesnės švietimo perspektyvos. Visų pirma, kaip matyti iš prastėjančių mokinių
pasiekimų ir mažėjančio visuomenės pasitikėjimo formaliuoju švietimu, būtina gerinti švietimo kokybę.
Nauja pedagogų karta, nauja pedagogų rengimo programų vizija ir geresnės užimtumo perspektyvos
yra ypač svarbūs dalykai siekiant didinti stojimą į studijas pedagogų rengimo centruose. Reikia
sprendimų, kaip įveikti pedagogų darbo jėgos senėjimo ir įvairių mokomųjų dalykų nesubalansuotumo
problemas, kad būtų sprendžiamos demografinės ir kitos susijusios problemos. Be to, reikia peržiūrėti
Education GPS, OECD, 7/31/2018, 4:45:52 PM http://gpseducation.oecd.org.
OECD (2017), Education in Lithuania, Reviews of National Policies for Education, OECD Publishing, Paris.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264281486-en
8
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ir atnaujinti tiek naujų, tiek patyrusių pedagogų užimtumo perspektyvas, kad būtų išspręstos mažo
oficialaus darbo krūvio ir mažų dabartinių atlyginimų problemos.
Šie klausimai jau keletą metų sprendžiami viešosios politikos iniciatyvomis. 2015 m. susitarta dėl Geros
mokyklos koncepcijos. Švietimo bendruomenė susitarė, kokie mokyklos ir asmeninio lygmens rezultatai
yra būdingi „gerai mokyklai“.
Kitas svarbus žingsnis – 2017 m. parengtas pakeistas pedagogų rengimo modelis. Pirmą kartą sukurtas
ir įdiegtas toks modelis, kuriuo apibrėžtas vientisas pedagogų rengimo ir tęstinio profesinio tobulėjimo
(profesinio augimo) procesas. Nors pagrindiniai šio modelio elementai yra patvirtinti, vis dar reikia
imtis jo įgyvendinimo veiksmų. Siekiant užtikrinti pradedančiojo pedagogo profesinį ir asmeninį
augimą, nustatomas oficialios pedagoginės stažuotės laikotarpis. Be to, patyrę pedagogai turės galimybę
mokyti naujus pedagogus (būti mentoriais) ir gauti užmokestį už šias naujas oficialias pareigas,
atliekamas savo mokyklos bendruomenėje arba kitur. Tęstinis profesinis tobulėjimas yra aiškiai
apibrėžtas ir vyksta jau nuo studentų atrankos priimant į studijas, per pedagogų rengimo etapą ir per
visą jų profesinį gyvenimą iki pat pensijos. Šiame modelyje nustatytos gairės dėl motyvacinių pokalbių
su studentais, per kuriuos vertinamos pedagogo profesijai svarbios asmeninės savybės, vertybinės
nuostatos ir akademiniai gebėjimai. Taip pat sutariama, kad reikia toliau atlikti nuolatines ugdymo,
mokymo programos pokyčių ir pedagogų paklausos analizes. Yra aiškiau apibrėžti pedagogo
kvalifikacijos įgijimo būdai tiek pagal nuosekliųjų, tiek pagal lygiagrečiųjų studijų programas.
Vykstant pedagogų rengimo ir karjeros sistemos pokyčiams, kartu telkiama jaunų talentų ugdymo
kompetencija ir geriausia patirtis, šiuo tikslu įsteigus tris kompetencijos centrus. Trys valstybiniai
universitetai kartu su kolegijomis partnerėmis pasisiūlė ir buvo išrinkti vystyti ir (arba) stiprinti savo
pajėgumą rengti pedagogus, atlikti mokslinius tyrimus ir kurti švietimo tinklą. Vilniaus universitetas,
Vytauto Didžiojo universitetas ir Šiaulių universitetas susitarė imtis iniciatyvos ir padėti pamatus
pedagogų rengimo kompetencijos centrams Lietuvoje. Šių centrų užduotis – nustatyti ir taikyti gerąją
patirtį diegiant ir tobulinant šiuolaikišką pedagogų rengimą; bendradarbiauti su savivaldybėmis ir
mokyklomis, teikiant paramą neseniai kvalifikaciją įgijusiems pedagogams per jų pedagoginę stažuotę;
imtis lyderystės atliekant naujausius su švietimo inovacijomis susijusius tyrimus.
Kitas labai svarbus pokytis yra pedagogų darbo apmokėjimo sistema. Pasak Švietimo ir mokslo
ministerijos10, trečdalio Lietuvos mokytojų mėnesio neto darbo užmokestis yra tik 430 EUR – taip yra
dėl mažo oficialaus darbo valandų skaičiaus. Susitarta dėl svarbios šios sistemos reformos, ji pradėta
vykdyti 2018 m. Siekiant pritraukti į pedagogo profesiją jaunus talentus, užtikrinti socialinę apsaugą ir
pastovias darbo galimybes bei pajamas, Švietimo ir mokslo ministerija su kitomis valdžios sektoriaus
suinteresuotosiomis šalimis ir švietimo bendruomene susitarė dėl naujos pedagogų darbo apmokėjimo
sistemos. Iki šios reformos mokytojams buvo mokama pagal valandinį įkainį, o ne etato pagrindu, todėl
daugelis mokytojų darbo užmokestį gavo ir dirbo ne visu etatu. Be to, nebuvo apskaitoma kita su
ugdymu susijusi veikla, papildomai vykdoma kartu su mokymu klasėse. Siekiant spręsti šias problemas
ir siekiant pirmiau aprašytų tikslų, diegiama (tuo metu, kai rengiama ši ataskaita) nauja pedagogų darbo
apmokėjimo sistema.
Naujojoje darbo apmokėjimo sistemoje numatomos dviejų rūšių darbo sutartys – pradedančiojo
mokytojo darbo sutartis ir labiau patyrusių mokytojų darbo sutartis. Abiem sutartimis bus užtikrinamos
36 darbo valandos per savaitę. Pradedantiesiems mokytojams bus mokama už 756 kontaktines valandas
per metus, taip pat už nekontaktinio darbo valandas ir papildomą laiką, skiriamą mokyklos
bendruomenei ir savo karjerai, įskaitant pedagoginę stažuotę. Patyręs mokytojas turėtų dirbti 1 008
kontaktines valandas per metus; prie jų pridedamos nekontaktinės darbo valandos ir papildomas laikas,
skiriamas mentorystei ir jaunesnių pedagogų mokymui, padedant jiems geriau atlikti kasdienes darbo
mokykloje užduotis ir pradėti karjerą. Tikimasi, kad naujoji darbo apmokėjimo tvarka teiks galimybių
vykdyti daugiau popamokinės ir konsultacinės veiklos, todėl mokinių tėvai galės skirti mažiau pinigų ir
laiko privatiems repetitoriams.

10

LR švietimo ir mokslo ministerija, informacinis vaizdo filmukas, www.etatinis.lt.
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Neseniai (2016 m.) pradėtas privalomas vienų metų trukmės priešmokyklinis ugdymas, ir vyriausybei
nusprendus paankstinti pradinio ugdymo pradžios amžių (kad jis būtų pradedamas nuo 6 metų),
padidėjo priešmokyklinio ugdymo pedagogų paklausa. Tai taip pat reiškia, kad mokiniai pradės
pagrindinio ugdymo etapą būdami dar labai jauno amžiaus. Todėl reikia ne tik prognozuoti pedagogų
rengimo poreikį, bet ir atsižvelgti į būtinus aukštojo mokslo studijų pokyčius, kad būtų suteikiama,
pavyzdžiui, platesnio profilio priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogo kvalifikacija. Tai turėtų
suteikti galimybę mokytojams pereiti tarp ikimokyklinio ir pradinio ugdymo, pradinio ir pagrindinio
ugdymo pakopų.
Kitas pokytis siejamas su labiau integruota, modernia mokyklų mokymo programa, kuri turės įtakos
dalykų mokytojų paklausai. Šiuo metu mažėjant mokinių populiacijai, mokinių ir pedagogų skaičiaus
santykis yra mažiausias pagrindinio ugdymo lygmeniu, tačiau mokymo programoje yra daug dalykų,
todėl norint tinkamai vykdyti mokymo programą reikia daugelio įvairių dalykų mokytojų. Tradiciškai
mokytojai įgyja tik vieno dalyko kvalifikaciją, todėl dalykų mokytojų darbo krūvis, ypač mažose kaimų
mokyklose, yra nedidelis. Taigi, prognozavimą reikia grįsti ne tradiciniu vieno dalyko mokytojų
rengimu, o dabartinių ir būsimų reformų planais.
Pastarojo meto pokyčiai ir reformos remiami ir įgyvendinami keliais Europos socialinio fondo
remiamais projektais. Ugdymo plėtotės centras (UPC) įgyvendina bandomąjį projektą dėl pedagoginės
stažuotės ir jos vykdymo, veiklos vertinimo, dirbančių mokytojų papildomų kompetencijų ir
kvalifikacijų. Planuojama įgyvendinti projektą, kuriuo bus suteikta galimybių įvairaus profilio
mokytojams siekti aukštesnių pakopų aukštojo išsilavinimo. Kitos iniciatyvos – Europos Komisijos
Paramos struktūrinėms reformoms tarnybos (PSRT) projektai dėl pedagogų darbo jėgos poreikių
prognozavimo ir pedagogų rengimo centrų tinklo kūrimo; Europos mokyklų tinklo iniciatyva „Initial
Teacher Training Lab“; „Teacher Selection Project“; „Erasmus“ ir poriniai „Twinning“ projektai.

1.2. ŠVIETIMAS IR PEDAGOGO PROFESIJA LIETUVOJE
Šiame skirsnyje pateikiama informacijos apie švietimo sistemą Lietuvoje, taip pat informacijos apie
pedagogų užimtumą, kvalifikacijos reikalavimus, pedagogų rengimo tipus ir išėjimo į pensiją sistemą.
TRUMPAI APIE ŠVIETIMO SISTEMĄ
Bendrojo ugdymo sistema Lietuvoje susideda iš 3 pagrindinių etapų:
▪

▪

▪

pradinis ugdymas. Pradinis ugdymas pradedamas vaikui esant 6–7 metų amžiaus ir yra
privalomas. Pradinis išsilavinimas įgyjamas per 4 metus, per kuriuos vaikui suteikiama
elementaraus raštingumo ir skaičiavimo įgūdžių, lavinami pažintiniai ir kiti gebėjimai;
pagrindinis ugdymas. Pagrindinis ugdymas Lietuvoje yra privalomas iki 16–17 metų amžiaus
ir trunka 6 metus. Mokiniai mokomi įvairių dalykų, įskaitant kalbas, matematiką, menus,
socialinį ugdymą, informacines technologijas (IT) ir kt. Pagrindinio ugdymo etapą sėkmingai
baigusiems mokiniams išduodamas pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas;
vidurinis ugdymas. Tie, kurie sėkmingai baigia pagrindinio ugdymo etapą, gali toliau mokytis
pagal vidurinio ugdymo programą, kuri trunka 2 metus, iki jaunuoliui sukanka 18–19 metų. Nors
vidurinis ugdymas nėra privalomas, tik labai maža dalis mokinių nusprendžia neįgyti šio
išsilavinimo. Vidurinio ugdymo lygmeniu mokiniai gali laisviau planuoti ir rinktis mokomuosius
dalykus pagal savo poreikius ir interesus. Kad sėkmingai baigtų vidurinį ugdymą ir gautų jo
baigimo dokumentą – brandos atestatą, mokiniai turi išlaikyti brandos egzaminus.

Nuo 2016 m. vaikai privalo pradėti mokslus vienais priešmokyklinio ugdymo metais, būdami 5–6 metų
amžiaus. Mokslas tais metais yra nemokamas. Kitų ikimokyklinio ugdymo įstaigų lankyti neprivaloma,
tačiau jas lanko didelė vaikų dalis, ypač miestų savivaldybėse. Pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo
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programas galima mokytis ir profesinio rengimo mokyklose. Gavus brandos atestatą galima rinktis
aukštojo mokslo studijas kolegijose ir universitetuose. Bendrojo ugdymo programas Lietuvos
savivaldybėse vykdo kelių tipų mokyklos. Šiuo metu mokyklų tinklą sudaro 1 064 valstybinės ir 61
privati bendrojo ugdymo mokykla. Iš viso yra 73 valstybinės ir 3 privačios profesinės mokyklos11.
8 pav. Bendrojo ugdymo struktūra Lietuvoje

AMŽIUS
19
18

VIDURINIS UGDYMAS

PROFESINIS
RENGIMAS

16
14

PAGRINDINIS
UGDYMAS

10
PRADINIS UGDYMAS
7
R
6
R
5

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

PEDAGOGAI LIETUVOJE: UŽIMTUMAS IR KITI DARBO STRUKTŪROS YPATUMAI
Kvalifikacijos reikalavimai
Bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai Lietuvoje turi turėti aukštojo mokslo kvalifikacinį (bent
bakalauro) laipsnį ir pedagogo profesinę kvalifikaciją. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo pedagogai yra
rengiami dirbti konkretaus dalyko mokytojais, o tie, kurie nori mokyti pradinio ugdymo pakopoje,
rengiami būti visų dalykų mokytojais. Konkretų pedagogų rengimo programų turinį parenka ir nustato
pačios aukštosios mokyklos.
Mokytojai, kurie moko su profesija susijusių dalykų profesinėse mokyklose, privalo turėti bent vidurinį
išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją arba būti baigę pedagogikos ir psichologijos kursą, tačiau tie
mokytojai, kurie profesinėse mokyklose moko bendrojo ugdymo dalykų, privalo turėti aukštąjį
išsilavinimą, kaip ir bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.
Yra specialių reikalavimų pedagogams, norintiems būti konkretaus dalyko mokytojais. Reikalavimus
apibrėžia ir nustato Švietimo ir mokslo ministerija. Norint mokyti konkretaus dalyko, reikia turėti
konkrečios studijų krypties (ir, kai kuriais atvejais, studijų krypties šakos) aukštojo mokslo diplomą.
Pavyzdžiui, matematikos mokytojams privaloma turėti matematikos, statistikos arba matematikos
pedagogikos studijų krypties kvalifikacinį laipsnį. Yra kvalifikacijos reikalavimų išimčių, taikomų
pasirenkamųjų dalykų mokytojams, – jiems privaloma būti baigus atitinkamos specializacijos
(pavyzdžiui, ekonomikos) kursą arba turėti atitinkamų studijų kreditus (ETCS).

11

Švietimo įstaigų skaičius, Lietuvos statistika, 2018 m.
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Bendrojo ugdymo mokyklų direktoriai samdomi 5 metų laikotarpiui. Mokyklų direktoriai turi turėti
aukštojo mokslo kvalifikacinį laipsnį ir turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų: 1) turėti pedagogo
kvalifikaciją ir bent 3 metų pedagoginio darbo stažą; 2) turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir
bent 3 metų pedagoginio darbo stažą; 3) turėti aukštesnio lygio profesinę kvalifikaciją, darbo stažą ir
švietimo vadybos kvalifikaciją. Kitokie kvalifikacijos reikalavimai keliami profesinės mokyklos
direktoriui ir neformaliojo švietimo įstaigos direktoriui.
Kiti mokyklų darbuotojai, tokie kaip psichologai, turi turėti psichologijos bakalauro ir magistro laipsnius
arba profesinę psichologo kvalifikaciją, įgytą kartu su aukštojo mokslo kvalifikaciniu laipsniu. Socialiniai
pedagogai turi turėti socialinio pedagogo profesinį laipsnį, kuris galima įgyti tik aukštosiose mokyklose.
Pedagogo kvalifikaciją turintiems socialiniams darbuotojams leidžiama dirbti socialiniais pedagogais
mokyklose. Mokyklos logopedas turi turėti aukštojo mokslo kvalifikacinį laipsnį ir profesinę logopedo
kvalifikaciją. Kitų mokyklos darbuotojų kvalifikacijos reikalavimus nustato Švietimo ir mokslo
ministerija.
Pedagogų rengimas
Lietuvoje pedagogu galima tapti keliais būdais. Bendrojo ugdymo pedagogai turi turėti aukštojo mokslo
kvalifikacinį laipsnį, todėl visos pedagogų rengimo programos vykdomos kolegijose arba
universitetuose. Pagal daugumą pedagogų rengimo programų suteikiamas aukštojo mokslo
kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija. Yra dviejų rūšių studijų programos – nuosekliosios ir
lygiagrečiosios.
2017–2018 mokslo metų duomenimis, yra 96 pedagogų rengimo studijų programos, tarp jų 69
bakalauro ir 18 magistrantūros lygiagrečiųjų studijų programų ir 9 nuosekliųjų studijų programos. Yra
10 universitetų, tarp jų muzikos ir teatro akademija, dailės akademija ir sporto universitetas. Vilniuje
yra 5 universitetai ir 1 kolegija, Kaune – 3 universitetai ir 1 kolegija. Klaipėdoje ir Šiauliuose yra po vieną
universitetą ir vieną kolegiją. Likusios kolegijos yra Marijampolėje, Panevėžyje ir Utenoje. 1 lentelėje
parodytas bendras atitinkamų įstaigų, studijų programų ir studentų skaičius pagal įstaigos tipą ir studijų
programos pakopą.
1 lentelė. Pedagogų rengimo įstaigų, studijų programų ir pagal jas studijuojančių studentų skaičius 2017–2018 mokslo metais

Bakalauro studijos

Magistrantūros
studijos

Profesinės studijos

Įstaigų skaičius
Kolegijos

7

-

-

Universitetai

8

4

9

Studijų programų skaičius
Kolegijos

13

-

-

Universitetai

56

18

9

Studentų skaičius
Kolegijos

915

-

-

3 416

329

403

Universitetai

Šiuo metu pagal šias 96 pedagoginių studijų programas, pagal kurias bus suteikta pedagogo arba
socialinio pedagogo kvalifikacija, studijuoja iš viso 5 063 studentai. 2 472 studentai studijuoja Lietuvos
edukologijos universitete. Šis universitetas, dabar esantis Vilniuje, ateityje bus integruotas į kitą Kaune
esantį universitetą ir 2018–2019 mokslo metais savarankiškai nebeorganizuoja priėmimo į studijas.
Siekdama stiprinti ir labiau sutelkti pedagogų rengimą, Švietimo ir mokslo ministerija telks pedagogų
rengimo studijas Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose.
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Iki šiol bet kuriai aukštajai mokyklai buvo leidžiama pradėti naują pedagogų rengimo programą,
akredituotą Studijų kokybės vertinimo centro, tačiau akreditavimo procesas šiuo metu keičiamas ir
tikriausiai bus pereita prie visos studijų krypties, o ne atskiros programos akreditavimo. Švietimo ir
mokslo ministerija kontroliuoja studentų priėmimą į studijas, nustatydama valstybės finansuojamų
studijų krepšelių skaičių studentams kiekvienais metais. 2018–2019 mokslo metais priimamiems
studentams bus skirtos 195 valstybės finansuojamos pedagoginių studijų vietos universitetuose ir 120
– kolegijose. Kandidatai, norintys įstoti į pedagoginių studijų programą, turi ne tik atitikti priėmimo balo
reikalavimus, bet ir atlikti motyvacinį testą.
Įsidarbinimas ir karjera
Pedagogų įdarbinimas valstybinio sektoriaus mokyklose yra decentralizuotas, už atskirų mokytojų
įdarbinimą atsakinga vietos valdžia ir mokyklos. Kiekviena savivaldybė nustato ir planuoja savo
metinius švietimo biudžeto poreikius, ir biudžetas paskirstomas pagal metų ketvirčius. Yra nustatyti
oficialūs teisiniai mokyklos personalo sudėties reikalavimai, taip pat kiekvienos mokyklos direktorius
atsakingas už savo mokyklos personalo dydį. Direktorius pagal mokinių poreikius sprendžia, kiek
pedagogų reikės kiekvienais mokslo metais. Taip kiekvienam mokytojui mokykloje skiriamas tam tikras
mokymo valandų skaičius.
2018 m. birželio 29 d. Švietimo ir mokslo ministerija priėmė naujas oficialias pedagogų rengimo
taisykles – Pedagogų rengimo reglamentą. Šiomis naujomis taisyklėmis nustatytos profesinės
kompetencijos, bendros pedagogų rengimo vykdymo taisyklės, pedagoginė stažuotė, profesinis
pedagogų tobulėjimas ir pedagogų rengimo centrų veiklos kriterijai. Pirmą kartą nustatyta oficiali
pedagoginė stažuotė, kaip teisinis pedagogų tobulinimosi pagrindas. Pedagoginės stažuotės laikotarpis
yra vieni metai (pirmieji darbo mokykloje metai). Per pedagoginę stažuotę dalyvauja trys partneriai:
naujai įdarbinti pedagogai, mokyklos ir pedagogų rengimo įstaigos; jie visi kartu nustato šio vienų metų
laikotarpio tikslus ir uždavinius. Pedagoginės stažuotės laikotarpiu paskirtas mentorius ir kiti
darbuotojai nuolat konsultuoja stažuotoją didaktikos klausimais ir dėl profesinės veiklos sunkumų.
Tęstinis profesinis tobulėjimas vyksta per visą aktyvų pedagogo profesinį gyvenimą. Jis prasideda
pedagoginės stažuotės laikotarpiu, kai daugiau dėmesio skiriama pedagogų rengimo centre įgytoms
kompetencijoms, padedama jas tobulinti ir pradedama horizontalioji bei vertikalioji profesinė karjera.
Kiekvienas pedagogas turi toliau tobulinti savo profesinę kompetenciją, pasirinkdamas vieną iš būdų:
1) baigti konkretaus dalyko mokytojų rengimo kursą pedagogų rengimo centre, kad vėliau turėtų
oficialų pagrindą tapti pasirinkto dalyko mokytoju, 2) studijuoti pagal studijų programą, 3) mokytis
savarankiškai. Pedagogai skatinami rinktis magistrantūros studijų programas pedagogų rengimo
centruose; šios programos yra daugiausia orientuotos į jau dirbančių pedagogų poreikius. Taip pat
galima rinktis trumpus 40 valandų kursus mokytojams, norintiems įgyti susijusios dalykinės srities
žinių.
Darbo struktūra
Iki neseniai atliktų pedagogų darbo apmokėjimo sistemos pokyčių, pradėtų 2018–2019 mokslo metais,
visų mokyklų pedagoginių darbuotojų darbas buvo apmokamas pagal dviejų rūšių sutartis, nuo kurių
priklausė jų darbo užmokestis. Dalykų mokytojams buvo mokama už kontaktines (darbo klasėje)
valandas ir papildomas valandas, pagal jų darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją. Su tokiais darbuotojais
kaip vadovai, psichologai, auklėtojai, socialiniai pedagogai ir kt., buvo sudaroma etatinio darbo
apmokėjimo sutartis pagal jų kvalifikacinę kategoriją ir darbo stažą. Kitų mokyklos darbuotojų
užmokesčio koeficientus oficialiai nustato Švietimo ir mokslo ministerija ir jie kinta priklausomai nuo
bendro mokinių skaičiaus mokykloje.
Pedagogo mėnesio atlyginimo dydis kinta priklausomai nuo pedagoginio darbo patirties, akademinio
laipsnio ir kvalifikacinės kategorijos. Atitinkamas užmokestis nustatomas už 18 kontaktinių darbo
valandų per savaitę (tai yra didžiausias leidžiamas kontaktinių valandų skaičius). Taip pat nustatomi
įkainiai už papildomas valandas, skiriamas mokinių namų darbų tikrinimui ir įvairiam su mokymu
susijusiam pasirengimui. Šie įkainiai skiriasi priklausomai nuo mokomosios klasės (pradinio,
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pagrindinio ar vidurinio ugdymo lygmeniu) ir nuo mokomojo dalyko. Papildomą priemoką galima gauti
už tokias pareigas kaip, pavyzdžiui, klasės ar grupės auklėtojas.
Išėjimo į pensiją sistema
Pedagogų pensinis amžius yra toks pat kaip visų darbuotojų bendrojoje darbo rinkoje. Mokyklose
leidžiama dirbti bet kokio amžiaus pedagogams. Išėjimo į pensiją amžius Lietuvoje artėja prie 65 metų
(šią ribą pasieks 2026 m.) ir kasmet vėlinamas: moterų – 4 mėnesiais, vyrų – 2 mėnesiais. 2018 m. vyrų
pensinis amžius buvo 63 metai ir 8 mėnesiai, moterų – 62 metai ir 4 mėnesiai.
Teisė gauti senatvės pensijos išmokas (t. y. pensiją) įgyjama sukaupus 30,5 metų oficialų darbo stažą
(toks darbo stažo dydis taikomas nuo 2018 m. sausio 1 d.). Bendras darbo stažo metų skaičius
didinamas kiekvienais metais, iki pasieks 35 metus. Pensijos išmoką sudaro trys dalys: 1) bazinė pensija,
2) priemoka turintiems didesnį nei 30 metų darbo stažą ir 3) priemoka, priklausoma nuo ankstesnių
įmokų į Valstybinio socialinio draudimo fondą – „Sodrą“. Bazinės senatvės pensijos dydis yra
152,92 EUR per mėnesį (2018 m. sausio 1 d.).
Asmuo turi teisę anksčiau išeiti į pensiją, iki oficialaus pensinio amžiaus likus 5 metams, jei turi būtinąjį
30 metų darbo stažą. Jei per tuos 5 metus asmuo pradeda dirbti, jis nebegauna išankstinės pensijos.
Išankstinės pensijos išmoka apskaičiuojama taip pat kaip senatvės pensijos, tačiau ji kiekvieną mėnesį
mažinama po 0,4 proc., iki asmuo sulaukia oficialaus pensinio amžiaus. Pavyzdžiui, jeigu asmeniui iki
pensinio amžiaus yra likę visi 5 metai (60 mėnesių), jo išankstinės pensijos dydis yra 60 * 0,4 proc. =
24 proc. mažesnis negu jo pensijos išmoka kiekvieną mėnesį. Tie, kurie pasirenka gauti išankstinę
pensiją, vėliau gauna sumažintą senatvės pensiją (skaičiuojamą pagal tą pačią 0,4 proc. taisyklę).
Išankstinės pensijos vidutinis dydis yra 175,14 EUR per mėnesį12.
Valstybinėse mokyklose dirbantiems mokytojams yra sukurtas vadinamasis optimizavimo fondas,
koordinuojamas Švietimo ir mokslo ministerijos. Iš šio fondo skiriamos lėšos vienkartinėms išmokoms,
kuriomis mokytojai skatinami išeiti į pensiją. Mokykla arba atitinkama savivaldybė turi prašyti šių lėšų
ir pagrįsti jų poreikį (argumentuodama, ar dėl šio pedagogų darbo jėgos pokyčio pasikeis vidutinis
kontaktinių valandų skaičius kiekvienam mokytojui, pedagogų ir mokinių skaičiaus santykis ir kt.). Šią
vienkartinę išmoką gali gauti tik tie, kurie atitinka reikalavimus senatvės pensijai gauti. Išmokos dydis
priklauso nuo pedagogo darbo stažo toje konkrečioje mokykloje, iš kurios jis nori išeiti į pensiją.
Mažiausia galima išmoka, kai darbo stažas mažesnis nei 36 mėnesiai, yra lygi 2 mėnesių vidutiniam
atlyginimui. Didžiausia galima išmoka, kai darbo stažas (įgytas toje pačioje mokykloje) yra didesnis nei
240 mėnesių, yra lygi 6 mėnesių vidutiniam atlyginimui. Galimybė gauti šią išmoką yra jau trejus metus,
ir ją 2015 m. gavo 666 pedagogai, 2016 m. – 598, 2017 m. – 618.

12

Informacija gauta iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos („Sodra“), www.sodra.lt.
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2. MODELIO METODIKA
Šiame skyriuje pristatoma sukurto modelio struktūra, taip pat aprašomas projekto planas ir numatyti
projekto rezultatai. Be to, šiame skyriuje pateikiama informacijos apie projekto vykdytojų grupę ir
finansavimą, apibūdinama modelio apimtis ir pagrindiniai techniniai aspektai, tokie kaip specializacijų
sąrašas ir bazinė statistika. Daugiau informacijos apie metodiką pateikta A2 priede.

2.1. PROJEKTO PLANAS
Atsižvelgiant į pirmiau skirsnyje aprašytas problemas, susijusias su pedagogo profesija Lietuvoje, šis
projektas pradėtas siekiant gauti trūkstamą informaciją apie pedagogų poreikį ateityje. Ši informacija
yra labai svarbi priimant sprendimus dėl priėmimo į pedagogines studijas ir sprendimus daugelyje kitų
sričių, kaip antai dėl pedagogų darbo apmokėjimo sistemos, mokyklų mokymo programos keitimų ir
kitų susijusių dalykų.
Tolesniame skirsnyje išdėstyti svarbiausi šio projekto plano elementai, tokie kaip tikslai, tiriamieji
klausimai, rezultatai, projekto grupė ir finansavimas.
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Šio projekto tikslas – padėti rasti į pedagogų rengimo programas priimamų studentų skaičiaus ir realaus
pedagogų poreikio Lietuvos mokyklose pusiausvyrą.
Šio projekto uždavinys – sukurti analitinį modelį, pagal kurį būtų teikiamos pedagogų paklausos
prognozės. Kitas uždavinys – naudojantis šio modelio rezultatais ir prognozėmis, pateikti viešosios
politikos rekomendacijų, kurios padėtų atsakyti į du klausimus: kiek pedagogų reikia mūsų mokyklose?
Ir kiek studentų reikėtų priimti į pedagoginių studijų programas?
NUMATOMI REZULTATAI
Yra du šio projekto rezultatai:
1. Trumpojo (1 metų) ir vidutinio (4 metų) laikotarpio naujų pedagogų paklausos prognozės.
2. Rekomendacijos dėl studentų priėmimo į pedagoginių studijų programas ir kitos rekomendacijos,
susijusios su pedagogų darbo jėgos pertekliaus ir trūkumo subalansavimu13.
ĮGYVENDINIMAS
Šis modelis sukurtas pagal Europos socialinio fondo finansuojamą MOSTA projektą „Švietimo pasiūlos
analizės ir vertinimo sistemos kūrimas bei diegimas“. Techninę paramą teikė Europos Komisijos
Paramos struktūrinėms reformoms tarnyba (PSRT). Projekto grupės nariai:
Ana Stankaitienė (projekto grupė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija)
Beatričė Leiputė (projekto grupė, politikos analitikė, MOSTA)
Giedrius Padvilikis (projekto grupė, politikos analitikas, MOSTA)
Vilma Bačkiūtė (projekto grupė, Švietimo ir mokslo ministerija)
Audronė Razmantienė (projekto grupė, Švietimo ir mokslo ministerija)
Patricia Pérez-Gómez (projekto koordinatorė, Europos Komisijos generalinis sekretoriatas)
Áine Hyland (projekto ekspertė, švietimo profesorė emeritė, Korko universitetas (University College
Cork), Airija)
Thomas Lockhart (projekto ekspertas, Anglijos švietimo departamentas, „Teacher Supply Model“
grupė)
Dėl pedagogų rengimo centrų reorganizavimo ir pedagogų rengimo reformų, kurios pradėtos tuo metu, kai įgyvendintas šis bandomasis
projektas, nebuvo parengta rekomendacijų dėl studentų priėmimo į studijas. Tai laikoma ilgalaikiu sistemos rezultatu, kuris turėtų būti gautas
ateityje toliau vystant šį modelį.
13
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VEIKLA
Pagal projekto tvarkaraštį pradėta ir vykdyta įvairi su kiekvienu iš jo uždavinių susijusi veikla. Surengti
keli praktiniai seminarai, konsultacijos, taip pat viešinimo renginys. Skaidres, ataskaitas ir kitus
dokumentus, parengtus įgyvendinant projektą, galima rasti MOSTA interneto svetainėje14 ir Europos
Komisijos portale.
9 pav. Pagrindiniai projekto plano elementai

Tikslas

Rezultatai

Įgyvendinimas

Pasiekti geresnę į pedagogų rengimo programas priimamų studentų skaičiaus
ir realaus pedagogų poreikio Lietuvos mokyklose pusiausvyrą.

1. Trumpojo (1 metų) ir vidutinio (4 metų) laikotarpio naujų pedagogų
paklausos prognozės.
2. Rekomendacijos dėl studentų priėmimo į pedagogų rengimo programas ir
kitos rekomendacijos, susijusios su pedagogų darbo jėgos pertekliaus ir
trūkumo subalansavimu.
•

Modelio sukūrimas – MOSTA projektas „Švietimo pasiūlos analizės ir
vertinimo sistemos kūrimas bei diegimas“, Europos socialinis fondas.

•

Techninė parama – Europos Komisijos Paramos struktūrinėms reformoms
tarnyba (PSRT).

2.2. PROGNOZAVIMO IR PLANAVIMO SISTEMA
Šiame skirsnyje pristatoma prognozavimo ir planavimo sistema. Apibūdinami tokie jos elementai kaip
modelio pasirinkimo ir vystymo kriterijai, sistemos suinteresuotosios šalys ir siūlomas metinis ciklas.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad „sistema“ vadiname visus metinius procesus, kurie turėtų būti praktinio
planavimo dalis, tokius kaip duomenų rinkimas, modelio plėtra, rezultatų rengimas, konsultacijos,
rekomendacijų teikimas. Terminu „modelis“ vadiname pagrindinį planavimo sistemos elementą –
kiekybinio prognozavimo modelį, naudojamą pedagogų poreikiui prognozuoti.
PROGNOZAVIMO MODELIO KRITERIJAI
Projekto pradžioje jo grupė nustatė prognozavimo modelio kriterijus (10 pav). Šie kriterijai turėjo
didelę reikšmę modelio pasirinkimo, kūrimo ir plėtros etapuose. Modelyje naudojami administraciniai
duomenys, surinkti iš nacionalinių pedagogų, studentų ir mokinių duomenų registrų. Modelio taikymo
rezultatai kartu su ekspertų vertinimu arba kita kokybine analize kasmet pateikiami kaip informacija,
kuri naudinga priimant viešosios politikos sprendimus. Be to, šis modelis turi būti pakankamai lankstus,
kad analitikai galėtų testuoti įvairius scenarijus. Galiausiai, šis modelis turi būti detalus ir duoti tokių
rezultatų, kuriais remiantis būtų galima priimti tinkamus politikos sprendimus.

14

https://mosta.lt/lt/apie-mosta/vykdomi-projektai/pedagogu-prognozavimas
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10 pav. Pasirinkti prognozavimo modelio pasirinkimo, kūrimo ir plėtros kriterijai

Grįstas
duomenimis

Modelyje naudojami iš pedagogų registro ir mokesčių administratoriaus
gaunami įvesties duomenys ir teikiamos kiekybinės projekcijos
(prognozės).

Lankstus

Modelis teikia galimybę analitikams testuoti įvairius scenarijus, keičiant
modelio įvesties duomenis.

Automatizuotas

Modelis atnaujinamas kiekvienais metais, o jo duomenys gali būti
atnaujinami beveik be žmogaus pastangų.

Aktualus

Į modelį duomenis galima įvesti lanksčiai, atsižvelgiant į pedagogų
rengimo sistemos ir bendrojo ugdymo pokyčius.

Taikytinas

Modelio rezultatai naudojami teikiant rekomendacijas dėl politikos
pokyčių.

Atviras

Modelio struktūra, įvesties ir rezultatų rodikliai bei modeliavimo etapai
yra atvirai ir skaidriai prieinami plačiajai visuomenei.

Detalus

Modelio rezultatai teikiami sutartu detalumo lygiu.

SISTEMOS SUINTERESUOTOSIOS ŠALYS
Suinteresuotosios šalys yra būtina pedagogų poreikio prognozavimo ir planavimo sistemos dalis. Toliau
pateikiama siūloma suinteresuotųjų šalių schema (11 pav).
Ypač svarbi sistemos dalis yra pirminių duomenų turėtojai – keli Švietimo informacinių technologijų
centro (ŠITC) administruojami pedagogų, mokinių ir studentų populiacijos duomenų registrai. Siekiant
rinkti naujausius duomenis ir užtikrinti, kad jie būtų tinkamai naudojami ir aiškinami, reikia nuolat
bendradarbiauti su šių registrų atstovais. Siekiant užtikrinti prognozių kokybę, būtina abipusiškai
bendradarbiauti ir keistis informacija dėl duomenų struktūros, galimų išskirčių arba klaidų.
Numatoma, kad vėlesniais metais modelio įvesties rodiklių duomenis bus galima rinkti ir saugoti
Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (ŠVIS), į kurią jau įtraukta informacija apie pedagogus,
mokinius ir studentus. Per šį pirmąjį bandomąjį projektą buvo surinkti atskiri duomenų rinkiniai iš
pavienių registrų. Automatizuotai atnaujinant įvesties duomenis ir apskaičiuojant rodiklius jau
sukurtoje duomenų bazėje (pavyzdžiui, ŠVIS), mažiau laiko reikėtų skirti modelio atnaujinimui
kiekvienais metais.
Modelio pradinis kūrėjas ir savininkas yra Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA),
kurio analitikai geba kasmet atnaujinti įvedamus duomenis, reikiamus skaičiavimus ir prognozes.
MOSTA taip pat yra atsakingas už tolesnį šio modelio tobulinimą ir plėtrą. Siekiant susitarti dėl prielaidų,
politikos reformų ir kitų metodikos elementų, kuriuos reikia keisti arba papildyti kiekvienais metais,
svarbų vaidmenį atliktų ekspertų grupė. Norint toliau taikyti ir vystyti šią prognozavimo sistemą,
rekomenduojama sudaryti išorės grupę, atstovaujančią įvairiems sistemos dalyviams, nes ji yra labai
svarbi. Siekiant, kad pedagogų prognozavimo ir planavimo sistema būtų integruota, aktuali ir nuolatinė,
ši grupė turėtų atlikti patariamąją funkciją per visą metinį procesą ir konsultuoti MOSTA analitikus dėl
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modelio atnaujinimo, rekomendacijų rengimo ir rezultatų platinimo. Rekomenduojama, kad ši grupė
susirinktų kartą ar du kartus per metus, o prireikus būtų pasiekiama elektroninėmis priemonėmis.
Šią grupę sudaryti ir jos darbą koordinuoti turėtų Švietimo ir mokslo ministerija. Daug įvairių įstaigų
atstovų dalyvavo įvairioje projekto veikloje, tokioje kaip praktiniai seminarai, konsultacijos ir kiti
renginiai. Siūloma šios išorinės darbo grupės sudėtis yra:
▪
▪
▪
▪
▪

pedagogų rengimo centrų tinklo atstovai;
vietos valdžios atstovai (pvz., Lietuvos savivaldybių asociacija);
švietimo profesinių sąjungų atstovai;
darbo rinkos ir prognozavimo ekspertai;
MOSTA analitikai.

Šios sistemos naudotojai yra svarbūs jos plėtrai ir taikymui. Visų pirma, sistemos rezultatai arba
prognozės bus naudojami rengiant rekomendacijas dėl dabartinės politikos, susijusios su studentų
priėmimu į pedagogines studijas, pedagogo profesija ir kitais dalykais, pokyčių ar raidos. Aukštosios
mokyklos, visų pirma tos, kurios vykdo pedagogų rengimą, gaus informacijos, kuria remiantis bus
galima nustatyti ateities tendencijas, pedagogų darbo jėgos padėtį ir darbo rinkos perspektyvas, taigi
galės rengti naujas ir atnaujinti esamas studijų programas. Vietos valdžios institucijos ir mokyklos gaus
informacijos apie prognozuojamą mokinių populiacijos kaitą, pedagogų poreikius ir kitus rodiklius
atitinkamose savivaldybėse. Visuomenė, kaip šios sistemos rezultatų naudotoja, galės susipažinti su
naujausia informacija apie pedagogų pasiūlą ir paklausą – ar tam tikrose srityse jų trūksta, ar yra per
daug. Taip naudingos informacijos gaus vidurinių mokyklų abiturientai, svarstantys galimybę rinktis
pedagogines studijas.

11 pav. Pedagogų poreikio prognozavimo ir planavimo sistemos suinteresuotosios šalys

Pirminiai duomenų
šaltiniai

Pedagogų
registras

Studentų ir
priėmimo į studijas
registrai

Mokinių
registras

Reguliariai
atnaujinama
duomenų bazė

Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS)

Planavimo modelio
savininkas

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA)

Analizė ir
rekomendacijos

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA)
Ekspertų grupė

Naudotojai

Politikos
formuotojai

Aukštosios
mokyklos

Savivaldybės,

mokyklos

Visuomenė
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SIŪLOMAS METINIS SISTEMOS CIKLAS
Siūloma nustatyti metinį sistemos darbo ciklą, kuris būtų vykdomas kiekvienais metais. Kadangi mokslo
metai prasideda rugsėjo mėnesį, o registrų duomenims apie naujus mokinius, pedagogus ir studentus
surinkti reikia laiko, siūloma pradėti rinkti šio modelio duomenis ne anksčiau kaip spalio mėnesį. Yra
rizika, kad pirminiai duomenys registruose gali būti vėliau atnaujinami per mokslo metus, todėl kyla
klausimas, kiek kartų reikėtų atnaujinti modelio duomenis iš pirminių šaltinių. Šiame etape taip pat
renkami duomenys apie naujus absolventus, sėkmingai įgijusius pedagogo kvalifikaciją, kurie galėtų
pradėti dirbti pedagoginį darbą.
Laikotarpis nuo spalio iki sausio mėn. būtų skirtas modelio atnaujinimui, papildant jį naujais
duomenimis, naujų prielaidų svarstymui ir ankstesnių prielaidų peržiūrai, taip pat būtų atliekami bet
kokie reikalingi papildomi skaičiavimai ir pakeitimai. Tuo pat metu vyktų išorės ekspertų grupės darbas.
Sausio–vasario mėn. būtų rekomendacijoms ir scenarijams rengti skirtas laikotarpis. Platinti rezultatus
būtų pradėta jau vasario–kovo mėn. Laiko tarpą nuo rezultatų išplatinimo iki naujų įvesties duomenų
rinkimo pradžios būtų galima skirti metodiniam modelio tobulinimui, pavyzdžiui, peržiūrint įvesties
rodiklių skaičiavimą, taikomus svorinius koeficientus ir kitus aspektus.
Didžiausia rizika per šį siūlomą metinį ciklą siejama su tuo, ar įvesties duomenims rinkti, modeliui
atnaujinti ir rezultatams rengti skirtas terminas atitiks realų laikotarpį, reikalingą šiems procesams
atlikti. Šis sistemos ciklas turi būti derinamas su priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos ciklo
tvarkaraščiu. Nustatant metinį biudžetą, skirtą atitinkamų metų priėmimui į studijas, pirmi veiksmai
atliekami kiekvienų metų gruodžio–sausio mėn. Studentų krepšelių paskirstymas kiekvienai studijų
grupei (pagal nacionalinį studijų krypčių klasifikatorių) nustatomas kiekvienų metų vasario–kovo mėn.
Taigi, rekomendacijas dėl studentų priėmimo į pedagoginių studijų programas, kad būtų tenkinami
mokyklų poreikiai, būtina pateikti iki tos datos. Visiškai užbaigus vieną įgyvendinimo etapą, šį siūlomą
metinį sistemos ciklą būtų galima ir reikėtų toliau tobulinti, derinant jį prie minėtų priėmimo į studijas
procesų.
12 pav. Siūlomas metinis sistemos darbo ciklas
Duomenų rinkimas
Priėmimas į pedagogines studijas;
pedagoginių studijų absolventai;
pedagogai; mokiniai.

RUG

SPA

LAP

Rekomendacijų rengimas
Scenarijų testavimas, konsultacijos,
ekspertų grupės darbas.

GRU

Modelio atnaujinimas
Naujos prielaidos, prognozės, kiti
skaičiavimai ir pasirengimas.

SAU

VAS

...

Rezultatų platinimas

RUG
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2.3. MODELIO STRUKTŪRA, APIMTIS IR SPECIALIZACIJŲ SĄRAŠAS
Modelio apimtis
Toliau pirmiausia apibūdiname šio pedagogų prognozavimo modelio apimtį: jame atsižvelgiama į
mokomuosius dalykus, darbuotojų tipus ir sektorių bei kitus aspektus. Į šį modelį įtraukti ikimokyklinio,
bendrojo ir profesinio ugdymo mokytojai ir pedagoginiai darbuotojai. Jame naudojami įvairių lygių
duomenys (asmens / klasės, mokyklos tipo, savivaldybės), tačiau tai gali skirtis priklausomai nuo
modeliuojamo elemento (pvz., studentų pasiūla taip pat apima studijų programos, ciklo, tipo ir kitus
duomenis). Taip atsižvelgiama į galimus skirtumus tarp įvairių lygmenų, pavyzdžiui, kontaktinių
valandų skirtumus kaimo ir miesto mokyklose, klasių sujungimus, mokslų nebaigimą ir kitus veiksnius.
Tolesnėje lentelėje pateikiama informacija apie modelio aprėptį. Teikiami jo rezultatai ir
rekomendacijos bus susiję ir su valstybinėmis, ir su privačiomis mokyklomis (pateikiant kartu).
Individualūs ir mokyklos lygmens duomenys bus naudojami tik tarpiniams skaičiavimams. Atskiros ir
detalesnės prognozės dėl mokytojų darbo, skaičiuojamo valandomis, teikiamos atskirai nuo prognozių
dėl kitų pedagoginių darbuotojų. Galiausiai pateikiamos trumpojo (1 metų) ir vidutinio (4 metų)
laikotarpio prognozės.
2 lentelė. Pedagogų darbo jėgos prognozavimo modelio apimtis

Aspektas
Įstaigos tipas pagal sektorių

Įstaigos tipas pagal švietimo
lygmenį

Detalumo lygis

Darbuotojų tipas

Prognozės trukmė

▪
▪
▪

Į modelį įeina:

Į modelį neįeina:

Valstybinės ir privačios mokyklos

−

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos
Bendrojo ugdymo įstaigos
Profesinio rengimo mokyklos
(tik bendrojo ugdymo dalykai)

Savivaldybių, nacionalinis lygmuo
(priklausomai nuo modelio
elemento)
Mokytojai ir kiti pedagoginiai
darbuotojai pagal specializacijų
sąrašą (3 lentelė)
▪ Trumpojo laikotarpio (1 metų)
prognozė
▪ Vidutinio laikotarpio (4 metų)
prognozė

▪

▪
▪

Su profesija susijusių dalykų
mokytojai profesinėse
mokyklose
Aukštosios mokyklos
Neformaliojo švietimo teikėjai
Atskirų mokyklų lygmuo
(naudojamas tik skaičiavimams)

▪
▪

Nepedagoginiai darbuotojai
Specializacijos, neįtrauktos į
sąrašą (3 lentelė)
Ilgesnio nei 4 metų laikotarpio
prognozės

Sudarytas sąrašas, į kurį įtrauktos 23 specializacijos pagal mokyklos tipą, ugdymo lygmenį, pareigybės
tipą ir mokomąjį dalyką (3 lentelė). Į modelį įtraukta 83 proc. visų mokytojų ir pedagoginių darbuotojų,
dirbusių 2017–2018 mokslo metais. Keli pareigybių tipai ir (arba) mokomieji dalykai neįtraukti į modelį
dėl jų specifiškumo. Juos bus galima įtraukti vėliau atnaujinant modelį.
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3 lentelė. Modeliuojant įtrauktos ir neįtrauktos specializacijos

Specializacija
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
Logopedas
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas
Psichologas
Socialinis pedagogas
Specialiųjų ugdymosi poreikių
turinčių vaikų pedagogas
Biologijos mokytojas
Chemijos mokytojas
Dailės mokytojas
Dorinio ugdymo mokytojas
Ekonomikos mokytojas
Fizikos mokytojas
Dalyko „Gamta ir žmogus“
mokytojas
Geografijos mokytojas
Gimtosios kalbos (kita negu lietuvių)
mokytojas
Istorijos mokytojas
IT mokytojas
Kūno kultūros mokytojas
Lietuvių kalbos mokytojas
Matematikos mokytojas
Muzikos mokytojas
Pasirenkamojo dalyko mokytojas
Pilietiškumo pagrindų mokytojas
Pradinio ugdymo mokytojas
Specialiųjų ugdymosi poreikių
turinčių vaikų dalykų mokytojas
Technologijų mokytojas
Užsienio kalbos (anglų) mokytojas
Užsienio kalbos (kita) mokytojas
Žmogaus saugos mokytojas
Į modelį neįtrauktos
specializacijos
Integruotų dalykų mokytojas
Kitų menų mokytojas
Neformaliojo ugdymo pedagogas
Profesijos mokytojas (profesinėje
mokykloje)
Direktorius ar kitas vadovas
Kiti pedagoginiai darbuotojai
Meninio ugdymo pedagogas
Psichologo asistentas
Sporto treneris

Etato dydis
Etato dydis
Etato dydis
Etato dydis
Etato dydis

Unikalūs asmenys, 2017–
2018 m. m.
10 744
1 133
1 920
580
1 102

Etato dydis

665

mokymo valandos
mokymo valandos
mokymo valandos
mokymo valandos
mokymo valandos
mokymo valandos

683
536
790
1 368
340
657

mokymo valandos

339

mokymo valandos

703

mokymo valandos

252

mokymo valandos
mokymo valandos
mokymo valandos
mokymo valandos
mokymo valandos
mokymo valandos
mokymo valandos
mokymo valandos
mokymo valandos

975
908
1 756
2 861
2 083
1 704
2 265
342
5 664

mokymo valandos

17

mokymo valandos
mokymo valandos
mokymo valandos
mokymo valandos

1 251
2 982
1 538
427

Pagrindinis matavimo vienetas

Pagrindinis matavimo vienetas
mokymo valandos
mokymo valandos
mokymo valandos
mokymo valandos
Etato dydis
Etato dydis
Etato dydis
Etato dydis
Etato dydis
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Modelio struktūra
Šio pedagogų prognozavimo modelio pagrindas yra darbo jėgos paklausos ir pasiūlos modelis,
naudojamas nustatant pedagogų darbo jėgos poreikius. Pagrindiniai modelio elementai aprašyti 2.1
skirsnyje, apibūdinant teorinius pedagogų išteklių ir srautų šaltinius. Tuo remiantis sukurta bendroji
šio modelio struktūra, atitinkanti Lietuvos pedagogų darbo rinkos specifiką (13 pav).
Šiame modelyje pedagogų pasiūlą sudaro: a) galimas pedagogų išteklių papildymas, pvz., pedagoginių
studijų studentų, kurie, kaip prognozuojama, sėkmingai baigs studijas ir įsidarbins mokyklose, skaičius,
b) anksčiau nekvalifikuoti pedagogai, ateinantys dirbti į mokyklas per įvairias sektorių specialistų
įtraukimo programas, tokias kaip „Renkuosi mokyti“15, arba tie pedagogai, kurių kvalifikacija nežinoma
dėl to, kad naudojami trumpo laikotarpio duomenys, ir c) kituose darbo rinkos sektoriuose dirbantys
kvalifikuoti pedagogai, kurie nusprendžia ateiti arba grįžti dirbti į mokyklas (vadinami neaktyviais
pedagogais).
Paklausą sudaro du svarbiausi elementai: 1) plėtros paklausa, 2) pakeitimo paklausa. Plėtros paklausą
galima apibrėžti kaip bendrą pedagogų skaičių, reikalingą kiekvienais metais, atsižvelgiant į mokinių
populiacijos pokyčius. Pakeitimo paklausa reiškia poreikį pakeisti esamus pedagogus dėl tokių
priežasčių kaip mirtis, išėjimas į pensiją ar išėjimas iš darbo. Toliau pateikiama šiek tiek metodinės
informacijos apie pagrindinius modelio elementus.
Dalykų mokytojai iš tiesų neretai moko kelių atskirų dalykų, taigi apibūdinant kiekvienos specializacijos
pedagogų išteklius gali kilti su mokytojų priskyrimu susijusi problema. Todėl apskaičiuotas rodiklis
„unikalūs asmenys“ (unikalūs pedagogai). Jis skaičiuojamas taikant kiekvienam asmeniui tam tikrą
svorinį koeficientą pagal tai, kiek atskirų dalykų moko tas mokytojas. Pavyzdžiui, asmeniui, kuris moko
matematikos ir informatikos kaip atskirų dalykų, taikomas svorinis koeficientas 0,5 dėl kiekvienos iš šių
specializacijų. Bendras unikalių pedagogų skaičiaus rodiklis gaunamas susumavus visus kiekvienai
specializacijai nustatytus svorinius koeficientus.
Pagrindinė (1 etapo) modelio lygtis
Naujų pedagogų poreikis (trūkumas arba perteklius) yra lygus bendrai pedagogų paklausai (ED) dėl
plėtros ir pakeitimo (SUB), atėmus tuos pedagogus, kuriais, kaip prognozuojama, taps pedagoginių
studijų absolventai (STS), nekvalifikuoti (NQ) ar neaktyvūs (INAC) pedagogai, pagal savivaldybę (m),
specializaciją (s) ir prognozės metus (t). Kaip jau minėta, šio modelio metodika išsamiai išdėstyta A2
priede.
𝑌𝑡𝑠 = ∑ 𝐸𝐷𝑚𝑠𝑡 + 𝑆𝑈𝐵𝑠𝑡 − 𝑆𝑇𝑆𝑠𝑡 − 𝑁𝑄𝑠𝑡 − 𝐼𝑁𝐴𝐶𝑠𝑡 ,
𝑚

Kaip apskaičiuojama mokinių populiacijos prognozė?
Pagrindinis rodiklis, naudojamas apskaičiuojant mokinių prognozę, yra klasių skaičius pagal mokomąją
klasę, mokyklos tipą (miesto / kaimo) ir savivaldybę. Šis rodiklis visų pirma nustatomas naudojant
istorinius duomenis. Mokinių prognozė, išreiškiama klasių skaičiumi, yra praėjusių 5 metų slankusis
svertinis vidurkis, padauginamas iš nulinės (priešmokyklinio ugdymo metų) klasės koeficiento arba
perėjimo koeficiento. Daugiau svorio teikiama naujesniems duomenims, atsižvelgiant į didesnį jų
tikslumą ir į geresnius duomenų rinkimo procesus pastaraisiais metais. Praėjusių 5 mokslo metų
istoriniams duomenims atitinkamai taikomi svoriniai koeficientai nuo 1 iki 5. Testuojant metodiką
taikyti skirtingi vidurkių apskaičiavimo ir svertinio įvertinimo metodai.
Nulinės klasės koeficientas nustatomas kaip nuolatinių atitinkamo amžiaus gyventojų, pradedančių eiti
į priešmokyklinę (nulinę) klasę, dalis. Jis naudojamas skaičiuojant, kiek tokių privalomų nulinių klasių
bus ateityje. Šis koeficientas gaunamas naudojant istorinius Lietuvos statistikos duomenis apie

2008 m. pradėta programa „Renkuosi mokyti“ siekiama į mokyklas pritraukti profesionalus ir asmenis iš įvairių sektorių. Programa
„Renkuosi mokyti“ yra tinklo „Teach for All“ narė.
15
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nuolatinių gyventojų skaičių pagal amžių. Tada, naudojant slankųjį svertinį vidurkį, nustatomi ateities
koeficientai.
Perėjimo koeficientas naudojamas apskaičiuojant klasių skaičiaus pokyčius mokiniams pereinant į
aukštesnę klasę. Iš tiesų, pavyzdžiui, ne visi 6 klasės mokiniai toliau mokosi 7 klasėje dėl įvairių
priežasčių – pakeičia mokyklą, išvyksta į kitą savivaldybę ar kt. Todėl šis koeficientas teikia galimybę
nustatyti ankstesnius klasių skaičiaus (pagal mokomąją klasę) pokyčius ir tuo remtis prognozuojant šį
skaičių vėlesniu laikotarpiu.
Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtinių prognozės daromos
pagal paprastesnę procedūrą. Pagrindinis naudojamas rodiklis yra mokinių skaičius, prognozei
naudojami mokinių skaičiaus istoriniai duomenys ir prognozė daroma naudojant tam tikros amžiaus
grupės vaikų skaičių.
Kaip apskaičiuojama studentų pasiūlos prognozė?
Pedagoginių studijų absolventai yra pagrindinis teorinis šaltinis, iš kurio kasmet papildomi pedagogų
ištekliai. Svarbu pažymėti, kad nedidelė studentų dalis jau per savo studijų programą pradeda dirbti
mokyklose; šiame modelyje jie nelaikomi būsimos pasiūlos dalimi, nes jau dirba šioje srityje ir yra
pedagoginio personalo nariai.
Apskaičiuojant studentų, kiekvienais metais ateinančių dirbti į mokyklas, skaičių šiame modelyje
pirmiausia naudojamas į sistemą įtrauktų studijuojančių (nuo 2017–2018 mokslo metų) studentų,
siekiančių įgyti pedagoginį išsilavinimą, skaičius. Remiantis informacija apie atitinkamos studijų
programos trukmę ir tipą, prognozuojama, kuriais metais studijas baigs kiekvienas studentas, šiuo metu
studijuojantis pagal bet kurią studijų programą. Tada, priklausomai nuo studijų programos, studentai
priskiriami kuriai nors iš specializacijų pagal šį modelį (jos pateiktos 3 lentelėje). Kai pagal studento
pasirinktą studijų programą teikiamos kelių mokomųjų dalykų (t. y. į modelį įtrauktų specializacijų)
kvalifikacijos, tokiam studentui taikomi atitinkami svoriniai koeficientai.
13 pav. Pedagogų paklausos prognozavimo modelio bendroji struktūra

Pedagogų
paklausa

Pasiulos ir
paklausos
derinimas

Plėtros paklausa dėl mokinių
skaičiaus pokyčių (ED)

Pakeitimo paklausa
(pensija, mirtis, išėjimas iš darbo) (SUB)

Bendra pedagogų paklausa pagal
specializaciją (s indeksas) ir prognozės
metus (t indeksas)

1 ETAPAS
Naujų pedagogų paklausos
prognozė (Y) pagal
specializaciją (s) ir metus (t)

2 ETAPAS
Studentų priėmimas
(A)

Bendra pedagogų pasiūla pagal specializaciją (s) ir metus (t)

Pedagogų
pasiula

PEDAGOGINIŲ STUDIJŲ
STUDENTAI (STS)
Kolegijos

Universitetai

Nekvalifikuoti
pedagogai
(NQ)

Neaktyvūs
pedagogai
(INAC)
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Be to, svarbu turėti omenyje, kad ne visi studentai baigia studijas (įgyja pedagoginę arba susijusios
srities kvalifikaciją) ir ne visi absolventai ieško darbo ir įsidarbina mokyklose (dėl įvairių priežasčių,
kurios nenagrinėjamos šiame modelyje). Kad galėtume realistiškai įvertinti būsimų absolventų,
ateisiančių dirbti į mokyklas, skaičių, reikia pažvelgti į istorinius 2010–2016 m. duomenis ir įvertinti,
kokia dalis studentų galimai baigs studijas ir pradės dirbti mokyklose. Naudodami istorinius duomenis
apie studentų studijų baigimą ir įsidarbinimą mokyklose, nustatome koeficientą kiekvienai
specializacijai pagal atitinkamą studijų tipą ir formą, kuris parodo, kokia dalis į pirmąjį pedagoginių
studijų programos kursą įstojusių studentų vėliau sėkmingai baigia studijas ir jas baigę pradeda dirbti
pedagogais. Nustatytus koeficientus padauginę iš atitinkamos studijų programos studentų skaičiaus,
gauname studentų, kurie tikriausiai pradės dirbti mokyklose iki 2022 metų, skaičių. Daroma prielaida,
kad naujų priėmimų į studijas nebus, todėl atsižvelgiama tik į tuos studentus, kurie studijuoja tuo metu,
kai atliekama ši analizė.

2.4. BAZINIAI 2017–2018 MOKSLO METAI
Kad būtų geriau suprantama šio modelio apimtis ir dabartinė situacija, toliau trumpai apžvelgsime
mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų skaičių ir vidutinį kontaktinių valandų skaičių, daugiausia
dėmesio skirdami 2017–2018 mokslo metams, kurių naujausi duomenys turimi.
Bendras mokytojų ir kitų mokyklų darbuotojų skaičius
Bendras mokyklų darbuotojų (įskaitant mokytojus, vadovus ir kitų pareigybių darbuotojus, dirbančius
ikimokyklinio, bendrojo ir profesinio ugdymo įstaigose) skaičius laipsniškai mažėja ir 2017–2018
mokslo metais pasiekė 55 875. Nedidelis skaičius asmenų (5 339) dirba įvairiose neformaliojo švietimo
įstaigose, kurios neįtrauktos į šį modelį dėl jų specifiškumo. Projekto grupė mano, kad, jeigu reikėtų
rengti neformaliojo sektoriaus švietimo darbuotojų prognozes, reikėtų parengti kiek kitokį, sektorių
duomenis apimantį modelį. Be to, neformaliojo švietimo sektoriaus darbuotojų skaičius yra žinomas tik
tose įstaigose ir organizacijose, kurios įtrauktos į finansavimo sistemą, t. y. atsižvelgiama tik į tą
neformaliojo švietimo veiklą, kuri finansuojama neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) krepšeliais.
Todėl, kaip aprašyta pirmiau, šis modelis apima ikimokyklinio, bendrojo ir profesinio ugdymo įstaigų
personalą. Kaip jau minėta, kelios specializacijos pagal darbuotojų tipą ar mokomąjį dalyką nėra
įtrauktos į šį modelį dėl tų pačių priežasčių, dėl kurių neįtrauktas neformaliojo švietimo sektorius.
Žvelgiant į bendrą mokyklose dirbančių asmenų skaičių (55 875), matyti, kad 7 proc. mokyklose
dirbančių mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų jau yra pasiekę pensinį amžių ar yra dar vyresni.
Į modelį įtraukta 84 proc. visų mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų, dirbusių ikimokyklinio,
bendrojo ar profesinio ugdymo mokyklose 2017–2018 mokslo metais. Į jį neįtraukta 9 290 asmenų
(16 proc. viso skaičiaus), skaičiuojant pagal unikalių asmenų rodiklį, nes jų pareigybės arba mokomieji
dalykai neįeina į šį prognozavimo modelį. 35 proc. asmenų yra tokie darbuotojai kaip socialiniai
pedagogai, psichologai ir kt., o 65 proc. asmenų yra mokytojai (14 pav).
3 lentelėje pateikti unikalių asmenų (pedagogų) skaičiai pagal specializaciją (kaip paaiškinta pirmiau).
Kaip matyti, šiame modelyje didžiausią grupę sudaro ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, kurių yra apie
10 744. Antra didžiausia grupė (5 664) yra pradinių mokyklų (1–4 klasių) mokytojai. Dar kelios didelės
grupės yra užsienio kalbos (anglų), lietuvių kalbos ir matematikos mokytojai. Kitos, kaip antai žmogaus
saugos (427), ekonomikos (340) ir dalyko „Gamta ir žmogus“ (339) mokytojų, grupės yra gana mažos,
skaičiuojant pagal unikalių asmenų rodiklio formulę, nes daugeliu atvejų šių dalykų moko tie patys
mokytojai, kurie moko kito pagrindinio dalyko toje mokykloje. Be to, žmogaus saugos, ekonomikos ir
kitų panašių dalykų mokytojams keliami mažiau griežti kvalifikacijos reikalavimai, todėl mokytojai gali
šių dalykų mokyti papildomai kartu su savo pagrindiniu dalyku (t. y. tuo dalyku, kuriam skiria
daugiausia savo darbo laiko). Mažiausia yra specialiųjų pedagogų (mokančių specialiųjų poreikių
turinčius vaikus) grupė (17). Šios grupės dydis paaiškinamas daugiausia tuo, kad specialiųjų poreikių
turintys vaikai dažnai mokosi įprastose mokyklų klasėse ir juos moko mokytojai, neturintys
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specializacijos dirbti su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais, arba juos taip pat moko konkrečių dalykų
mokytojai.
14 pav. Mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų skaičius Lietuvoje pagal mokyklų tipą ir mokslo metus

55875

15 pav. Unikalūs asmenys – mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai, įtraukti į modelį, 2017–2018 mokslo metais
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Vidutinis kontaktinių valandų skaičius
Vidutinis pedagogo darbo kontaktinių valandų skaičius priklauso nuo pedagogo amžiaus, mokyklos
vietovės ir specializacijos. Pedagogai, kurie įdarbinami ir apmokami valandiniu principu, dirba
vidutiniškai 18 valandų per savaitę. Jaunesni nei 30 metų pedagogai dirba vidutiniškai 16,7 valandos
per savaitę. 2017–2018 mokslo metais buvo 133 vyresnio nei 71 metų amžiaus pedagogai, kurių
vidutinis kontaktinių valandų skaičius per savaitę yra tik 11,4. Apskritai asmeniui tenkantis kontaktinių
valandų skaičius yra mažesnis pedagogo karjeros pradžioje, didėja iki 40 metų, vėliau nekinta iki 60
metų amžiaus, o po to vėl pradeda mažėti (17 pav). Didelius darbo valandų skaičiaus svyravimus pagal
amžių lemia mažas asmenų skaičius konkrečios amžiaus grupės imtyje. 46–60 metų amžiaus grupė yra
didžiausia, joje yra 17 147 mokytojai.
Miestų mokyklų mokytojai vidutiniškai dirba daugiau valandų negu kaimų mokyklų mokytojai.
Didžiausias skirtumas matomas jauniausio amžiaus (iki 30 metų) grupėje: šie mokytojai kaimų
mokyklose per savaitę moko 1,7 valandos mažiau negu miestų mokyklų mokytojai. 31–45 ir 46–60 metų
amžiaus grupėse šis skirtumas yra 0,8–0,9 darbo valandos per savaitę. Vienintelė amžiaus grupė, kurios
mokytojai kaimų mokyklose dirba vidutiniškai kiek daugiau valandų (11,9) negu miestų mokyklose
(11,3), yra vyresnio nei 71 metų amžiaus grupė, tačiau pastaroji grupė yra labai maža (16 pav). Tokį
bendrą kontaktinių valandų skaičiaus skirtumą galima paaiškinti tuo, kad kaimų mokyklose yra
mažesnis bendras klasių skaičius, ir dėl to gali būti sunku užtikrinti mokytojams pakankamą darbo
valandų skaičių pagal esamą darbo apmokėjimo sistemą.
Žvelgiant į atskiras specializacijas, didžiausią vidutinį kontaktinių valandų skaičių turi istorijos,
matematikos ir biologijos mokytojai (18 pav). Informacinių technologijų, fizikos, dailės ir kitų dalykų
mokytojai turi mažiau nei 20 darbo valandų per savaitę, todėl, neturėdami darbo mokykloje stažo ir
kvalifikacinės kategorijos, gauna mažesnį finansinį atlygį. Kaip jau minėta, ekonomikos, žmogaus saugos
ir kitų panašių dalykų mokytojai dėl lanksčių kvalifikacijos reikalavimų paprastai moko šių dalykų
papildomai, kartu su savo pagrindiniais mokomaisiais dalykais. Tuo paaiškinama, kodėl kai kurių iš šių
dalykų mokymo kontaktinių valandų vidutinis skaičius yra labai mažas.
16 pav. Vidutinis kontaktinių valandų skaičius pagal mokytojų amžiaus grupę ir mokyklos vietovės tipą, 2017–2018 mokslo
metai
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17 pav. Vidutinis kontaktinių valandų skaičius pagal mokytojų amžių, 2017–2018 mokslo metai

18 pav. Vidutinis kontaktinių valandų skaičius pagal specializaciją, 2017–2018 mokslo metai
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3. MODELIO PRIELAIDOS
Nuo modeliavimo prielaidų labai priklauso galutiniai pedagogų poreikio rezultatai, todėl būtina jas
paaiškinti išsamiau, kad galutiniai rezultatai būtų geriau suprantami. Toliau pateikiamos pasirinktos
pagrindinės prielaidos ir duomenys dėl prognozuojamo mokinių skaičiaus, pedagoginių studijų
absolventų, ateinančių dirbti į mokyklas, ir pedagogų, kurie palieka mokyklas.

3.1. MOKINIŲ POPULIACIJOS PROGNOZĖ
Mokinių prognozė yra pagrindinis elementas, pagal kurį nustatoma plėtros paklausa, – ji parodo, ar šis
sektorius ateityje mažės, ar nesikeis, ar plėsis dėl vaikų, kuriuos reikia ugdyti mokyklose, skaičiaus
kaitos. Prognozės dėl mokinių yra mažiau sudėtingos negu kiti šio modelio elementai, nes vaikai,
pradėsiantys eiti į mokyklą po 2, 3 ar daugiau metų, yra jau gimę. Kaip pažymima literatūros apžvalgoje,
kuri pateikta toliau šioje ataskaitoje, būsimos mokinių populiacijos dydį galima įvertinti keliais būdais.
Pasirinkome vertinti klasių skaičių, kaip pagrindinį rodiklį, nustatant ateities mokinių poreikius. Be to,
svarbu paminėti, kad pateiktieji įverčiai naudojami testuojant scenarijus, todėl toliau pateiktus
rezultatus galima laikyti baziniu scenarijumi.
Iš pradžių apžvelgsime nuolatinių Lietuvos gyventojų skaičiaus pokyčius, nuo kurių labai priklauso
mokyklą kiekvienais metais pradedančių lankyti vaikų grupių dydis. Žvelgiant į nuolatinių gyventojų
skaičiaus pokyčius matomi akivaizdūs skirtumai tarp įvairių amžiaus grupių (19 pav). 6–11 metų
amžiaus vaikų grupė nuo 2010 iki 2014 m. sumažėjo 13 proc., vėliau iki 2017 m. padidėjo 3 proc. ir
prognozuojama, kad ji toliau didės, bet tikriausiai nepasieks 2010 m. buvusio dydžio. 0–5 metų amžiaus
grupės dydis laikui bėgant nekinta, vidutinis metinis pokytis yra 0,4 proc. Prognozuojama, kad 0–5 metų
amžiaus nuolatinių Lietuvos gyventojų skaičius per 4 metus padidės 2 proc. Nuo 2010 m. labai sumažėjo
12–18 metų amžiaus grupės jaunuolių; nuolatinių gyventojų skaičius iki 2017 m. sumažėjo 32 proc.
Prognozuojama, kad šios amžiaus grupės gyventojų skaičius toliau mažės 2018–2020 m. ir per 4 metus
sumažės 8 proc. Šios tendencijos daro didelį poveikį prognozuojamai mokinių populiacijai, kuri savo
ruožtu lems mokyklų darbuotojų, parengtinų studentų ir kitų centrinės švietimo sistemos dalyvių
poreikį.
Pagal oficialiąją statistiką16 2017 m. iš Lietuvos emigravo 7 178 vaikai (0–18 metų amžiaus). Šis skaičius
yra net 35 proc. mažesnis nei 2010 m. (11 105 asmenys). Vidutinis 0–5 ir 6–11 metų amžiaus grupių
mažėjimas per metus buvo apie −4 proc., o 12–18 metų amžiaus vaikų −5 proc. Atsižvelgiant į nuolatinių
gyventojų skaičiaus pokyčius, matyti, kad emigruojančių 0–18 metų amžiaus vaikų dalis sumažėjo nuo
1,7 proc. (2010 m.) iki 1,3 proc. (2017 m.) visų tos amžiaus grupės gyventojų. Žvelgiant į praeities
tendencijas, nėra pagrindo manyti, kad vaikų emigracija vidutinės trukmės laikotarpiu labai padidės.
Atliekant modeliavimą, į šalį atvykstančių ir iš jos išvykstančių mokinių srautus atspindi perėjimo
koeficientai, kuriais parodomas mokinių klasių skaičiaus pokytis pereinant į aukštesnę klasę.
Svarbu pažymėti, kad naudojant perėjimo koeficientus neįmanoma nustatyti, kuriose mokomosiose
klasėse mokinių mažėja dėl emigracijos, o kuriose dėl persikėlimo šalies viduje. Nors bendras klasių
skaičius kai kuriose mokomosiose klasėse mažėja, kitose jis didėja, ir tai rodo, kad mokiniai persiskirsto
tarp šalies savivaldybių. Pažvelgus atidžiau, matyti, kad vidutinis perėjimo į aukštesnę klasę lygis yra
mažesnis visose kaimo tipo gyvenviečių mokyklų klasėse (4 lentelė). To ir galima tikėtis, nes mokiniai
yra linkę pereiti iš vienos mokyklos į kitą dėl mokyklų tinklo struktūros ir dėl savų interesų, pavyzdžiui,
siekdami gauti geresnį mokymą, ir kt. Tuo galima paaiškinti, kodėl, pradedant nuo 6 klasės, perėjimo į
aukštesnes klases lygis miestų mokyklose viršija 100 proc., – mokiniai iš kaimų ir kitų apylinkių
mokyklų persikelia mokytis į miestus, kuriuose yra daugiau mokymosi galimybių. Taikomas perėjimo
koeficientas padeda paaiškinti ir įvertinti realų klasių skaičių savivaldybėse ir tarp savivaldybių.

16

Emigracija pagal amžių, Lietuvos statistika, Oficialiosios statistikos portalas, 2018 m.
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19 pav. Prognozuojamas nuolatinių Lietuvos gyventojų skaičius pagal amžiaus grupę

4 lentelė. Vidutinis perėjimo į aukštesnes klases lygis pagal mokomąją klasę ir mokyklos tipą 2017–2018 mokslo metais

Kaimuose
Miestuose

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

73 %
84 %

80 %
98 %

81 %
99 %

82 %
99 %

70 %
83 %

80 %
102 %

79 %
103 %

80 %
101 %

80 %
117 %

78 %
101 %

36 %
102 %

77 %
99 %

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. visiems vaikams yra privaloma lankyti priešmokyklinio ugdymo grupę (nulinę
klasę). Pradinis ugdymas privalomas visiems vaikams nuo 7 metų, todėl į priešmokyklinę klasę pradeda
eiti daugiausia 6 metų amžiaus vaikai ir nedidelė penkiamečių dalis. Taikome koeficientą, vertindami į
priešmokyklinę klasę einančių 5–6 metų amžiaus vaikų dalį, ir pagal tai prognozuojame priešmokyklinių
klasių skaičių kiekvienoje savivaldybėje. 2016–2017 mokslo metais vidutiniškai 55 proc. 5–6 metų
amžiaus vaikų ėjo į priešmokyklinę klasę savo gyvenamojoje savivaldybėje; 2017–2018 mokslo metais
jų buvo 51 proc. Ši dalis skiriasi įvairiose Lietuvos savivaldybėse: ji yra mažiausia Neringos
savivaldybėje (28 proc.), o didžiausia Kazlų Rūdos savivaldybėje (77 proc.). Šis įvertis atspindi ir
gyventojų judumą – labai tikėtina, kad Neringos gyventojai leidžia vaikus į mokyklas didesnėse
savivaldybėse, kuriose yra daugiau mokymosi galimybių, arba tose savivaldybėse, kuriose dirba vaikų
tėvai. Todėl šis koeficientas nerodo paties dalyvavimo ugdyme lygio – šio įverčio paskirtis yra parodyti,
kokia dalis mokinių lankys mokyklą atitinkamoje savivaldybėje.
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20 pav. 5–6 metų amžiaus vaikų (registruotų atitinkamos savivaldybės gyventojų) dalis, kurią sudaro visi mokiniai,
dalyvaujantys priešmokykliniame ugdyme atitinkamoje savivaldybėje, 2017–2018 mokslo metais

Remiantis prognozuojamu vaikų skaičiumi Lietuvoje, priešmokyklinės klasės lankymu, perėjimo į
aukštesnes klases lygiu ir kitais pirmiau apibūdintais rodikliais, prognozuojama, kad per 4 metus
bendras klasių skaičius gali padidėti ir 2021–2022 mokslo metais pasiekti 20 204 (5 lentelė). Ankstesnis
bendro klasių skaičiaus mažėjimas Lietuvoje sulėtėjo iki −2 proc. Prognozuojama, kad dėl naujų
ateinančių į mokyklas mokinių grupių dydžio bendras klasių skaičius gali padidėti vidutiniškai 2 proc.
Per ketverius metus bendras padidėjimas, palyginti su baziniais 2017–2018 metais, gali siekti iki 7 proc.
Žvelgiant į įvairias mokinių grupes, matyti, kad bendras klasių skaičius didės daugiausia dėl mokinių 4–
7 klasėse, kurių bendras augimas per 4 metus iš viso sieks 11–13 proc. (6 lentelė). Didesnės šiuo metu
priešmokykliniu ir pradiniu lygmenimis besimokančių mokinių grupės pradės pereiti į pagrindinio
ugdymo pakopą, todėl bendras klasių skaičius didės. Numatomas 5 proc. ar mažesnis augimas 9–11
klasėse, kuriose mokosi vyresnių amžiaus grupių mokiniai, o 12 klasei prognozuojamos neigiamos
augimo tendencijos, klasių skaičius iš viso sumažės 5 proc.
Žvelgiant į prognozuojamą klasių skaičių, numatomas pokytis per 4 metus skiriasi įvairiose
savivaldybėse (21 pav). Prognozuojama, kad klasių skaičius mažiausiai keisis (2 proc. sumažės) Vilniaus
rajone ir Marijampolės savivaldybėje. Iš viso 4 savivaldybėse klasių skaičius mažės, o kitose 56
savivaldybėse bendras klasių skaičius nesikeis arba didės. 16-oje savivaldybių klasių skaičius per 4
metus padidės 15 proc. arba daugiau.
Siekiant nustatyti bendrą mokinių skaičių, reikalingi mokinių skaičiaus klasėje įverčiai. Anksčiau
mokinių skaičius klasėje skyrėsi priklausomai nuo mokomosios klasės ir mokyklos tipo, taigi tai toks
dalykas, dėl kurio turi būti nustatytos prielaidos arba siektinas tikslas.
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5 lentelė. Bendras klasių skaičius pagal mokslo metus
2010–
2011
24 007

2011–
2012
23 278

2012–
2013
22 131

2013–
2014
20 870

2014–
2015
20 174

2015–
2016
19 773

2016–
2017
19 230

2017–
2018
18 809

2018–
2019
19 097

2019–
2020
19 456

2020–
2021
19 791

2021–
2022
20 204

21 pav. Bendro klasių skaičiaus procentinis pokytis kiekvienoje savivaldybėje 2021–2022 mokslo metais, palyginti su 2017–
2018 mokslo metais
Pokytis (%)

6 lentelė. Prognozuojamas klasių arba mokinių skaičius pagal mokomąją klasę

Priešmokykl.*
Specialiųjų
poreikių*
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2017–
2018**
97,2
19,6

2018–2019

2020–2021

2021–2022

97,8
19,4

2019–
2020
98,3
19,4

99,1
19,5

99,3
19,5

Proc. pokytis
2017–2022 m.
2%
−1 %

2 001
1 643
1 633
1 602
1 505
1 274
1 292
1 264
1 277
1 346
1 327
1 275
1 370

2 110
1 680
1 640
1 636
1 601
1 312
1 282
1 308
1 276
1 369
1 304
1 288
1 291

2 123
1 756
1 674
1 644
1 635
1 396
1 321
1 302
1 320
1 374
1 333
1 276
1 302

2 126
1 764
1 748
1 676
1 644
1 428
1 407
1 340
1 316
1 420
1 340
1 291
1 291

2 189
1 768
1 758
1 747
1 675
1 433
1 437
1 430
1 354
1 419
1 384
1 304
1 306

9%
8%
8%
9%
11 %
12 %
11 %
13 %
6%
5%
4%
2%
−5 %

* Prognozė dėl priešmokyklinio ir specialiųjų poreikių vaikų ugdymo išreikšta mokinių skaičiumi.
** 2017–2018 mokslo metų duomenys yra skaičiai, gauti iš nacionalinių registrų ir naudojami kaip baziniai dydžiai apskaičiuojant
mokinių (klasių) skaičiaus procentinį pokytį, parodytą šios lentelės 7 stulpelyje. 3–6 stulpeliuose pateikti skaičiai yra
prognozuojami įverčiai.
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3.2. PAGAL PEDAGOGŲ RENGIMO PROGRAMAS STUDIJUOJANČIŲ
STUDENTŲ PASIŪLA
Analizuojant svarbiausią pedagogų pasiūlos šaltinį, t. y. studentus, kurie baigs pedagoginių studijų
programas aukštosiose mokyklose, vertėtų atsižvelgti į kelis jų atrankos mechanizmus. Trumpai tariant,
kelias į pedagogo karjerą apima tokius etapus kaip vidurinės mokyklos baigimas ir brandos egzaminai,
priėmimas į pedagoginių studijų programas pagal priėmimo balą ir po motyvacinio pokalbio. Vėliau
dalis studentų gali nebaigti studijų programos dėl įvairių priežasčių: prastų akademinių pasiekimų,
motyvacijos stokos ar kitų asmeninių priežasčių. Baigiant studijų programą reikia išlaikyti egzaminus,
po kurių gaunamas aukštojo mokslo diplomas. Galiausiai, norint pradėti dirbti pedagogo darbą, reikia
susirasti mokyklą ir joje įsidarbinti. Tai pats įprasčiausias kelias asmeniui, pasirinkusiam lygiagrečiąsias
bakalauro studijas. Taip pat turime atsižvelgti į pagrindinius mechanizmus – studijų baigimą ir
įsidarbinimą – nuo kurių priklauso absolventų, ateityje ateisiančių dirbti į Lietuvos mokyklas, skaičius.
2017–2018 mokslo metais visoje aukštojo mokslo sistemoje pagal įvairias pedagoginių studijų
programas studijavo apie 1 084 studentai. Atsižvelgdami į studentų studijų metus ir į atitinkamų studijų
programų trukmę, nustatome bendrą kiekvienos specializacijos studentų, baigsiančių studijas per
ateinančius 4 metus, skaičiaus svertinį įvertį (7 lentelė). Tai parodo aukštųjų mokyklų pajėgumą
parūpinti pedagogų išteklių, neatsižvelgiant į naujų studentų priėmimą. Svarbu pažymėti, kad studentų
pasiūlos prognozė apėmė tik 23 iš 29 specializacijų, nes kai kuriais atvejais buvo sunku nustatyti
konkretų pasiūlos šaltinį (pedagoginių studijų programą). Didžiausias yra kūno kultūros mokytojo
specializacijos studentų skaičius – tikimasi, kad per ateinančius 6 metus šias studijas (optimaliu
pajėgumu) baigs beveik 995 studentai. Ir priešingai, beveik nėra fizikos mokytojo specializacijos
studentų (5).
Siekdami parengti prognozę, turime pažvelgti į ankstesnius studentų studijų baigimo ir įsidarbinimo
duomenis. Apskaičiavome rodiklį, kuris parodo, kokia dalis į pedagogines studijas priimtų studentų
sėkmingai baigia studijas (įgyja kvalifikaciją) per nominalią savo studijų programos trukmę ir po to per
2 metus įsidarbina mokyklose, įtrauktose į šį modelį (22 pav). Jau iš pirmo žvilgsnio akivaizdu, kad tik
nedidelė į studijas priimtų studentų dalis baigia studijas ir pradeda pedagogo karjerą per tam skirtą
laikotarpį. Apskaičiuotas rodiklis yra didžiausias tokioms specializacijoms kaip ikimokyklinio ugdymo
auklėtojai (31 proc.), priešmokyklinio ugdymo pedagogai (31 proc.) ir specialieji pedagogai (51 proc.).
Kitų specializacijų studentų kur kas mažesnė dalis, 24 proc. arba mažiau, baigia studijas ir įsidarbina.
Atliekant analizę bandyta taikyti kitokius rodiklius, pagal kuriuos mažiau ribojamas studijų baigimo ir
įsidarbinimo laikas, ir paaiškėjo, kad pasirinktas laikotarpis nedaro didelio skirtumo. Todėl reikia daryti
išvadą, kad šiame etape pedagogo karjerai trukdo dvi akivaizdžios kliūtys, susijusios su 1) studijų
baigimu ir 2) įsidarbinimu. Šiuos gautus duomenis galima paaiškinti įvairiomis priežastimis, visų pirma
motyvacija, akademiniais gebėjimais, finansiniais, ekonominiais aspektais ir kitais nepiniginiais
motyvais.
Galima per mažo absolventų įsidarbinimo priežastis yra nepakankama vidinė motyvacija dirbti
mokytojo darbą. Gali būti, kad studentai į pedagogų rengimo studijų programas įstoja norėdami įgyti
aukštąjį išsilavinimą, o ne tapti mokytojais. Galima pažvelgti į aukštosiose mokyklose rengiamų
motyvacinių testų ir pokalbių statistiką: studentai, norintys stoti į pedagoginių studijų programą, atlieka
motyvacinius testus arba pokalbius, už kuriuos gali gauti 0–2 papildomus balus prie savo priėmimo balo.
Vidutiniškai 6 proc. stojančiųjų, atlikusių šį testą, jo neišlaikė per priėmimą 2016 metais. Dar įdomiau
tai, kad iš 1 574 stojančiųjų, užsiregistravusių atlikti šį testą, į jį atvyko tik 882 (56 proc.). Didžiausia
neatvykusiųjų dalis (48 proc.) buvo tose aukštosiose mokyklose, kurios siūlo daugiausia pedagoginių
studijų programų. Nors ši informacija nėra pakankamas pagrindas spręsti apie studentų motyvaciją, ji
teikia reikšmingų įžvalgų, kurias vertėtų toliau svarstyti.
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22 pav. Pedagoginių studijų pirmakursių studentų, kurie baigia studijas per atitinkamos studijų programos nominalią trukmę
ir per 2 metus po jų baigimo įsidarbina mokyklose, įtrauktose šį modelį, dalis. Pateiktas procentinis dydis yra 2010–2016 m.
studentų grupių vidurkis.

Kaip kitą pavyzdį tyrėme pedagogikos studijų krypties 2015 m. absolventų grupę (iš viso 1 563) praėjus
6 ir 18 mėnesių po studijų baigimo. Tik 63 proc. iš tų, kurie pradėjo studijas 2011 m., jas baigė 2015 m.
(t. y. per nominalią studijų trukmę). Tų absolventų, kurie įsidarbino bendrojo arba ikimokyklinio
ugdymo įstaigose, dalis padidėjo tik 3 procentiniais punktais, lyginant padėtį po 6 mėnesių (36 proc.
absolventų) ir po 18 mėnesių (39 proc. absolventų). Nustatyta, kad kiti absolventai įsidarbino ne
švietimo sektoriuje (atitinkamai 37 proc. ir 35,5 proc.). Maždaug pusė absolventų įsidarbino tose
pačiose savivaldybėse, kuriose yra pedagogų rengimo centrai, kuriuose jie baigė studijas. Tų, kurie
įsidarbino bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose, vidutinės mėnesio (bruto) pajamos po pusės
metų nuo studijų baigimo buvo apie 581 EUR, o po 18 mėnesių – 718 EUR. Tie, kurie dirbo kitame, ne
švietimo, sektoriuje, vidutiniškai uždirbo 502 EUR (po 6 mėnesių) ir 642 EUR (po 18 mėnesių). Taigi,
karjeros pradžioje vidutinis pedagoginių studijų absolventų uždarbis yra panašus nepriklausomai nuo
to, kuriame sektoriuje jie dirba. Vėlesniais metais vidutiniškai daugiau uždirba tie, kurie dirba
mokyklose. Siekiant padaryti išvadą, ar šis skirtumas yra reikšmingas ir ar jis didėja kartu su darbo
patirtimi, reikia išsamesnės analizės.
22 pav. pateiktus studijų baigimo ir įsidarbinimo koeficientus naudojame apskaičiuodami galutinę
(bazinę) studentų prognozę. Koeficientai smulkesniu mastu apskaičiuojami pagal švietimo lygmenį,
studijų programą, studijų tipą ir įstaigą. Neįtraukiami tie studentai, kurių neįmanoma priskirti jokiai
konkrečiai specializacijai. Darome išvadą, kad galima tikėtis, jog 2018–2019 mokslo metais studijas
baigs 879 asmenys (unikalūs studentai), tačiau remdamiesi minėta analize prognozuojame, kad tik 110
sėkmingai baigs studijas ir įsidarbins mokyklose. Prognozuojama, kad iš viso 459 studentai baigs
studijas ir pradės karjerą mokyklose per 6 metus. Toks didelis skirtumas rodo, kad pedagogų rengimo
centrų pajėgumas iš tiesų yra didesnis ir jie galėtų efektyviau parūpinti pedagogų Lietuvos mokykloms,
tačiau reikalingi sisteminiai pokyčiai pedagogų profesinės karjeros raidos etapuose, kad būtų
realizuotas pedagoginių studijų programų efektyvumas.
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7 lentelė. Dabartiniai studentai, baigsiantys studijas, pagal numatomus baigimo metus ir specializaciją (unikalūs asmenys).

Specializacija
Ikimokyklinio
ugdymo auklėtojas
Priešmokyklinio
ugdymo pedagogas
Socialinis pedagogas
Specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčių
vaikų pedagogas
Biologijos mokytojas
Chemijos mokytojas
Dailės mokytojas
Dorinio ugdymo
mokytojas
Fizikos mokytojas
Dalyko „Gamta ir
žmogus“ mokytojas
Geografijos
mokytojas
Gimtosios kalbos
(kita negu lietuvių)
mokytojas
Istorijos mokytojas
IT mokytojas
Kūno kultūros
mokytojas
Lietuvių kalbos
mokytojas
Matematikos
mokytojas
Muzikos mokytojas
Pilietiškumo
pagrindų mokytojas
Pradinio ugdymo
mokytojas
Technologijų
mokytojas
Užsienio kalbos
(anglų) mokytojas
Užsienio kalbos (kita)
mokytojas
Iš viso

2017–
2018 m. m.

2018–
2019 m. m.

2019–
2020 m. m.

2020–
2021 m. m.

2021–
2022 m. m.

2022–
2023 m. m.

57

79,5

121

95

12

8

54,5

72

110,5

95

12

8

108,5

101,5

58,5

42

17,5

0

57

35

25

19

0

0

22,5
2,5
24,5

15,5
1
15

10,5
0
7

1
0
0

1
0
0

0
0
0

29,5

16,5

16,5

14

3,5

0

4,5

0,5

0

0

0

0

18

12

10,5

1

1

0

32

18

12

1

2

0

12

9

5

7,5

1

0

32
17

27
7

10,5
2,5

2
1

0
0

0
0

262

244

199

201

54

35

49

37

15,5

4

0

0

16

2

2,5

1

0

0

116

76

45

34

0

0

27,5

5

4

8

0

0

37,5

47,5

62,5

69

3

9

20,5

13

3

0

2

0

70

33,5

21,5

7,5

3

0

14

11,5

11,5

2

1

0

1 084

879

754

605

113

60
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23 pav. 2017–2018 mokslo metais studijavę studentai, kurie, kaip prognozuojama, sėkmingai baigs studijas ir įsidarbins
mokyklose, palyginti su bendru studentų skaičiumi, pagal numatomus studijų baigimo metus
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3.3. PEDAGOGŲ IŠĖJIMAS Į PENSIJĄ
Mokyklų pedagoginio personalo sudėtis keičiasi kiekvienais mokslo metais dėl natūralios kaitos –
mokytojai ir kiti mokyklos darbuotojai išeina į pensiją, išeina iš darbo, kartais miršta ar dėl nenumatytų
priežasčių palieka mokyklą. Dėl Lietuvos pedagogų amžiaus struktūros jų išėjimas į pensiją gali tapti
problema mokykloms, kuriose pedagogai yra vidutiniškai vyresnio amžiaus. Kadangi pensinio amžiaus
pedagogams leidžiama dirbti mokyklose, sunku nustatyti, nuo kokio amžiaus juos reikės pakeisti.
Naudodami istorinius duomenis, vertiname išėjimo į pensiją tikimybę pagal amžių, ir pagal tai
prognozuojame į pensiją išeisiančių pedagogų skaičių vėlesniais metais. Daugiau informacijos apie
pedagogų išėjimą į pensiją pateikta 1.2 skirsnyje.
Remiantis istoriniais pedagogų darbo jėgos duomenimis, apskaičiuota, kad apytikriai tik penktadalis
pedagogų išeina į pensiją pirmaisiais pensinio amžiaus metais (24 pav). Kaip ir galima tikėtis, iš mokyklų
į pensiją išeinančių pedagogų dalis didėja su amžiumi. Nuo 2012–2013 iki 2017–2018 mokslo metų į
pensiją išėjo apie 20 proc. 62 metų amžiaus ir 24 proc. 65–66 metų amžiaus pedagogų. Didžiausią grupę
(715) iš tų pedagogų, kurie praėjusiais 2017–2018 mokslo metais tebedirbo būdami pensinio amžiaus,
sudarė 63 metų amžiaus pedagogai. 2017–2018 mokslo metais mokyklose dirbo iš viso 3 693
pedagogai, sulaukę 62 metų ir vyresnio amžiaus. Taigi, šį pedagogų dalies pagal amžių koeficientą
naudojame nustatydami realų pedagogų, per 4 metų laikotarpį tikriausiai išeisiančių į pensiją, skaičių.
Atsižvelgdami į išėjimo į pensiją ir išėjimo iš mokyklos tikimybę prognozuojame, kad 3 077 pedagogai,
dirbę mokyklose 2017–2018 mokslo metais, paliks mokyklas ateinančių 4 metų laikotarpiu (8 lentelė).
Daugiausia iš tų pedagogų, išeisiančių į pensiją, turi ikimokyklinio ugdymo auklėtojo specializaciją (t. y.
pedagogai, dirbantys su vaikais iki priešmokyklinio ugdymo pradžios). Be to, per ateinančius 4 metus
pensinio amžiaus sulauks ir mokyklas paliks maždaug 306 pradinio ugdymo mokytojai. Galima tai
prognozuoti, nes ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai yra didžiausios grupės iš visų
specializacijų, įtrauktų į mūsų modelį. Kitų specializacijų įverčiai pateikiami tolesnėje lentelėje. Tai
vadiname bazinio scenarijaus elementu, kuris naudojamas nustatant bendrą pedagogų poreikį. Šios
ataskaitos rezultatų skyriuje pateikiami scenarijai, pagal kuriuos nustatomi mažesni arba didesni
pedagogų išėjimo į pensiją mastai (skirtinga išėjimo į pensiją tikimybė pagal amžių).
24 pav. Pedagogai, iš mokyklų išeinantys į pensiją, pagal amžių
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8 lentelė. Prognozuojamas pedagogų, iš mokyklų išeisiančių į pensiją, skaičius (unikalūs pedagogai) pagal specializaciją. Bazinis
scenarijus

Specializacija
Ikimokyklinio ugdymo
auklėtojas
Logopedas
Priešmokyklinio ugdymo
pedagogas
Psichologas
Socialinis pedagogas
Specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčių vaikų
pedagogas
Biologijos mokytojas
Chemijos mokytojas
Dailės mokytojas
Dorinio ugdymo mokytojas
Ekonomikos mokytojas
Fizikos mokytojas
Dalyko „Gamta ir žmogus“
mokytojas
Geografijos mokytojas
Gimtosios kalbos (kita
negu lietuvių) mokytojas
Istorijos mokytojas
IT mokytojas
Kūno kultūros mokytojas
Lietuvių kalbos mokytojas
Matematikos mokytojas
Muzikos mokytojas
Pasirenkamojo dalyko
mokytojas
Pilietiškumo pagrindų
mokytojas
Pradinio ugdymo
mokytojas
Specialiųjų dalykų
mokytojas
Technologijų mokytojas
Užsienio kalbos (anglų)
mokytojas
Užsienio kalbos (kita)
mokytojas
Žmogaus saugos mokytojas
Iš viso

2018–
2019 m. m.

2019–
2020 m. m.

2020–
2021 m. m.

2021–
2022 m. m.

187,7

189,8

164,5

138,4

30,7

26,8

20,4

17,4

29,2

30,1

24,3

23,7

3,0
3,7

2,8
4,2

2,4
4,0

1,5
2,3

13,2

11,8

9,1

7,7

13,3
19,5
14,5
22,0
5,1
27,1

14,1
17,5
14,4
22,5
5,3
25,7

10,9
15,4
12,9
18,3
5,0
19,6

9,2
11,9
10,0
15,0
4,0
17,2

5,9

6,0

5,7

5,6

19,1

17,6

15,9

11,9

6,9

6,3

5,5

4,9

20,4
7,2
36,9
43,8
53,0
51,1

22,1
7,3
36,9
48,0
57,7
45,0

18,5
5,6
28,7
39,7
47,3
36,1

14,8
6,0
24,3
36,5
39,2
30,3

41,2

42,2

36,1

31,9

4,2

5,7

4,9

3,8

80,1

86,1

73,9

66,4

0,1

0,1

0,0

0,0

23,4

24,5

19,5

18,2

30,0

33,6

30,5

26,4

53,5

56,1

46,4

40,8

8,2
854

9,2
869

7,5
729

5,9
625
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4. PEDAGOGŲ PROGNOZAVIMO MODELIŲ TEORIJOS
ŠALTINIAI IR TARPTAUTINIAI PAVYZDŽIAI
Ateities pedagogų darbo jėgos dydžio klausimas aktualus ne tik Lietuvai – jis nagrinėjamas įvairioje
švietimo mokslo ir švietimo ekonomikos literatūroje. Keliose šalyse ir švietimo sistemose yra sukurta
modelių ir priemonių, naudojamų sprendžiant pedagogų pasiūlos ir paklausos klausimą. Taigi, toliau
trumpai apžvelgsime teorinius pedagogų darbo jėgos planavimo aspektus, atliktas tiriamąsias analizes
ir modelius, kurie sukurti Anglijoje ir Airijoje.

4.1. SU PEDAGOGŲ PASIŪLA IR PAKLAUSA SUSIJĘ TEORIJOS ŠALTINIAI
Įvairių pedagogų paklausos ir pasiūlos modeliavimo metodikų pagrindiniai principai yra panašūs visoje
literatūroje. Galima daryti išvadą, kad iš esmės sutariama dėl svarbiausių veiksnių, nuo kurių priklauso
pedagogų pasiūla ir paklausa. Šiame skirsnyje apžvelgsime literatūrą apie pedagogų pasiūlos
prognozavimą ir galimus pasiūlos bei paklausos vertinimo rodiklius.
Visų pirma, Peter Williams pabrėžė, kaip svarbu apibrėžti sąvoką „pedagogas“17. Gali būti įvairių darbo
jėgos skirtumų, susijusių su darbo sutarties rūšimi, nedarbingumo dėl ligos, motinystės ar kitų atostogų
suteikimo tvarka, darbu valstybiniame ar privačiame sektoriuje ir kt. Autorius pabrėžia, kad kuo
detalesnis yra išskaidymo lygis, tuo sudėtingesni duomenys ir metodika reikalingi. Detalesnės
prognozės gali suteikti vertingos informacijos politikos sprendimus priimantiems asmenims:
pavyzdžiui, esant bendram pedagogų pertekliui visos šalies lygmeniu, galima nepastebėti, kad yra
problemų atskirų mokomųjų dalykų lygmeniu, pavyzdžiui, trūksta matematikos, gamtos mokslų arba
kitų dalykų mokytojų. Be to, reikia daryti kompromisus tarp to, ką norime pasiekti, ir to, ką pasiekti
įmanoma.
Du pagrindiniai veiksniai, nuo kurių priklauso dabartinių ir būsimų pedagogų išteklių (apibrėžiamų kaip
dirbantys pedagogai) dydis, yra mokinių skaičius mokyklose ir mokinių bei pedagogų skaičiaus santykis.
Taip pat svarbūs yra į šią profesiją ateinančių ir ją paliekančių pedagogų srautai. Pasak P. Williams,
pirmieji du veiksniai labai priklauso nuo srities politikos, o politika savo ruožtu yra priklausoma nuo
visuomenės kultūrinių ir socialinių vertybių. Be to, mokinių populiacijos dydį ir jiems ugdyti skiriamų
pedagogų skaičių lemia švietimo finansavimas ir viešieji ištekliai. Pedagogų išteklių padėtis gali būti
nepriimtina ir tada, kai, pavyzdžiui, dirba daug nekvalifikuotų pedagogų. Šią padėtį geriausiai apibūdino
P. Santiago18, ją pavadinęs „paslėptu trūkumu“ (angl. hidden shortage) arba „mokymu ne savo srityje“
(angl. out-of-field teaching).
Žvelgiant giliau, matyti, kad mokinių populiacijos dydis priklauso nuo mokyklinio amžiaus pradžios ir
nuo mokymosi mokykloje trukmės, kuri įvairiose šalyse yra skirtinga. Be to, kiekvienos mokinių grupės
dydis priklauso nuo bendro nuolatinių gyventojų skaičiaus (ir jį papildančio gyventojų prieaugio) ir nuo
dalyvavimo ugdyme lygio. Todėl, norint nustatyti prognozuojamą mokinių populiacijos dydį, reikia
išsamių gyventojų surašymo duomenų ir prognozių, taip pat švietimo duomenų. Turint tikslius gimusių
vaikų skaičiaus duomenis galima apskaičiuoti trumpojo ir vidutinio laikotarpio prognozes.
Techninius dalykus arba „edukacinę technologiją“, nuo kurių priklauso esamų pedagogų skaičius, galima
apibrėžti kaip švietimo organizavimo būdą, įskaitant mokymo programą, pedagoginius metodus ir kt.
Tai gali būti papildomai detalizuojama pagal klasių dydį, mokymo laiką ir mokymo darbo krūvį. Kaip
pabrėžia P. Williams, edukacinę technologiją galima kiekybiškai išreikšti keliais būdais. Įprasčiausias iš
jų – mokinių ir pedagogų skaičiaus santykis. Antras, sudėtingesnis, būdas yra klasių dydžio ir mokymo
darbo krūvio matavimas. Daugiausia sunkumų, bandant kiekybiškai išreikšti švietimo organizavimą,
UNESCO (1979), Planning teacher demand and supply, United Nations, Paris.
Santiago, P. (2002), Teacher Demand and Supply: Improving Teaching Quality and Addressing Teacher Shortages, OECD Education Working
Papers, No. 1, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/232506301033
17
18
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kyla dėl fizinių galimybių ribotumo (klasių patalpų skaičiaus mokyklos pastate) ir populiacijos
pasiskirstymo – klasių dydžiai gali būti labai skirtingi kaimo vietovėse, kuriose mokinių populiacija nėra
tokia tanki.
Per daug nesigilinant į šią temą, reikia pasakyti, kad daugiausia švietimo srities tyrėjų diskusijų kyla dėl
to, koks yra pageidautinas klasės dydis. Pedagogų poreikis priklauso nuo oficialių reikalavimų dėl
mokinių skaičiaus klasėje, tačiau kyla klausimas, ar nuo skirtingo klasės dydžio priklauso (ir kaip
priklauso) mokinių pasiekimai – vienas dažniausiai naudojamų švietimo rezultatų kriterijų. Nors tyrėjai
yra nuodugniai nagrinėję klasės dydžio grynąjį poveikį, literatūroje galima rasti prieštaringų įrodymų.
Tie, kurie pritaria, kad mažesnis klasių dydis turi teigiamą poveikį, dažnai akcentuoja teoriją, kad labiau
suasmenintas mokymas, individualiai skiriant laiko kiekvienam mokiniui, gerina mokinių pasiekimus.
Tie, kurie nesutinka su klasių dydžio mažinimu, teigia, kad pagrindinis dalykas, nuo kurio priklauso
mokinių pasiekimai, yra mokytojo darbo kokybė. Jie taip pat tvirtina, kad klasių mažinimo politikos
įgyvendinimas visos šalies mastu labai brangiai kainuoja. Ši diskusija tęsiasi, atliekami įvairūs tyrimai
dėl skirtingų populiacijos grupių, geografinio pasiskirstymo ir kitų detalių aspektų. Kaip pažymi
P. Santiago, prieš pripažįstant, kad tam tikra priemonė padės gerinti mokinių pasiekimus, reikėtų ją
palyginti (pavyzdžiui, atliekant sąnaudų ir naudos analizę) su kitomis ekonomiškai efektyviomis
priemonėmis, kuriomis sprendžiama ta pati problema.
Kaip išdėstė P. Williams, pedagogų paklausą galima skaidyti į tris pagrindines grupes: paklausa dėl
plėtros (plėtros paklausa), paklausa dėl esamų pedagogų pakeitimo išskirtinėmis aplinkybėmis
(specialaus pakeitimo paklausa) ir paklausa dėl esamų pedagogų pakeitimo įprastomis aplinkybėmis
(įprastinio pakeitimo paklausa). Pirmąją iš jų (plėtros paklausą) galima apibrėžti kaip paklausą dėl
mokinių skaičiaus ir švietimo organizavimo pokyčių, kaip aprašyta pirmiau. Specialaus pakeitimo
paklausa – tai pakeitimo programos, vykdomos, kai reikia pakeisti pedagogus, dirbančius pagal
trumpalaikes sutartis, arba nekvalifikuotus pedagogus, pasamdytus dėl darbo jėgos trūkumo, ir kitais
galimais atvejais. Įprastinio pakeitimo paklausa atsiranda dėl natūralaus darbuotojų nubyrėjimo. Net
kai nėra specialaus pakeitimo programų, pedagogus vis vien tenka keisti dėl mirties, išėjimo į pensiją ar
išėjimo iš darbo.
Ateinančių dirbti pedagogų srautą, kitaip tariant, jų pasiūlą, galima apibrėžti kaip kasmetinį pedagogų
darbo jėgos papildymą. Naujai įdarbinami pedagogai gali būti kilę iš kelių skirtingų pasiūlos šaltinių:
baigę pirminio rengimo programas, neaktyvūs (grįžtantys) pedagogai (iš „rezervo“), taip pat ateinantys
iš visos šalies darbo rinkos (nekvalifikuoti pedagogai). Pirminio pedagogų rengimo studijas baigę
absolventai paprastai sudaro didžiausią naujų darbuotojų dalį ir yra pagrindinis naujų pedagogų išteklių
šaltinis. Absolventų srautas kiekvienais metais priklauso nuo pedagogų rengimo centrų pajėgumo ir nuo
kitos nustatytos tvarkos, kaip antai pedagogų rengimo programų finansavimo. Vis dėlto pedagogų
rengimo sistemose paprastai patiriamas tam tikras nubyrėjimas, kurio dydis skiriasi įvairiose šalyse.
Kai nubyrėjimas yra didelis, sudėtingiau nustatyti, koks skaičius naujų absolventų iš tiesų turėtų ateiti
dirbti pedagogais mokyklose. Kaip pažymi P. Williams, kiti nedideli pedagogų išteklių šaltiniai galėtų
būti valstybės tarnybos taisyklės ir užsienio darbo rinkos.
Pedagogų išteklių gali trūkti dėl įvairių priežasčių. Iš pradžių paminėtina labai abstrakti iš jų – bendro
domėjimosi pedagogo profesija mažėjimas, daugiausia dėl didesnio kitų profesijų patrauklumo (tai
vadinama praleistų galimybių kaina, arba alternatyviaisiais kaštais). Siūlomas rodiklis, kuris, nors ir
netobulai, perteikia šią problemą, yra pedagogų atlyginimų dydžio santykis su BVP vienam gyventojui
laikui bėgant. Bendram pedagogo darbo įvaizdžiui gali kenkti ir prastėjančios darbo sąlygos, tačiau tai
išmatuoti labai sunku. P. Santiago pasiūlytas „sunkiai užpildomų“ laisvų darbo vietų rodiklis yra darbo
vietų, kurių nepavyksta užpildyti per ilgesnį laiką, skaičius, rodantis galimą pedagogų išteklių trūkumą.
Didėjantys išėjimo į pensiją mastai ir padidėjęs gimstamumas (kuris reiškia, kad trūkumą daugiau lemia
paklausa) taip pat gali būti pedagogų trūkumo mokyklose priežastys.
Nors iki šiol tebediskutuojama, kas skatina asmenis rinktis pedagogo profesiją, yra patikimų empirinių
įrodymų, kad tam turi poveikį santykinis darbo užmokesčio dydis, kaip apibendrino P. Santiago. Dažnai
nustatoma, kad tie pedagogai, kurie gauna didesnį atlyginimą, paprastai šį darbą dirba ilgiau, o tie, kurie
randa daugiau galimybių kitur, anksčiau palieka pedagogo profesiją. Be to, kuo mažesnis yra santykinis
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darbo užmokestis, tuo mažiau absolventas linkęs pradėti pedagogo karjerą. Taip pat daugiau pedagogų
atkrenta karjeros pradžioje. Tie, kurie turi daugiau pedagoginio darbo patirties, yra mažiau linkę mesti
šį darbą. Yra įrodymų, kad poveikį turi ir nepiniginiai veiksniai. Pavyzdžiui, turima įrodymų, kad
mokinių asmeninės savybės gali turėti įtakos pedagogo sprendimui keisti darbo vietą arba mesti
mokytojo darbą.
Kitas literatūroje nagrinėjamas aspektas yra tai, kaip pedagogus veikia šalies makroekonominės
padėties pokyčiai. P. Dolton et al.19 nagrinėja verslo ciklo poveikį pedagogų darbo jėgai. Šie autoriai
pristatė teorinį pedagogų pasiūlos ir paklausos modelį ir apibūdino jo sąsają su nedarbu.
Pagal nesudėtingą modelį analizuojama, kaip asmuo (pedagogas) sprendžia, ar jam nedirbti, ar dirbti
pedagogų arba ne pedagogų darbo rinkoje, priklausomai nuo santykinio darbo užmokesčio dydžio ir
nuo nedarbo abiejuose sektoriuose. Teoriškai toks išorinis pokytis, kaip technologijų pažanga, turėtų
didinti darbo jėgos paklausą, taigi turėtų didėti atlyginimai. Tačiau tai tikriausiai turėtų didesnį poveikį
ne viešajam (t. y. pedagogų), o privačiajam sektoriui. Trumpuoju laikotarpiu tai reikštų mažesnius
atlyginimus pedagogams ir pedagogų pasiūlos mažėjimą.
Peržiūrėjus literatūrą sužinota, kad yra įvairių priemonių, kuriomis galima subalansuoti pedagogų
paklausą ir pasiūlą. Kartu su tokiais akivaizdžiais būdais, kaip priėmimo į pedagogų rengimo programas
reguliavimas, būtų galima imtis su pedagogų išlaikymu ir praradimu susijusios politikos. Pusiausvyrą
gali padėti pasiekti specialios programos neaktyviems pedagogams, norintiems grįžti į mokyklas.
Galima atitinkamai derinti kitokią politiką, kuria reguliuojamas mokinių ir pedagogų skaičiaus santykis,
pavyzdžiui, klasių dydis, mokymo darbo krūvis, kontaktinės valandos ir kt. Vis dėlto, kaip pažymi
P. Williams, tikslas subalansuoti pedagogų darbo jėgą turėtų būti tik antraeilis, šalutinis švietimo
planuotojo tikslas, papildantis kitus pagrindinius šios sistemos tikslus. Kitos literatūroje nurodytos
galimos trumpojo laikotarpio priemonės, taikytinos esant pedagogų trūkumui, yra kvalifikacijos
reikalavimų švelninimas ir mokymo darbo krūvio didinimas (P. Santiago, 2002). Yra žinoma, kad abi
šios priemonės neigiamai veikia švietimo kokybę. Taip pat būtų galima siūlyti atlyginimo priedus
trūkstamų dalykų mokytojams. Ilgesniu laikotarpiu, kaip pabrėžia P. Santiago, kitos priemonės, kurių
būtų galima imtis, yra atlyginimų didinimas ir karjeros sistemos pokyčiai. Šios dvi sritys Lietuvoje šiuo
metu reformuojamos, kaip paaiškinta 1 skyriuje.
Atsižvelgdami į tai, ką nustatėme per literatūros peržiūrą, darome išvadą, kad apskritai sutariama dėl
svarbiausių dalykų, darančių poveikį pedagogų pasiūlai ir paklausai. Visoje literatūroje nustatyti iš
esmės tie patys bendrieji principai dėl pedagogų išteklių šaltinių ir dėl pedagogų praradimo priežasčių.
Todėl mūsų modelyje, kurį pateikiame šioje ataskaitoje, vartojami svarbiausi terminai ir taikomi
principai atitinka šioje literatūros apžvalgoje apibūdintus elementus ir geriausios patirties pavyzdžius,
kurie pateikiami tolesniuose skirsniuose.
ANKSTESNI EMPIRINIAI DUOMENYS LIETUVOJE
Lietuvoje iki šiol nebuvo sisteminio ar nuoseklaus požiūrio į pedagogų darbo jėgos pasiūlos analizę, ir
trūksta empirinių duomenų pedagogų pasiūlos bei paklausos srityje, tačiau Lietuvos tyrėjai per
praėjusius 20–30 metų (nuo nepriklausomybės atkūrimo) paskelbė šiek tiek straipsnių šia tema ir
įvykdė šios srities projektų. Jų išvados apibendrinamos šiame skirsnyje. Nežinoma, kaip toliau išdėstyti
rezultatai galėjo būti panaudoti politikai formuoti.
2003 m. Dzemyda et al.20 pasiūlė kiekybinį modelį, skirtą Lietuvos pedagogų darbo jėgai analizuoti ir
prognozuoti naudojant pedagogų duomenų bazės (Lietuvos pedagogų registro) duomenis. Vėlesniais
metais šie autoriai paskelbė ir daugiau darbų šia tema. Jų pasiūlytas modelis atitinka pagrindinius
pedagogų darbo jėgos modeliavimo elementus, pateikta mokinių skaičiaus prognozė, tačiau neatlikta
detalesnės analizės dėl pedagoginių studijų absolventų. Atsižvelgiant tik į ateinančių į šią profesiją
asmenų srautus ir nesugebant skirti naujų absolventų ir pedagogų, ateinančių į šią darbo rinką iš kitur,
19
20

Peter Dolton, Andrew Tremayne, Tsung-Ping Chung (2003), The Economic Cycle and Teacher Supply, OECD.
G. Dzemyda et al. (2003), Forecasting Models in the State Education System, Informatics in Education, 2003, Vol. 2, No. 1, 3–14.
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nepateikiama pakankamai įrodymų, kuriais remiantis būtų galima planuoti priėmimą į studijas, siekiant
užtikrinti, kad būtų tenkinamas kvalifikuotų pedagogų poreikis. Dzemyda et al. nustatė, kad 97,1 proc.
(jau gimusių) vaikų pradeda nuo 7 metų mokytis mokykloje, ir tuo pagrindė ateities mokinių
populiacijos prognozę. Ši prognozė parodė, kad į mokyklas ateina mažo gimstamumo laikotarpiu
gimusių vaikų grupė. Dabar tie vaikai jau yra aukštesnėse klasėse arba stoja į aukštąsias mokyklas; tai
patvirtina metinis vidurinių mokyklų abiturientų ir stojančiųjų į aukštąsias mokyklas skaičiaus
mažėjimas, stebimas jau kelerius metus. Naudodami mokinių prognozę ir mokinių bei pedagogų
skaičiaus santykį, kuris laikytas nekintančiu laikui bėgant, autoriai įvertino pedagogų poreikį. Padaryta
išvada, kad pedagogų skaičius didėja panašiu tempu kaip ir mokinių skaičius, nepriklausomai nuo
politinių ir ekonominių veiksnių, paveikusių Lietuvos valstybinę švietimo sistemą 20; iš to buvo galima
numanyti, kad nesiimant jokių centralizuotos politikos priemonių, skirtų prisitaikyti prie mažėjančios
mokinių populiacijos, mokyklos pačios sumažintų savo išteklius.
Pedagogų paklausos ir pasiūlos prognozę 2006 m. parengė Merkys et al.21 Pagal naudotą modelį
atsižvelgta į visus svarbiausius elementus, tokius kaip mokinių prognozė, pedagogų pakeitimas,
pedagoginių studijų absolventų įdarbinimas ir kiti veiksniai. Prognozuota, kad 2015 m. bus 109 000
ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtinių, tačiau tikrasis jų skaičius tais metais buvo apie 122 000. Taip
pat prognozuota, kad 2015 m. bus apie 355 000 bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, tačiau tikrasis jų
skaičius tuo metu buvo apie 361 000. Autoriai pabrėžė, kad jų pedagogų prognozės pagrindas yra
pedagogų amžiaus struktūra. Prognozuota, kad dėl esamo vidutinio pedagogų amžiaus 9–10 proc. visos
pedagogų darbo jėgos 2010 m. sudarys pensinio amžiaus sulaukę konkrečių dalykų mokytojai, o iki
2015 m. jų dalis pasieks 13–15 proc. Apskritai prognozuota, kad pedagogų įdarbinimų kiekvienais
metais mažės 6 proc. iki 2015 m. Taip pat pabrėžta, kad daugiau kaip trečdalis visų naujų pedagogų,
turinčių aukštojo mokslo kvalifikacinį laipsnį ir ateinančių dirbti į mokyklas 2005–2006 mokslo metais,
neturi pedagogo kvalifikacijos. Kitą panašų tyrimą Merkys et al. atliko 2008 m.22 Pagrindinis šių analizių
trūkumas yra tai, kad tuo metu nebuvo turima duomenų apie pedagoginių studijų absolventų
įdarbinimą.
2014 m. T. Petkus ir I. Karaliun23 pateikė prognozę dėl bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų, daugiausia
dėmesio skirdami gamtos mokslų, matematikos ir technologijų dalykų mokytojams. Savo darbo įvade
autoriai aiškiai nurodė, kad, norint nustatyti pedagogų rengimo programų poreikius, reikėtų atlikti
nuolatinę analizę. Pateikę mokinių skaičiaus įverčius, autoriai pažymėjo, kad iš tų vaikų, kurie gimė ir
pradėjo mokytis mokyklose, mokyklos nebaigiančiųjų vidutinė dalis yra apie 6,3 proc., taigi ji yra kiek
didesnė negu tie įverčiai, kuriuos pateikė Dzemyda et al. (2,9 proc.). Pateiktas įdomus pastebėjimas dėl
teigiamos sąsajos tarp šalies ekonominio vystymosi ir vidutinio pedagogų amžiaus. Autoriai pateikė
prognozę dėl kai kurių konkrečių dalykų mokytojų iki 2023 metų – tai yra ilgiausia iš visų prognozių,
pateiktų peržiūrėtoje literatūroje. Šiame tyrime padaryta išvada, kad 2018 m. pradės trūkti
matematikos ir chemijos mokytojų, 2020 m. – technologijų mokytojų, 2022 m. – biologijos mokytojų,
2023 m. – IT mokytojų. Paminėta silpnoji vieta yra skirtumai tarp regionų – tai reiškia, kad reikia atlikti
išsamią regioninio lygmens analizę.
2013–2015 m. buvo išreikštas kitoks požiūris į darbuotojų poreikių nustatymą įvairiuose ekonomikos
sektoriuose. Siekiant teikti prognozes dėl darbo jėgos paklausos ir pasiūlos pagal profesijų ir
kvalifikacijų grupes sukurtas ZIPS24 modelis. Šį modelį sukūrė Viešosios politikos ir vadybos institutas
(VPVI) 2013–2015 m. Ūkio ministerijos užsakymu, ir jis atnaujintas 2018 m. Šiame sukurtame naujame
modelyje darbo jėgos paklausa ir pasiūla prognozuojamos pagal matematinį ROA-CERGE modelį, kurį iš
pradžių sukūrė Nyderlandų Mastrichto universiteto Švietimo ir darbo rinkos tyrimų centras (ROA) ir
naudojo Čekijos Ekonomikos instituto Ekonominių tyrimų ir podiplominių studijų centras (CERGE).
Šiame Lietuvos prognozavimo modelyje panaudota dauguma ROA-CERGE modelio komponentų.

Prof. G. Merkys et al. (2006), Mokytojų poreikio prognozė, Kaunas, 2006.
Prof. G. Merkys, S. Balčiūnas, tyrimo ataskaita Bendrojo lavinimo mokyklos mokytojų poreikio prognozė, Pedagogų profesinės raidos centras,
Kaunas, Šiauliai, 2008.
23 T. Petkus, I. Karaliun (2014), Mokytojų poreikio tyrimas, Lietuvos matematikos rinkinys, Lietuvos matematikų draugijos darbai, ser. B, 55 t.,
2014, 100–104.
24 Šio modelio rezultatus ir daugiau informacijos apie jį galima rasti www.zips.lt.
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Naudodama suvestinius istorinius duomenis apie makroekonomines prognozes, užimtumą pagal
ekonominės veiklos sektorių, naujus darbo rinkos dalyvius, aukštųjų mokyklų absolventus ir kitus
duomenis, šio projekto grupė parengė vidutinio 5 metų (2018–2022) laikotarpio prognozes dėl 21
profesinės grupės ir 19 kvalifikacijų grupių. Kartu su šiuo prognozavimo modeliu buvo papildomai
apskaičiuoti darbo rinkos stebėsenos rodikliai pagal 92 profesines grupes. Kalbant apie pedagogus, šioje
prognozėje pateikta plati profesijų grupė, sudaryta iš aukštųjų mokyklų dėstytojų, ikimokyklinio,
bendrojo ir profesinio ugdymo pedagogų, švietimo specialistų ir kitų specialistų, mokytojų padėjėjų ir
švietimo sektoriaus vadovų. Numatyta, kad, palyginti su 2017 m., bendra darbuotojų paklausa šiame
sektoriuje didės apie 11,96 proc., daugiausia dėl reikiamo darbuotojų pakeitimo (11,75 proc.), taip pat,
labai nedaug, dėl šio sektoriaus plėtros (0,21 proc.). Be to, numatyta, kad, palyginti su 2017 m., pedagogo
kvalifikaciją turinčių absolventų, ateinančių iš aukštųjų mokyklų, pasiūla padidės 7,8 proc., o šios
kvalifikacijos paklausa padidės 15,3 proc. Šiame modelyje detaliau neskiriami mokyklų tipai, konkrečių
dalykų mokytojai ir kiti aspektai.

4.2. UŽSIENIO ŠALIŲ MODELIAVIMO PAVYZDŽIAI
Projekto grupė atliko kelių praktinių pavyzdžių tiriamąją analizę – išnagrinėjo kelis užsienio šalių
modelius, naudojamus planuojant pedagogų darbo jėgos paklausą politikos sprendimų priėmimo
lygmeniu. Kai kuriais atvejais galimybės tirti modelius buvo ribotos dėl kalbos barjero.
Neseniai paskelbtoje tinklo „Eurydice“ ataskaitoje dėl mokytojo karjeros Europoje25 teigiama, kad
pedagogų darbo jėgos prognozavimas ir planavimas vykdomas daugumoje Europos šalių. Įvairiais
atžvilgiais skiriasi šio darbo principai: laikotarpis, įvesties duomenys, metodai, detalumo lygis ir
tiesioginis pritaikymas priimant politikos sprendimus. Paminėtos septynios švietimo sistemos, kuriose
vykdomas ilgalaikis planavimas. „Eurydice“ taip pat nustatė, kad perspektyvinį planavimą daugiausia
atlieka aukščiausio lygmens valdžios institucijos, ir tik Švedijos, Austrijos, Šveicarijos ir Škotijos
švietimo sistemose papildomus pedagogų pasiūlos ir paklausos tyrimus (kartu su tais, kurie atliekami
aukščiausiu lygmeniu) atlieka vietos valdžios institucijos. Be to, dažniausia problema, su kuria
susiduriama daugumoje prognozavimo priemones naudojančių šalių, yra mokytojų trūkumas mokant
konkretaus dalyko arba konkrečioje geografinėje teritorijoje, senėjanti pedagogų populiacija ir tai, kad
sunku į mokyklas pritraukti jaunus mokytojus ir juos jose išlaikyti.
Toliau pateikiame informacijos apie kelis pasirinktus pavyzdžius, iš kurių vienas yra labai išsamus ir
gerai išvystytas Anglijos modelis, o kitas – šiuo metu kuriamas modelis pedagogų sektoriui Airijoje.
Pateikiama jų apžvalga pagal 10 pav. apibūdintus modelio kriterijus.
ANGLIJOS PEDAGOGŲ PASIŪLOS MODELIS
Šį modelį (angl. Teacher Supply Model, toliau – TSM)26 naudoja Anglijos švietimo departamentas
(Department for Education, DfE), vertindamas, kiek podiplominio pirminio pedagogų rengimo
(angl. initial teacher training, toliau – ITT) studijų vietų reikia kiekvienais metais, kad būtų tenkinama
naujų kvalifikuotų pedagogų (angl. newly qualified teachers, NQT) paklausa. Pagal šį modelį ITT mokymo
programų vietos paskirstomos mokymo teikėjams ir vertinama, kaip švietimo departamentui sekasi
įdarbinti pedagogus ir planuoti ITT stipendijas. Pavyzdžiui, 2018–2019 m. TSM modelyje vertinami ITT
studijų vietų poreikiai 2018–2019 studijų metais. Šis modelis apima valstybės finansuojamas pradines
ir vidurines mokyklas, įskaitant akademijas (angl. academies) ir laisvąsias mokyklas (angl. free schools)
Anglijoje. Nepriklausomos, specialiosios, Škotijos ir Velso (šiuose kraštuose yra atskiros sistemos) ir
kitos mokyklos neįtrauktos į šį modelį, bet jis jas apima netiesiogiai. Šis modelis sukurtas ir naudojamas

Europos Komisija / EACEA / Eurydice, 2018. Mokytojo karjera Europoje. Galimybės tapti mokytoju, karjeros raida ir parama. „Eurydice“
ataskaita. Liuksemburgas, Europos Sąjungos leidinių biuras.
26 Daugiau informacijos apie šį Anglijos pedagogų paklausos modelį galima rasti https://www.gov.uk/government/collections/statisticsteacher-training.
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jau daugiau kaip dešimtmetį. Dirba jo vidaus iniciatyvinė grupė ir išorės techninė naudotojų grupė,
padedančios atlikti modelio plėtros ir jo rezultatų pritaikymo procesus.
TSM yra „išteklių ir srautų“ (angl. stock and flow) modelis, kuriame išteklius galima apibūdinti kaip
pedagogų, šiuo metu dirbančių ir ateityje dirbsiančių mokyklose, skaičių, o srautus – kaip pedagogų,
kurie tikriausiai paliks šiuos išteklius (ir juos reikės pakeisti), skaičių ir naujų pedagogų, kurie turėtų
ateiti į pedagogo profesiją, skaičių. Šiame modelyje iš praeities ir dabarties duomenų sprendžiama apie
ateities įvykius, ir prielaidos grindžiamos įrodymais bei duomenimis. TSM modelyje atsižvelgiama į
šiuos dalykus: mokinių skaičių ir demografinius pokyčius; pedagogų, paliekančių šią profesiją dėl įvairių
priežasčių, skaičių; pedagogų demografiją; naujas politikos priemones; pedagogus, kurie papildo
pedagogų išteklius kitais būdais (ne nauji kvalifikuoti pedagogai, NQT); tai, kad ne visi rengiami
pedagogai baigia rengimo procesą ir kitais metais gauna pareigas valstybės finansuojamame sektoriuje.
Modelio naudotojai gali atlikti testavimą pagal įvairius mokinių ir pedagogų skaičiaus santykius,
mokinių prognozes ir kitus įvesties duomenis.
Duomenų šaltiniai
Šiame modelyje naudojami keli pirminiai ir antriniai duomenų šaltiniai. Mokyklų personalo registras
(angl. School Workforce Census) teikia duomenis apie esamus pedagogų išteklius, jų demografiją ir
informaciją apie mokomuosius dalykus, taip pat duomenis apie pedagogų srautus ir jų kryptis.
Ekonometrinės nubyrėjimo lygių prognozės parodo pedagogų nubyrėjimo lygius ir kaip jie turėtų keistis
laikui bėgant, palyginti su dabartiniais lygiais. Šių prognozių šaltinis yra išorinis Švietimo departamento
parengtas ekonometrinis nubyrėjimo vertinimo modelis (angl. Econometric Wastage Model). TSM
modelyje naudojami ir kito išorinio modelio rezultatai – mokinių populiacijos prognozės.
Naudojami ir kiti, pavyzdžiui, rengiamų pedagogų, baigiančių ITT programas, dalies ir po to sėkmingai
mokytojo darbą gaunančių pedagogų dalies duomenys.
Pagrindinės prielaidos
Per modeliavimo procesą daromos kelios pagrindinės prielaidos. Viena svarbi 2018–2019 m. prognozių
prielaida yra dėl būsimo mokinių ir pedagogų skaičiaus santykio (angl. Pupil:Teacher Ratios, PTR). TSM
modelyje naudojami istoriniai mokinių ir pedagogų skaičiaus santykio ir mokinių skaičiaus duomenys
darant prielaidas dėl to, kaip ateityje keisis mokinių ir pedagogų skaičiaus santykis, taigi ir pedagogų
skaičius. Praeityje mokinių ir pedagogų skaičiaus santykis didėjo ir mažėjo kartu su mokinių skaičiumi.
Papildoma pedagogų paklausa praeityje buvo iš dalies tenkinama didinant mokinių ir pedagogų
skaičiaus santykį, taigi ir klasių dydį. Daromos įvairios prielaidos dėl mokinių ir pedagogų skaičiaus
santykio pradinėse ir vidurinėse mokyklose. Vidurinių mokyklų kiekvieno dalyko mokytojų skaičius
įvertinamas naudojant mokinių duomenis ir konkretaus dalyko mokymo bei mokytojų duomenis.
Pavyzdžiui, 2010 m. nustatytas „English Baccalaureate“ (EBacc) rodiklis siekiant, kad nemažėtų
moksleivių, besimokančių užsienio kalbų ir gamtos mokslų dalykų. Kad pasiektų EBacc lygį, mokiniai
turi išlaikyti šiuos GCSE (vidurinės mokyklos baigimo) egzaminus: anglų kalbos ir anglų literatūros,
matematikos, dviejų ar trijų gamtos mokslų dalykų, istorijos arba geografijos ir senosios arba
šiuolaikinės kalbos. 2017–2018 mokslo metų TSM modelyje daryta planavimo prielaida, kad per
2020 m. vasaros GCSE egzaminus EBacc lygio egzaminus laikančiųjų padaugės nuo dabartinio lygio iki
70 proc. 2018–2019 mokslo metų TSM modelyje daroma prielaida, kad 2024 m. vasarą EBacc lygio
egzaminų laikymas padidės iki 75 proc. visų GCSE egzaminų. Dėl šių prielaidų keičiasi poveikis
šiuolaikinėms užsienio kalboms, taigi šių kalbų mokymo nereikia didinti taip sparčiai, kaip pirmiau
manyta, tačiau tai taip pat daro poveikį ne EBacc dalykams. Taigi, prielaidos dėl EBacc turėjo teigiamą
poveikį ITT studijų vietų, skirtų ne EBacc dalykų mokytojams rengti, skaičiui.
Problemos
Naudojant TSM modelį gali kilti kelios problemos. Pirmoji iš jų susijusi su tuo, kad ir pradinėse, ir
vidurinėse mokyklose didėja mokinių skaičius. Be to, gali būti sunkiau įdarbinti pedagogus augant
ekonomikai, ir todėl, kad pedagogai uždirba santykinai mažesnius atlyginimus, palyginti su įvairių
profesijų vidutiniais atlyginimais. Ekonomikos nuosmukio metu pedagogo profesija yra patrauklesnė,
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nes yra mažiau užimtumo galimybių už jos ribų. Be to, vidiniai pedagogų judėjimo tarp mokyklų srautai
teikia šiai sistemai daugiau neapibrėžtumo, ir į tai dar neatsižvelgiama šiame modelyje. Minėtas EBacc
rodiklis reiškia, kad reikia įdarbinti daugiau mokytojų tiems dalykams, kurių mokytojų buvo sunkiau
įdarbinti ir praeityje. Be to, su pedagogų trūkumu ir pertekliumi susijusi padėtis gali būti skirtinga
įvairiuose Anglijos regionuose.
9 lentelė. Anglijos pedagogų pasiūlos modelio apžvalga pagal pasirinktus modelio kriterijus

Kriterijai
Duomenų
poreikiai

Detalumo lygis

Lankstumas

Automatizuotas
Aktualumas

Taikymas

Mokinių populiacijos prognozės iš Mokinių prognozavimo modelio (angl. Pupil
Projection Model).
▪ Iš mokyklų išeinančių ir į jas ateinančių pedagogų duomenys iš Mokyklų personalo
registro: pedagogai, kurie palieka dirbančių pedagogų išteklius dėl nubyrėjimo,
išėjimai į pensiją, mirtys; duomenys apie naujų ateinančių pedagogų
charakteristikas (amžių ir lytį) pagal visus atėjimo į šią profesiją kelius
(lapkričio mėn. padėties apžvalga).
▪ Pedagogų išteklių duomenys iš Mokyklų personalo registro: pedagogų
charakteristikos; vidurinių mokyklų mokomųjų dalykų tvarkaraštis; pedagogų etato
dydžiai (FTE); pedagogų kvalifikacijos statusas (lapkričio mėn. padėties apžvalga).
▪ Prognozuojami pedagogų nubyrėjimo lygiai pagal ekonometrinį nubyrėjimo
vertinimo modelį.
▪ Istoriniai duomenys nuo 1970 m. iki 2010–2016 m. naudojami apskaičiuojant
rezultatus laikotarpiu nuo 2018–2019 iki 2028–2029 mokslo metų. Kiekvienais
metais modelis atnaujinamas naujausių registrų duomenimis.
▪ TSM modelyje atsižvelgiama tik į tuos pedagogus, kurie įdarbinti į įprastas
pareigybes valstybės finansuojamose mokyklose (ikimokyklinio ugdymo įstaigose,
pradinėse ir vidurinėse mokyklose).
▪ Vidurinių mokyklų aktyvių pedagogų ištekliai skaidomi pagal mokomąjį dalyką
(19 grupių), remiantis prielaidomis dėl to, kiek darbo (proporcingai) įvairių dalykų
mokymui skiria visi pedagogai.
▪ Nubyrėjimas skaičiuojamas išskaidant pagal 3 mokomųjų dalykų grupes ir amžiaus
grupes.
▪ Dauguma įvesties duomenų ir rezultatų skaidomi pagal amžiaus grupę ir lytį.
Galimi scenarijai:
– poveikis pedagogų poreikiui ir naujų pedagogų poreikiui, keičiant būsimo pedagogų
nubyrėjimo lygius pagal lytį; mokinių populiacijos prognozes; prognozes dėl aktyvių
pedagogų išteklių (išreiškiamus mokinių ir pedagogų skaičiaus santykiu) kaitos;
– poveikis pagal podiplominių ITT studijų programas rengiamų pedagogų poreikiui,
keičiant visų naujų aktyvių pedagogų išteklių proporcines dalis, kurias sudarys nauji
kvalifikuoti pedagogai.
Modelio įvesties duomenys ir rezultatai pateikiami naudojant interaktyvias „Excel“
platformas. Šį dokumentą sudaro kelios kortelės su gerai išaiškintais skaičiavimais.
TSM modelyje atsižvelgiama į kai kuriuos politikos priemonių pokyčius. Dėl patvirtintos
vyriausybės politikos šiame modelyje daroma prielaida, kad ta politika, apie kurią
pranešta, bus vykdoma taip, kaip numatyta; o jeigu dar nepranešta apie vyriausybės
poziciją, modeliuojami įvairūs scenarijai, remiantis vyriausybės politika, ir pateikiamas
pagrindinis scenarijus.
Švietimo departamentas kiekvienais metais skirsto studijų vietas ITT programų
teikėjams ir „School Direct“ sistemos pedagoginių stažuočių mokykloms (angl. Lead
Schools), kad būtų organizuojami kursai rengiant naujus pedagogus, ateisiančius dirbti
pagal šią profesiją valstybės finansuojamame Anglijos sektoriuje. Naudodamasis TSM
modelio rezultatais, Švietimo departamentas paskirsto studijų vietas ITT programų
teikėjams ir „School Direct“ mokykloms. Už realius sprendimus dėl pedagogų įdarbinimo
ir paskirstymo mokyklos lygmeniu atsakingos pačios mokyklos.
▪

51

AIRIJA
Demografinės ir ekonominės aplinkybės
Prieš ketverius metus Airija ėmė atsigauti po labai didelio ekonomikos nuosmukio, šalyje buvo didelis
nedarbas. Pagrįstai tikėtasi, kad visi pedagogų rengimo studijų absolventai liks Airijoje ir užims laisvas
pedagogų darbo vietas. Nuo tada ekonomika vėl suklestėjo; sumažėjo nedarbas, gimsta daugiau kūdikių
ir vėl atsinaujino imigracija į šią šalį. Airijoje didėja kultūros įvairovė – vertinama, kad 10–15 proc.
mokyklų mokinių yra gimę ne Airijoje. Kai kuriose mokyklose naujai į šalį atvykusių vaikų dalis gali
siekti net 50 proc. Trūksta būstų, ypač miestuose, todėl mokytojai neišgali gyventi miestuose. Artimųjų
Rytų šalyse (pvz., Dubajuje, Saudo Arabijoje ir kt.) siūloma patrauklių finansinių paskatų Airijos
mokytojams emigruoti į šias šalis. Dėl šių nenumatytų veiksnių Airijoje šiais metais trūksta naujų
kvalifikuotų (angl. newly qualified, NQ) pedagogų.
Pirminis pedagogų rengimas
Iki 2012 m. visoje šalyje buvo 19 valstybės finansuojamų pedagogų rengimo programų teikėjų ir
daugiau kaip 30 akredituotų programų. Vykdant racionalizacijos politiką dabar įsteigti šeši pirminio
pedagogų rengimo (angl. Initial Teacher Education, toliau – ITE) kompetencijos centrai, kuriuose
atliekami tyrimai, teikiama geriausia patirtis, parama ir vadovaujama mokymo bei švietimo procesams.
Visi pedagogai turi įgyti bent bakalauro laipsnį (240 ECTS kreditų). Stojimo į ITE studijas konkurencija
yra didelė, į jas patenka tik 15 proc. geriausiai besimokančių kandidatų. Ankstesni akademiniai
rezultatai yra pagrindinis kriterijus priimant į daugumą ITE kursų. Atskiros pirminio pedagogų rengimo
programos skirtos pradinio ir vidurinio ugdymo mokytojams. Dauguma pradinių mokyklų mokytojų
baigia ketverių metų (240 ECTS kreditų) programą, tačiau kai kurie baigia nuosekliųjų podiplominių
dvejų metų studijų programą. Dauguma popradinio ugdymo mokytojų baigia dvejų metų edukacijos
magistrantūros studijas (120 ECTS kreditų) po to, kai įgyja konkretaus dalyko arba dalykų bakalauro
laipsnį (ne mažiau kaip 180 ECTS kreditų).
Švietimo ministerija kontroliuoja, kiek studentų priimama į pirminio pedagogų rengimo kursus, skirtus
pradinių mokyklų mokytojams. Yra tam tikras kiekvienam studijų teikėjui skiriamas numerus clausus
(kvota). Į vidurinio ugdymo mokytojų kursus priimamų studentų skaičiaus Švietimo ministerija
nekontroliuoja. Kiekvienas studijų teikėjas pats sprendžia, kiek studentų priimti. Dauguma nuosekliųjų
antrosios pakopos ITE studijų teikėjų, rengiančių vidurinio ugdymo mokytojus, nevykdo studentų
atrankos pagal konkrečius mokomuosius dalykus. Dėl to kai kurių dalykų mokytojų gali trūkti, o kai
kurių gali būti per daug. „Vertinimo grupės vizija dėl ITE studijų struktūros Airijoje yra tokia, kad iki
2030 m. Airijoje bus sukurtas pedagogų rengimo įstaigų tinklas, kurio pagrindą sudarys keli tarptautiniu
mastu palyginami pedagogų rengimo institutai. Kiekviena iš šių įstaigų siūlys moksliniais tyrimais
pagrįstą pedagogų rengimą motyvuojančioje tarptautinėje aplinkoje“ (Airijos pirminio pedagogų
rengimo struktūros peržiūra, 2012 m.)27.
Vykdant 2012 m. reformas skirta daugiau dėmesio gebėjimui skaičiuoti, raštingumui ir moksliniais
tyrimais grindžiamai praktikai. Dabar pagal ITE programų turinį daugiau dėmesio skiriama su edukacija
susijusiems dalykams. Koledžai buvo integruoti į universitetus, sustiprintas vidaus ir tarpusavio
bendradarbiavimas. Be to, pasiektas geresnis bendradarbiavimas tarp institutų, ITE centrų ir mokyklų.
Vis dėlto įgyvendinant šią pertvarką kilo daug kliūčių. Tuo pačiu laikotarpiu buvo vykdoma daug įvairių
reformų. Kilo įvairių su ištekliais susijusių klausimų, problemų dėl žmogiškųjų išteklių, darbo santykių
ir teisinės nuosavybės. Taigi, iškelta naujų reikalavimų studentams ir mokykloms.
Pedagogų pasiūla
Švietimo ir įgūdžių departamentui (angl. Department of Education and Skills, DES) susitarus su Pedagogų
taryba (angl. Teaching Council), kad reikėtų išanalizuoti pedagogų darbo jėgos planavimo Airijoje
procedūras, buvo sudaryta techninė darbo grupė (angl. Technical Working Group, toliau – TWG). TWG
Department of Education and Skill, 2012. A Review of the Structure of Initial Teacher Education Provision in Ireland. Background Paper for the
International Review Team, May 2012.
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pirmiausia skyrė dėmesį prognozėms pagal pradinių mokyklų mokytojų pasiūlos modelį ir kartu
planavo būtiną darbą, kurį reikės atlikti kuriant panašų modelį, skirtą sudėtingesniam darbui
popradinio ugdymo lygmeniu (Striking the Balance, 2015)28. Švietimo ministerijai patarta, kad reikėtų
sudaryti nuolatinį komitetą arba grupę, kurie reguliariai susirinkdami ir tikrindami šį prognozavimo
modelį stebėtų jo veiksmingumą ir nuolat tirtų, ar ekonominėje, socialinėje bei kultūrinėje aplinkoje
nėra šį modelį galinčių paveikti veiksnių. Pavyzdžiui, Airijoje praėjusiais metais atsirado tam tikrų
veiksnių, kurie nebuvo numatyti tada, kai prieš ketverius metus patvirtintas priėmimas į pedagogų
rengimo programas.
2018 m. pavasarį švietimo ir įgūdžių ministras sudarė iniciatyvinę grupę, kuri turėtų konsultuoti ir
padėti kurti visapusišką, lankstų ir skaidrų prognozavimo modelį, skirtą pedagogų pasiūlai ir paklausai
tiek pradinio, tiek popradinio ugdymo lygmenimis. Iniciatyvinis komitetas šiuo metu atlieka šią užduotį,
pripažindamas, kad dabartiniai duomenys apie pedagogų išteklius yra nepakankami, ypač popradinio
ugdymo lygmeniu, kuriame reikės daugiau informacijos apie konkrečių dalykų mokymą ir apie visu ir
ne visu etatu dirbančius mokytojus.
Problemos
Popradinio ugdymo mokytojų pasiūlą ir paklausą prognozuoti yra sunkiau negu pradinio ugdymo
mokytojų. Yra įvairių kategorijų popradinių mokyklų, kurių mokymo programa, nepriklausomai nuo
mokyklos tipo, yra ta pati. Apie 55 proc. iš jų yra vadinamos laisvosiomis vidurinėmis mokyklomis
(angl. voluntary secondary schools), kurios valdomos autonomiškai; 25 proc. mokyklų valdo regionų
švietimo tarybos, o 20 proc. yra bendruomenių arba bendrosios mokyklos (angl. community schools,
comprehensive schools), jos taip pat valdomos autonomiškai. Be to, popradinėse mokyklose pedagogai
įdarbinami neterminuotai arba sutartiniu ar ne viso etato pagrindu. Kitos pedagogų pasiūlos
prognozavimo problemos yra susijusios su tuo, kad į mokyklas priimamų mokinių skaičius labai didės
ateinančiais metais; trūksta kai kurių dalykų, pvz., gėlų (t. y. airių) kalbos, šalies ekonomikos, kai kurių
gamtos mokslų dalykų ir šiuolaikinių Europos kalbų mokytojų; yra per daug istorijos, geografijos ir
anglų kalbos mokytojų. Pedagogų rengimo studijų teikėjai (t. y. universitetai) savarankiškai sprendžia
dėl studentų priėmimo, įskaitant jų dalykinę specializaciją.
10 lentelė. Pedagogų pasiūlos ir paklausos modeliavimo Airijoje apžvalga pagal pasirinktus modelio kriterijus

Kriterijai
Duomenų
poreikiai

Detalumo lygis

28

Pradinių mokyklų mokytojai
Trys šaltiniai:
▪ Švietimo ir įgūdžių departamento
prognozuojamas mokinių skaičius
sistemoje kiekvienais mokslo metais.
▪ Pedagogų tarybos Pedagogų registras.
Metinė pasiūla / ateinantys dirbti
naujai registruoti pedagogai, baigę
akredituotas
pedagogų
rengimo
programas, užsienyje kvalifikaciją
įgiję pedagogai, pedagoginių studijų
absolventai.
▪ Švietimo ir įgūdžių departamento
(DES) atlyginimų sistema. Dirbančių
pedagogų skaičius, užimtumo statusas
(pradinių mokyklų mokytojų).
▪ Nėra regioninio lygmens duomenų.
▪ Parodo
tik
pradinių
mokyklų
pedagogų
darbo
jėgos
padėtį
(pradinėse mokyklose nėra dalykų
mokymo).

Popradinis lygmuo
Trys šaltiniai:
▪ Švietimo ir įgūdžių departamento
prognozuojamas mokinių skaičius
sistemoje kiekvienais mokslo metais.
▪ Pedagogų tarybos Pedagogų registras.
Metinė pasiūla / ateinantys dirbti naujai
registruoti
pedagogai,
baigę
akredituotas
pedagogų
rengimo
programas, užsienyje kvalifikaciją įgiję
pedagogai,
pedagoginių
studijų
absolventai.
▪ Švietimo ir įgūdžių departamento (DES)
atlyginimų sistema. Dirbančių pedagogų
skaičius, užimtumo statusas (pradinių
mokyklų mokytojų).
▪ Ribota informacija apie konkrečių
dalykų mokytojus ir apie konkrečių
dalykų mokymo valandų skaičių.
▪ Ribota informacija apie visu ir ne visu
etatu dirbančius pedagogus.

The Teaching Council, December 2015, Striking the Balance. Teacher Supply in Ireland: Technical Working Group Report, June 2015.
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2015–2020 m.
metinės
mokinių
prognozės.
Planuojamame sukurti modelyje bus
galima keisti modelio įvesties duomenis.
Vienkartinė ataskaita.
Prognozių duomenys apskaičiuojami
2015–2020 m.
(kiekvienais
metais)
naudojant
momentinę
prieinamų
duomenų apžvalgą.
Dabartinės prognozės neatspindi jokių
planuojamų politikos priemonių pokyčių.
Šioje ataskaitoje siūloma, kaip reikėtų
toliau
planuoti
pedagogų
pasiūlą
pradinėse mokyklose, ir nepateikta
konkrečių rekomendacijų dėl pokyčių.
Dauguma rekomendacijų yra dėl duomenų
poreikių ir dėl naujo nuolatinio komiteto
sudarymo. Švietimo ir įgūdžių ministras
sudarė kelias darbo grupes, kad būtų
kuriamas pedagogų pasiūlos ir paklausos
modelis.
▪

Lankstumas
Automatizuotas

Aktualumas
Taikymas

2015–2020 m.
metinės
mokinių
prognozės.
Planuojamame sukurti modelyje bus galima
keisti modelio įvesties duomenis.
Vienkartinė ataskaita.
Prognozių duomenys apskaičiuojami 2015–
2020 m. (kiekvienais metais) naudojant
momentinę prieinamų duomenų apžvalgą.
▪

Dabartinės prognozės neatspindi jokių
planuojamų politikos priemonių pokyčių.
Ataskaitoje teikiama pasiūlymų dėl
reikiamo darbo, kad būtų užtikrintas
veikiantis popradinio ugdymo sektoriui
skirtas modelis. Techninei darbo grupei
(TWG) buvo sunku per turimą laiką surinkti
visus sudėtingus duomenis, reikalingus
popradinių mokyklų ateities poreikiams
efektyviai planuoti.
Šiuo metu atliekama daugiau su tuo
susijusio darbo.
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5. REZULTATAI
Toliau pateikiami 4 metų laikotarpio (nuo 2018–2019 iki 2021–2022 mokslo metų) modeliavimo
rezultatai, gauti remiantis pirmesniuose skyriuose aprašytais modelio struktūriniais ir kitais aspektais.
Visų pirma pateikiame rezultatus, gautus pagal bazinį scenarijų, kurio prielaidos pateiktos pirmiau. Taip
pat pateikiamas palyginimas su kitais dviem (mažėjančio efektyvumo ir efektyvios veiklos) scenarijais.

5.1. BAZINĖ PROGNOZĖ: NUO 2018–2019 IKI 2021–2022
Visos bazinio scenarijaus prielaidos apibendrintos ir pateiktos 11 lentelėje. Mokinių, studentų pasiūlos
ir pedagogų išėjimo į pensiją prognozės išsamiau paaiškintos 3 skyriuje. Išsamiau neaprašytos
prielaidos apima prognozes dėl pedagogų, paliekančių mokyklas dėl kitų galimybių darbo rinkoje. Be to,
daromos prielaidos dėl kitų pedagogų pasiūlos šaltinių, tokių kaip neaktyvių pedagogų „rezervas“ ir
nekvalifikuoti pedagogai. Naudojama iš savivaldybių gauta informacija apie psichologų poreikį. Visos
šios prielaidos kartu laikomos baziniu scenarijumi. Gauti rezultatai pateikiami toliau šiame skirsnyje.
11 lentelė. Bazinio scenarijaus prielaidų santrauka

Prielaidos tipas

Bazinis scenarijus

Mokinių prognozė

Bazinė mokinių prognozė, išreiškiama bendru klasių skaičiumi,
gaunama remiantis nuolatinių gyventojų statistiniais duomenimis ir
klasių perėjimo lygiais (tarp mokomųjų klasių ir tarp mokyklų) per
praėjusius 5 metus. Didesnis svoris teikiamas naujesniems
duomenims.
Vidutinis pedagogo darbo kontaktinių valandų skaičius nekinta laikui
bėgant ir yra maždaug 18 kontaktinių valandų per savaitę, arba 0,98
etato dydžio.
Iš mokyklų į pensiją išeina tokia pati pedagogų dalis kaip ir per
praėjusius 5 metus.

Kontaktinės valandos / etato dydis
pedagogui
Išėjimo į pensiją prognozė
Pedagogų, paliekančių mokyklas dėl
darbo kitose darbo rinkos dalyse,
dalies prognozė

Kasmet vidutiniškai apie 1,5 proc. pedagogų palieka mokyklas dėl
darbo kitose darbo rinkos dalyse.

Teisiniai reikalavimai dėl konkrečių
specializacijų

Mokykloje pagal įstatymus privalo dirbti psichologas. Tuo metu, kai
atliekama ši analizė, tik maža dalis mokyklų atitinka šį reikalavimą. Šis
modelis parodo naujų psichologų poreikį, remiantis iš savivaldybių
gauta informacija.
Prognozuojant absolventų, ateisiančių dirbti į mokyklas, skaičių
naudojami istoriniai duomenys apie pedagoginių studijų studentų,
anksčiau baigusių studijas ir įsidarbinusių mokyklose, dalį.

Pedagoginių studijų absolventų
įdarbinimas mokyklose
Neaktyvių pedagogų pasiūla (kokia
įdarbinamų pedagogų dalis baigė
pedagoginių studijų programas prieš
3–5 metus ir praėjusiais metais
nedirbo pedagogo darbo)

Kiekvienais metais į mokyklas dirbti ateinančių anksčiau neaktyvių
pedagogų dalis yra pastovi. Ši dalis įvertinama pagal praėjusių 5 metų
duomenis. Ypač paklausioms specializacijoms taikomas 10 proc.
apribojimas (tik ikimokyklinio ugdymo auklėtojams, 2017–
2018 mokslo metais).
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Nekvalifikuotų (arba nežinomos
kvalifikacijos) pedagogų pasiūla
(kokia įdarbinamų pedagogų dalis
laikomi baigusiais pedagoginių
studijų programas prieš daugiau kaip
5 metus ir nedirbo pedagogo darbo
praėjusiais metais)

Kiekvienais metais į mokyklas dirbti ateinančių nekvalifikuotų
pedagogų dalis yra pastovi. Ši dalis įvertinama pagal praėjusių 5 metų
duomenis. Taikomi apribojimai pagal nustatytą didžiausią asmenų,
galinčių pradėti dirbti mokyklose, skaičių. Šis įvertis nustatomas pagal
31–60 metų amžiaus pedagogus, kurie nedirbo mokyklose 2017–2018
mokslo metais, tačiau anksčiau bent kartą dirbo mokyklose 2010–
2016 m.

Naujų pedagogų paklausa 2018–2019 mokslo metais reiškia papildomą asmenų skaičių mokyklose,
reikalingą siekiant pakeisti į pensiją išeinančius pedagogus ir atsižvelgti į mokinių skaičiaus pokyčius
bei į kitus minėtus 12 lentelėje nurodytus aspektus. Didžiausia yra ikimokyklinio ugdymo auklėtojų
(reikalingi 262 asmenys) ir pradinio ugdymo mokytojų (248) paklausa. Maždaug pusė naujų
ikimokyklinio ugdymo pedagogų paklausos atsirado dėl to, kad reikės pakeisti 187 pedagogus, kurie
išeis į pensiją. Kita vertus, 2018–2019 mokslo metais į pensiją turėtų išeiti tik apie 80 pradinio ugdymo
mokytojų. Mažiausia yra ekonomikos (3), pilietiškumo pagrindų ir IT (6) mokytojų paklausa. Todėl
galima daryti išvadą, kad dėl galimų skaičiavimo paklaidų nereikia imtis papildomų priemonių, siekiant
patenkinti šiek tiek padidėjusią minėtų specializacijų paklausą.
Lygindami plėtros ir pakeitimo paklausos 2018–2019 mokslo metais dydį su pedagogų skaičiumi
praėjusiais 2017–2018 mokslo metais, matome, kad daugumos specializacijų paklausą lemia pakeitimo
poreikis. Pedagogus, kurie palieka mokyklas išeidami į pensiją ar dėl galimybių kitur, reikia pakeisti
naujais pedagogais, jei daroma prielaida, kad tie, kurie liks dirbti mokyklose, neperims išeinančiųjų
pedagogų kontaktinių darbo valandų. Plėtros paklausa dėl mokinių populiacijos pokyčių yra didesnė tik
kelių specializacijų atvejais. Reikės didinti pradinio ugdymo mokytojų (apie 3 proc.), priešmokyklinio
ugdymo pedagogų (5 proc.) ir psichologo (27 proc.) specializacijos darbuotojų populiaciją. Psichologų
paklausą lemia prielaida, pagal kurią atsižvelgiama į teisinius reikalavimus dėl psichologų darbo
mokyklose. 2018–2019 mokslo metais reikia vidutiniškai 2 proc. didinti kiekvienos specializacijos
mokytojų skaičių, atsižvelgiant į senėjančią pedagogų populiaciją. Prognozuojama, kad visiškai nereikės
pakeisti socialinio pedagogo specializacijos darbuotojų.
Dėl žemų studijų baigimo ir įsidarbinimo koeficientų prognozuojama, kad 2018–2019 mokslo metais
mokyklų personalą galės papildyti tik 126 asmenys. Bendras studentų, kurie turėtų baigti studijas,
skaičius yra 848, tačiau, remiantis istoriniais duomenimis apie studentų įsidarbinimą mokyklose,
numatoma, kad įsidarbins tik 13 proc. iš jų. 244 studentai turėtų baigti kūno kultūros mokytojo
specialybės studijas, o 102 galėtų pradėti socialinio pedagogo karjerą. Dėl įvairių priežasčių yra
akivaizdžių kliūčių, trukdančių priimti sprendimą tapti pedagogu. Tai gali būti įvairaus pobūdžio
problemos – asmeninės motyvacijos stoka, lūkesčių neatitinkančios karjeros galimybės,
nepasitenkinimas studijų programa ir kt. Reikia toliau tirti, kas skatina pedagoginių studijų absolventą
rinktis pedagogo karjerą, kad būtų galima rekomenduoti imtis tikslinių intervencijų ir galbūt keisti
esamą politiką. Taip pat tikėtina, kad absolventų įsidarbinimui netolimoje ateityje turės įtakos sukurta
nauja pedagogų darbo apmokėjimo sistema ir tokie karjeros raidos etapai kaip siūloma oficiali
pedagoginė stažuotė.
Kiti pasiūlos šaltiniai yra neaktyvūs pedagogai ir asmenys, kurie anksčiau nebuvo kvalifikuoti arba kurių
kvalifikacija nežinoma (dėl riboto ankstesnių švietimo duomenų laikotarpio). Žvelgiant į pedagoginių
studijų absolventų, baigusių studijas prieš 3–5 metus, turinčių pedagogo kvalifikaciją ir pradėjusių dirbti
mokyklose 2017–2018 mokslo metais, skaičių, matyti, kad jų yra apie 200. Bendras neaktyvių pedagogų,
kurie turi kvalifikaciją ir faktiškai galėtų mokyti, skaičius yra apie 8 540. Toks neaktyvių pedagogų
rezervo dydis paaiškinamas žemais absolventų įsidarbinimo lygiais. Tikėtina, kad šie asmenys
įsidarbina ir eina pareigas viešajame, nevyriausybiniame arba kitame sektoriuje, kuriame vertinama
pedagogo kvalifikacija. Pedagoginių studijų absolventai, baigę STEM ar IT sričių studijas (tai daugiausia
tos profesijos, kurių specialistų nuolat trūksta bendrojoje darbo rinkoje), gali rinktis dirbti tokį darbą,
kuriam reikia specialių jų dalyko žinių.
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Žvelgiant į tai, kiek per metus pasipildo pedagogų populiacija, galima išskirti dar vieną naujų pedagogų
grupę. 2017–2018 mokslo metais mokyklose pradėjo dirbti apie 1 600 asmenų, baigusių studijas prieš
5 ar daugiau metų. Tai gali būti pedagogai, kurie pradėję karjerą įgijo pedagoginio darbo patirties ir
vėliau metė šį darbą. Šioje grupėje gali būti ir tokių asmenų, kurie niekada nedirbo pedagogais ir įgijo
darbo patirties kitur. Siekdami įvertinti galimą tokių darbo rinkoje dalyvaujančių asmenų, kuriuos
galima priskirti šiai grupei ir kurie galėtų ateiti dirbti į mokyklas, skaičių, darome prielaidą, kad jeigu
asmuo bent kartą dirbo mokykloje, tai rodo jo norą joje dirbti. Įvertinome, kad bendras šios grupės
asmenų skaičius pagal mūsų duomenų parametrus siekia 7 520. Todėl tikėtina, kad visi trys pedagogų
pasiūlos šaltiniai kada nors praeityje susikeitė vietomis, ir dabar nauji absolventai nebesudaro
didžiausios kiekvienais metais naujai įdarbinamų pedagogų dalies. Be to, rinkoje yra didelis skaičius
asmenų, galinčių arba norinčių ateiti dirbti į mokyklas.
Dabar pažvelkime į 2018–2019 mokslo metų bazinio scenarijaus rezultatus (26 pav.). Turint omenyje
su plėtra ir pakeitimu susijusios pedagogų paklausos dydį, mažą absolventų įsidarbinimą ir didelį
ateinančių dirbti neaktyvių pedagogų srautą, prognozuojama, kad 2018–2019 mokslo metais trūks 126
asmenų. Yra su įvairiomis specializacijomis susijusių skirtumų. Didžiausias yra pradinių mokyklų
mokytojų trūkumas – numatoma, kad iš viso trūks 177 mokytojų. Net jeigu įsidarbintų visi pedagoginių
studijų absolventai, vis vien trūktų daugiau kaip 100 mokytojų. Todėl reikia imtis ir kitokių trumpalaikių
priemonių siekiant kompensuoti mokytojų trūkumą pradinėse mokyklose. Numatoma, kad trūks
daugiau kaip 20 asmenų, turinčių tokias specializacijas kaip lietuvių kalba (24), matematika (25), kitos
(ne anglų) užsienio kalbos (29), priešmokyklinis ugdymas (55) ir psichologija (109). Jei daugiau
studentų baigtų pedagogines studijas ir įsidarbintų, tai padėtų kompensuoti lietuvių kalbos mokytojų ir
priešmokyklinio ugdymo pedagogų trūkumą, tačiau tik iš dalies kompensuotų kitų į sąrašą įtrauktų
specializacijų trūkumą.
2018–2019 mokslo metais tikimasi socialinių pedagogų (37) ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojų (284)
pertekliaus. Dar kartą pažvelgę į mokinių prognozę ikimokyklinio amžiaus vaikų kategorijoje, matome,
kad mokinių skaičius tik truputį didėja, lyginant 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metus (6 lentelė). Be
to, reikės pakeisti apie 3 proc. pedagogų. Kiekvienais metais į ikimokyklinio ugdymo įstaigas ateina
dirbti daug asmenų, kurie nėra nauji pedagoginių studijų absolventai ar aktyvūs dirbantys pedagogai,
tačiau jie taip pat nėra reikalingi dėl mokinių skaičiaus ar pedagogų populiacijos pokyčių. Vis dėlto gali
būti skirtumų tarp savivaldybių, kurių neįmanoma apskaičiuoti pagal šį bandomąjį modelį.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos yra aktyviau lankomos miestų vietovėse (72 proc.) ir kur kas mažiau
kaimuose (35 proc.29), tad nors ir yra perteklius visos šalies mastu, kai kuriose savivaldybėse padėtis
gali būti kitokia, ir tokių savivaldybių skaičius gali didėti.
Suminė (kumuliatyvi) 4 metų prognozė parodo bendrą pedagogų perteklių arba trūkumą tuo atveju, jei
nebūtų jokių pokyčių. Didžiausias trūkumas per 4 metų laikotarpį nustatytas pradinių mokyklų
mokytojų grupėje – jų iš viso trūksta apie 700. Pagrindinis veiksnys, skatinantis pradinių mokyklų
mokytojų paklausą pagal bazinį scenarijų, yra pradinių klasių skaičiaus didėjimas 8–11 proc. per metus.
Kitų trūkstamų pedagogų – lietuvių kalbos ir matematikos mokytojų – skaičius per ketverius metus gali
siekti iki 200 asmenų. Trūkstamų priešmokyklinio ugdymo pedagogų skaičius padidės daugiau kaip du
kartus, taigi trūks maždaug 123 asmenų. Dėl skirtingų grupių dydžių bendras ikimokyklinio ugdymo
auklėtojų perteklius per 4 metus sumažės iki 229. Trūks užsienio (anglų ir kitų) kalbų mokytojų –
atitinkamai 171 ir 159. Todėl priėmimo į pedagogines studijas tvarkos keitimai gali būti vienas
svarbiausių būdų įveikti šį trūkumą vidutinės trukmės laikotarpiu.
Analizuojant šiuos rezultatus, būtina atsižvelgti į daromas prielaidas. Sisteminiai pokyčiai, susiję su
mokinių ir pedagogų skaičiaus santykiu, pedagogų darbo apmokėjimo sistema, mokyklų tinklu ir
neseniai įsteigtais trimis pedagogų rengimo centrais, gali paveikti trumpojo ir vidutinio laikotarpio
prognozavimo rezultatus. Atsižvelgiant į vykdomas reformas, tikėtina, kad struktūriniai pedagogų
paklausos ir pasiūlos pokyčiai bus matomi vėlesniuose šio modelio atnaujinimo etapuose. Todėl,
siekiant parodyti įvairias galimas situacijas, parengti ir toliau pateikiami dar du scenarijai.

29

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų lankymas 2017 metais, Lietuvos statistika.
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12 lentelė. Naujų pedagogų paklausa 2018–2019 mokslo metais ir pasiūlos šaltiniai. Bazinis scenarijus

Specializacija

Biologijos
mokytojas
Chemijos
mokytojas
Dailės
mokytojas
Dorinio ugdymo
mokytojas
Ekonomikos
mokytojas
Fizikos
mokytojas
Dalyko „Gamta
ir žmogus“
mokytojas
Geografijos
mokytojas
Gimtosios
kalbos (kita)
mokytojas
Istorijos
mokytojas
IT mokytojas
Kūno kultūros
mokytojas
Lietuvių kalbos
mokytojas
Matematikos
mokytojas
Muzikos
mokytojas
Pilietiškumo
pagrindų
mokytojas
Pradinio
ugdymo
mokytojas
Technologijų
mokytojas
Užsienio kalbos
(anglų)
mokytojas
Užsienio kalbos
(kita) mokytojas
Žmogaus saugos
mokytojas
Ikimokyklinio
ugdymo
auklėtojas

Naujų
pedagogų
paklausa
2018–
2019 m. m.

Studentų pasiūla

Neaktyvūs pedagogai

Nekvalifikuoti
pedagogai
Dirbę
Potencialūs
mokyklose
darbuotojai
2017–
2018–
2018
2019 m. m.*
m. m.

Prognozė

Didžiausia
galima
reikšmė

Dirbę
mokyklose
2017–
2018
m. m.

Didžiausia
galima
reikšmė

10

2

16

2

117

11

187

24

1

1

0

28

12

100

23

2

15

2

400

28

237

39

2

17

5

260

50

527

3

0

0

1

-

5

138

25

1

1

0

50

17

171

10

2

12

3

118

8

33

17

2

18

5

235

16

135

9

1

9

0

140

6

61

21

3

27

2

237

32

262

6

2

7

1

218

20

175

55

10

244

8

1287

37

393

77

3

37

11

349

59

685

53

1

2

2

106

36

445

68

12

76

11

559

44

315

6

1

5

2

550

15

3

248

11

48

10

195

127

366

23

2

13

2

196

22

118

62

5

34

5

375

78

518

70

1

12

3

174

33

297

13

0

0

0

-

5

40

262

20

80

86

254

702

1671
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Priešmokyklinio
ugdymo
pedagogas
Psichologas
Socialinis
pedagogas

120

18

72

7

248

82

119

159

0

0

1

-

68

155

23

10

102

22

2444

51

179

* 31–60 metų amžiaus pedagogai, kurie nedirbo mokyklose 2017–2018 mokslo metais, tačiau bent kartą jose dirbo
2010–2016 m. laikotarpiu.
25 pav. Naujų pedagogų paklausa 2018–2019 mokslo metais, palyginti su 2017–2018 mokslo metais, pagal bazinį scenarijų
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26 pav. Pedagogų trūkumas (+) arba perteklius (−) pagal specializaciją 2018–2019 mokslo metais, pagal bazinį scenarijų
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27 pav. Suminis (kumuliatyvus) pedagogų trūkumas (+) arba perteklius (−) nuo 2018–2019 iki 2021–2022 mokslo metų, pagal
bazinį scenarijų
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5.2. SCENARIJŲ TESTAVIMAS: NUO 2018–2019 IKI 2021–2022
Siekiant parodyti šio modelio lankstumą ir galimas situacijas ateityje, kartu su vadinamuoju baziniu
scenarijumi pateikiami dar du scenarijai. Svarbu pažymėti, kad šie du scenarijai nėra laikytini pateikto
bazinio scenarijaus pasikliautinuoju intervalu. Pagrindinį skirtumą tarp šių scenarijų apibūdiname kaip
„efektyvumo“ lygį, kurį parodo mokinių prognozė, išėjimo į pensiją mastas ir kiti modeliavimo
elementai. Pagal mažėjančio efektyvumo (ME) scenarijų daroma prielaida, kad mokinių populiacija
toliau mažės, ir todėl mokytojų darbas sutrumpės 1 kontaktine valanda per savaitę. Be to, nustatomas
išėjimo į pensiją mastas yra mažesnis negu ankstesnis dydis, naudotas pagal bazinį scenarijų. Pagal
efektyvios veiklos (EV) scenarijų daroma priešinga prielaida, kad labiau didės mokinių populiacija,
išėjimo į pensiją mastas bus didesnis negu praeityje, ir kiekvienas pedagogas gaus 3 papildomas
kontaktines valandas per savaitę. Visos daromos prielaidos, panašiai kaip ir bazinio scenarijaus
aprašymas, pateiktas pirmesniame skirsnyje, pateikiamos A3 priede.
Vertinant bendrą pedagogų trūkumą arba perteklių, bendra padėtis pagal ME scenarijų yra tokia, kad
2018–2019 mokslo metais trūks 875 pedagogų, palyginti su baziniu scenarijumi (98), o pagal EV
scenarijų nustatytas bendras 708 pedagogų perteklius. Tai rodo, kaip gali keistis padėtis, darant
prielaidas dėl skirtingų išėjimo į pensiją, įsidarbinimo ir kitų rodiklių lygių. Pagal visus tris scenarijus
prognozuojamas pradinių mokyklų mokytojų trūkumas 2018–2019 mokslo metais; didžiausias jų
trūkumas nustatytas pagal EV scenarijų (262 asmenys). Tai rodo, kad reikia tikslingomis
intervencijomis valdyti mokytojų trūkumą ir tenkinti jų poreikį, nuodugniai analizuojant šios problemos
priežastis. Akivaizdus ikimokyklinio ugdymo auklėtojų perteklius nustatytas pagal visus tris scenarijus,
tačiau didžiausias perteklius (284) gautas pagal bazinio scenarijaus prielaidas. Kitų specializacijų, kaip
antai psichologų, užsienio kalbų (kitų, ne anglų) ir matematikos mokytojų, trūkumas nustatytas pagal
abu scenarijus.
Išsamios naujų pedagogų poreikio prognozės pagal specializaciją, scenarijų ir prognozės metus
pateiktos 14 lentelėje. Svarbu pažymėti, kad, kuriant naujus scenarijus, galima naudoti ir kitokius
prielaidų derinius. Ši funkcija suteikta sukūrus naudotojams skirtą interaktyvią priemonę, kuri
paskelbta kartu su šia ataskaita.
13 lentelė. Scenarijų palyginimas pagal aspektus 2018–2019 mokslo metais

Bazinis scenarijus
Bendras pedagogų
trūkumas (+) / perteklius
(−)
Labiausiai trūkstama
specializacija (+)
Didžiausio pertekliaus (−)
specializacija
5 specializacijos, kurių
pedagogų trūkumas
didžiausias (+)

98

875

Pradinio ugdymo
mokytojas (177)

Pradinio ugdymo
mokytojas (159)

Ikimokyklinio ugdymo
auklėtojas (−284)
1.
2.
3.
4.
5.

Mažėjančio efektyvumo
(ME) scenarijus

Pradinio ugdymo
mokytojas
Psichologas
Ikimokyklinio
ugdymo auklėtojas
Užsienio kalbos
(kita) mokytojas
Matematikos
mokytojas

Ikimokyklinio ugdymo
auklėtojas
(−156)
1. Pradinio ugdymo
mokytojas
2. Ikimokyklinio
ugdymo auklėtojas
3. Muzikos mokytojas
4. Užsienio kalbos
(kita) mokytojas
5. Kūno kultūros
mokytojas

Efektyvios veiklos
(EV) scenarijus
−708

Psichologas (554)
Ikimokyklinio ugdymo
auklėtojas
(−267)
1. Psichologas
2. Pradinio ugdymo
mokytojas
3. Matematikos
mokytojas
4. Lietuvių kalbos
mokytojas
5. Užsienio kalbos
(anglų) mokytojas
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14 lentelė. Naujų pedagogų poreikis: perteklius (−) arba trūkumas (+) pagal specializaciją, scenarijų ir prognozės metus

Specializacija

Biologijos
mokytojas
Chemijos
mokytojas
Dailės
mokytojas
Dorinio ugdymo
mokytojas
Ekonomikos
mokytojas
Fizikos
mokytojas
Dalyko „Gamta
ir žmogus“
mokytojas
Geografijos
mokytojas
Gimtosios
kalbos (kita)
mokytojas
Istorijos
mokytojas
IT mokytojas
Kūno kultūros
mokytojas
Lietuvių kalbos
mokytojas
Matematikos
mokytojas
Muzikos
mokytojas
Pilietiškumo
pagrindų
mokytojas
Pradinio
ugdymo
mokytojas
Technologijų
mokytojas
Užsienio kalbos
(anglų)
mokytojas
Užsienio kalbos
(kita)
mokytojas
Žmogaus saugos
mokytojas
Ikimokyklinio
ugdymo
auklėtojas
Priešmokyklinio
ugdymo
pedagogas

Bazinis scenarijus

Mažėjančio efektyvumo
(ME) scenarijus

Efektyvios veiklos (EV)
scenarijus

2018–
2019

2019–
2020

2020–
2021

2021–
2022

2018–
2019

2019–
2020

2020–
2021

2021–
2022

2018–
2019

2019–
2020

2020–
2021

2021–
2022

−2

9

11

22

3

6

13

25

−1

5

12

30

9

11

15

21

15

9

18

25

10

8

19

25

−2

5

5

3

39

5

8

9

−102

−5

−1

3

−2

7

5

3

67

5

4

5

−204

−9

−5

−3

−2

1

2

2

17

−1

2

3

−56

1

2

3

8

16

14

24

13

11

17

28

5

17

18

31

2

10

9

2

20

9

10

5

−53

7

7

4

−1

12

18

21

3

8

22

28

−5

6

18

27

4

6

8

7

13

7

10

9

−5

4

8

6

−1

23

23

24

-1

19

32

38

−2

11

21

33

−7

9

9

13

37

7

15

21

−61

7

12

21

−3

20

17

19

82

11

18

24

−259

−114

−88

−72

24

64

59

63

32

45

59

69

57

59

65

83

3

79

78

77

21

61

82

89

60

85

91

104

3

13

14

16

104

20

27

27

−208

−10

1

5

−1

2

3

2

20

2

3

4

−59

−3

−2

1

177

197

184

170

159

168

134

133

262

112

71

60

1

28

31

33

45

22

34

40

−48

21

29

40

−9

52

58

70

11

43

67

78

26

22

31

50

29

47

41

42

97

37

43

46

−96

43

38

45

3

6

6

5

26

5

6

8

−66

6

7

9

−284

−62

98

19

−156

130

201

126

−267

−405

−433

−518

55

10

5

53

131

22

18

66

−60

−92

−105

−56

63

Psichologas
Socialinis
pedagogas

109

−44

−46

−45

80

2

9

10

554

−44

−45

−43

−37

−36

−35

−36

−3

−17

−7

−1

−130

−88

−74

−63
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IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
PEDAGOGŲ PASIŪLOS PLANAVIMO PRAKTIKA
Lietuva, kaip ir daugelis kitų ES šalių, turėtų vykdyti įrodymais grindžiamą politiką ir įgyvendinti aiškius
pedagogų darbo jėgos planavimo ir valdymo procesus. Šiai politikai ir procesams turėtų būti nustatytas
aiškus ciklas, numatytas suinteresuotųjų šalių dalyvavimas ir jų funkcijos, taip pat nustatyti metodai,
pagal kuriuos per metinį ciklą paskirstomas biudžetas studentų priėmimui į pedagogines studijas.
Siekiant pedagogų planavimo sistemos nuoseklumo, reikėtų, kad bendradarbiautų pedagogų rengimo
centrai, politikos sprendimus priimantys asmenys, profesinės sąjungos ir kitos suinteresuotosios šalys.
Atsižvelgiant į vykdomas Lietuvos pedagogų darbo apmokėjimo sistemos, pedagogų rengimo centrų
tinklo ir profesinio tobulėjimo (profesinio augimo) proceso reformas, tikėtina, kad keisis veiksniai, nuo
kurių priklauso pedagogų pasiūla ir (arba) paklausa. Tačiau iki tol, kol bus priimti ir įgyvendinti
konkretūs sprendimai, pagal šį prognozavimo modelį neįmanoma tiksliai prognozuoti, kaip keisis
paklausos veiksniai, tokie kaip pedagogų išėjimo į pensiją mastas ar pedagogai, paliekantys šią profesiją
dėl kitų galimybių darbo rinkoje, arba pasiūlos veiksniai, tokie kaip studentų pedagoginių studijų
baigimo ir įsidarbinimo lygis (abu šios ataskaitos 5.2 skirsnyje pateikti alternatyvūs scenarijai rodo
galimus pedagogų poreikio skirtumus nukrypus nuo bazinio scenarijaus, priklausomus nuo to, kokie
politikos sprendimai bus priimti).
•

•

•

Rekomenduojama sudaryti grupę, kurios darbą koordinuotų Švietimo ir mokslo ministerija ir
kuri, reguliariai susirinkdama, užtikrintų pedagogų planavimą praktikoje ir reikiamų procesų
vykdymą, kad būtų surinkta visa reikalinga informacija ir duomenys.
Rekomenduojama į šią grupę įtraukti pedagogų rengimo centrų, vietos valdžios ir profesinių
sąjungų atstovus bei analitikus, siekiant užtikrinti, kad šioje grupėje būtų priimami sprendimai
atsižvelgiant į esamas problemas, aktualius klausimus ir švietimo bendruomenės poreikius.
Reikėtų skirti išteklių tolesniam šios grupės darbui remti.

TOLESNĖ MODELIO PLĖTRA
Per šio projekto laikotarpį jo grupė turėjo galimybę ištirti pedagogų planavimo teorijos šaltinius ir kai
kuriuos Europoje taikomų planavimo sistemų pavyzdžius ir sukurti modelį, kuris, kaip manome, taps
Lietuvos pedagogų pasiūlos planavimo pagrindu. Buvo atlikti duomenų rinkimo, rengimo ir algoritmų
kūrimo darbai, siekiant parengti pedagogų poreikio trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu prognozes. Per
gana trumpą laiką sukurti pedagogų paklausos ir pasiūlos modelio elementai. Projekto grupė mano, kad,
siekiant užtikrinti prognozavimo rezultatų patikimumą ir palyginamumą, reikia toliau vystyti šį modelį.
•

•
•

Modelį reikės toliau plėtoti, kad jis apimtų visus duomenis ir informaciją, kurie yra reikalingi
visapusiškam pedagogų darbo jėgos modeliui. Per šią plėtrą būtų įtrauktos tos specializacijos,
kurių šis modelis dar neapima, taip pat būtų įtraukti detalesni pedagogų lygmens ir sektoriaus
duomenys.
Reikės didinti automatizaciją, ypač sąsajas su pirminiais duomenų šaltiniais, kad būtų galima
skirti mažiau laiko šio modelio atnaujinimui kiekvienais metais.
Reikėtų skirti išteklių tolesnei šio modelio plėtrai remti.

SU PEDAGOGŲ PAKLAUSA SUSIJĘ ASPEKTAI
Pagal bazinį scenarijų prognozuojama, kad bendras mokinių klasių skaičius nuo 2017–2018 iki 2021–
2022 mokslo metų padidės 7 proc. Šiuo atveju bendras klasių skaičius tikriausiai didės vidutiniškai po
2 proc. per metus.
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Prognozuojame, kad 3 077 pedagogai, dirbę mokyklose 2017–2018 mokslo metais, per 4 metų
laikotarpį išeis į pensiją. Daugiausia iš tų pedagogų, išeisiančių į pensiją, turi ikimokyklinio ugdymo
auklėtojo (680) ir pradinio ugdymo mokytojo (306) specializaciją. Pedagogų išėjimas į pensiją ir
mokinių populiacijos pokyčiai yra pagrindiniai pedagogų paklausą lemiantys veiksniai.
•
•

Reikės reguliariai ir nuolat prognozuoti mokinių skaičių, siekiant nustatyti, ar mažų vaikų grupių
didėjimas yra laikinas, ar labiau ilgalaikis reiškinys.
Rekomenduojama persvarstyti paskatas pedagogams išeiti į pensiją. Pedagogams, norintiems
išeiti į pensiją, pensija turėtų būti ekonomiškai patraukli perspektyva. Vienkartinė išmoka,
skiriama siekiant paskatinti pedagogus išeiti į pensiją, padėtų artimiausiu laikotarpiu pagerinti
bendrą į pensiją išėjusių pedagogų gerovę.

PIRMINIS PEGAGOGŲ RENGIMAS KAIP PEDAGOGŲ PASIŪLOS ŠALTINIS
Pedagogų darbo jėgos pasiūlą sunku užtikrinti todėl, kad Lietuvoje tik nedidelė pedagoginių studijų
studentų dalis baigia studijas ir įsidarbina. Bendras pedagoginių studijų programų studentų, kurie
turėtų baigti studijas per 4 metų laikotarpį, skaičius yra 848, tačiau iš istorinių duomenų apie studentų
studijų baigimą ir karjeros pradžią (įsidarbinimą mokyklose) galima prognozuoti, kad tik 13 proc.
absolventų pradės dirbti mokyklose. Šioje ataskaitoje prognozuojama, kad 2018–2019 mokslo metais į
mokyklas ateis dirbti tik 126 pedagoginių studijų absolventai.
•

•

•

•
•

Ilgalaikėmis priemonėmis, kuriomis padedama gerinti pedagogų darbo sąlygas, tikriausiai būtų
padidintas studijų baigimo ir neseniai pedagogines studijas baigusių absolventų įsidarbinimo
lygis. Tokios priemonės turėtų būti orientuotos į geresnį atlyginimą, tęstinį profesinį tobulėjimą
ir geresnę mokyklų aplinką, palankią pedagogams. Siekiant išlaikyti pedagogus jų karjeros
pradžioje ypač svarbu sėkmingai įgyvendinti naujų kvalifikuotų pedagogų pedagogines
stažuotes.
Pakeistos pedagoginių studijų programos, pagal kurias akcentuojamos konkrečių dalykų žinios
ir suteikiama pedagoginio darbo įgūdžių, gali padėti atnaujinti pedagogų rengimo procesą ir
paskatinti motyvuotus jaunuolius tapti pedagogais. Reikėtų atsižvelgti į tai, per kiek laiko bus
atlikti studijų programų pakeitimai, – tikėtina, kad praeis 3–4 metai (tiek, kiek trunka visa
studijų programa), iki tie pokyčiai pasieks pedagogų darbo rinką.
Siūlomas neseniai įsteigtų pedagogų rengimo centrų įtraukimas į pedagogų darbo jėgos
planavimo bendradarbių grupę sudarys sąlygas juos įtraukti į permainų procesą. Atsižvelgiant
į aukštųjų mokyklų autonomiją, siekiant tinkama linkme pakreipti pedagoginių studijų teikėjų
darbą, reikalingi aiški strateginė pedagogų rengimo Lietuvoje vizija.
Rekomenduojama atlikti studentų pasitenkinimo analizę, siekiant nustatyti priežastis, kodėl
studentai nebaigia pedagoginių studijų.
Tokios artimiausio laikotarpio priemonės, kaip didesnės stipendijos pedagoginių studijų
studentams, turėtų padėti didinti studentų, kurie renkasi pedagoginių studijų programas,
skaičių. Vis dėlto vien didinant stipendijų skaičių galima ir negauti norimo rezultato – didesnio
absolventų skaičiaus įsidarbinimo. Be to, didinant studentų krepšelių skaičių pedagoginėms
studijoms, rizikuojama, kad gali nepavykti pritraukti motyvuotų abiturientų. Nepakankama
kandidatų konkurencija gali neigiamai veikti bendrą pedagogų rengimo programų kokybę.

KONKRETŪS SU BENDRU PEDAGOGŲ TRŪKUMU ARBA PERTEKLIUMI SUSIJĘ KLAUSIMAI
Prognozuojame, kad 2018–2019 mokslo metais trūks 98 pedagogų, turinčių specializacijas, įtrauktas į
šį modelį. Didžiausias yra trūkstamų pradinių mokyklų mokytojų nominalus skaičius – 177. Net jeigu
įsidarbintų visi pedagoginių studijų absolventai, vis vien trūktų daugiau kaip 100 pedagogų. Numatoma,
kad trūks daugiau kaip 20 asmenų, turinčių tokias specializacijas kaip lietuvių kalba (24), matematika
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(25), kitos (ne anglų) užsienio kalbos (29), priešmokyklinis ugdymas (55) ir psichologija (109). 2018–
2019 mokslo metais tikimasi socialinių pedagogų (37) ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojų (284)
pertekliaus.
Didžiausias suminis (kumuliatyvus) trūkumas per 4 metų laikotarpį nustatytas pradinio ugdymo
mokytojų grupėje – jų iš viso trūksta apie 700. Kitų trūkstamų pedagogų – lietuvių kalbos ir matematikos
mokytojų – skaičius per ketverius metus gali siekti iki 200 asmenų. Trūkstamų priešmokyklinio ugdymo
pedagogų skaičius padidės daugiau kaip du kartus, taigi trūks maždaug 123 asmenų. Dėl skirtingų
grupių dydžių bendras ikimokyklinio ugdymo auklėtojų perteklius per 4 metus sumažės iki 229. Trūks
užsienio (anglų ir kitų) kalbų mokytojų – atitinkamai 171 ir 159. Pagal visus tris scenarijus
prognozuojamas pradinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų trūkumas 2018–2019 mokslo metais.
•

•

•

Didelis pedagoginių studijų absolventų, kurie renkasi dirbti ne mokyklose, skaičius rodo, kad
yra tam tikra grupė asmenų, anksčiau norėjusių tapti pedagogais. Programos, kuriomis siekiama
įtraukti asmenis iš kitų darbo rinkos sektorių, kad jie dalytųsi savo įgūdžiais ir žiniomis ir taptų
mokytojais mokyklose, gali būti veiksmingos, jeigu būtų vykdomos kryptingai (tačiau svarbu
pažymėti, kad tokių intervencijų poveikis nebūtų sisteminio pobūdžio).
Kvalifikacijos reikalavimų mažinimas kelia grėsmę mokymo kokybei ir mokinių pasiekimams
per ilgesnį laikotarpį. Todėl rekomenduojama kurti geresnę tęstinio profesinio tobulėjimo
sistemą ir daugiau biudžeto lėšų skirti pedagogų kvalifikacijos kėlimui, perkvalifikavimui ir
mokymui.
Rekomenduojama prioritetu laikyti poreikį didinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio
ugdymo pedagogų skaičių. Jei bus paankstinta pradinio ugdymo pradžia ir daugiau vaikų kaimo
vietovėse pradės lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigas, kils grėsmė, kad tuose sektoriuose dar
labiau pritrūks pedagogų.
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PRIEDAS
A.1. DUOMENŲ ŠALTINIAI
Lentelė. Modelyje naudotų duomenų šaltinių ir įvesties duomenų sąrašas

Registro pavadinimas

Metai

Švietimo informacija

Kitos charakteristikos

Mokinių registras

Nuo 2010–
2011 iki
2017–
2018 m. m.

Įstaigos pavadinimas, įstaigos
tipas, savivaldybė, ISCED
lygmuo, mokomoji klasė, klasės
tipas

–

Nuo 2010–
2011 iki
2017–
2018 m. m.

Įstaigos pavadinimas,
savivaldybė, pareigybės
pavadinimas, mokomieji
dalykai, kontaktinių valandų
skaičius, papildomų darbo
valandų skaičius

Amžius ir lytis

Nuo 2010–
2011 iki
2017–
2018 m. m.

Įstaigos pavadinimas, įstaigos
tipas, savivaldybė, ISCED
lygmuo, studijų metai, studijų
programos kodas, studijų
programos pavadinimas,
suteikiama profesinė
kvalifikacija, programos kreditų
skaičius, baigimo metai

−

2010−2017 m.

–

Amžius, savivaldybė

(klasių lygmens
duomenys)
Pedagogų registras
(nuasmeninti
individualūs
duomenys)

Studentų registras
(nuasmeninti
individualūs
duomenys)

Nuolatinių gyventojų
skaičius (Lietuvos
statistika)
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A.2. TECHNINĖ MODELIO SPECIFIKACIJA
1. NAUJŲ PEDAGOGŲ PAKLAUSA (Y)
Naujų pedagogų paklausa 𝑌𝑡𝑠 yra lygi bendram pedagogų skaičiui, reikalingam dėl plėtros 𝐸𝐷𝑚𝑠𝑡 ir dėl
tų pedagogų, kuriuos reikia pakeisti, atėmus kitus pedagogų pasiūlos šaltinius: neaktyvius pedagogus
INAC (kvalifikuoti pedagogai, nedirbantys mokyklose), pedagoginių studijų studentus STS ir
nekvalifikuotus (arba nežinomos kvalifikacijos) pedagogus NQ, ateinančius dirbti į mokyklas
kiekvienais metais (pvz., pagal specialias programas, kuriomis skatinama dirbti mokytojo darbą):
𝑌𝑡𝑠 = ∑ 𝐸𝐷𝑚𝑠𝑡 + 𝑆𝑈𝐵𝑠𝑡 − 𝑆𝑇𝑆𝑠𝑡 − 𝑁𝑄𝑠𝑡 − 𝐼𝑁𝐴𝐶𝑠𝑡 ,
𝑚

šioje formulėje:
𝑚 − savivaldybė
𝑠 − specializacija
𝑡 − prognozės metai
Pedagogų paklausa (ED)
Bendra pedagogų paklausa 𝐸𝐷𝑚𝑠𝑡 t metais, m savivaldybėje ir pagal s specializaciją apskaičiuojama
atimant bendrą pedagogų skaičių 𝑃𝑂𝑂𝐿𝑚𝑠𝑡−1 vienais metais prieš t metus iš bendro pedagogų poreikio
dėl plėtros 𝐸𝑚𝑠𝑡 t metais:
𝐸𝐷𝑚𝑠𝑡 = 𝐸𝑚𝑠𝑡 − 𝑃𝑂𝑂𝐿𝑚𝑠𝑡−1 , šioje formulėje:
1. Bendras pedagogų poreikis dėl plėtros 𝐸𝑚𝑠𝑡 apskaičiuojamas pirmiausia nustatant vidutinį
kontaktinių valandų skaičių mokiniui (𝑦𝑘𝑠𝑡 ) m savivaldybėje.
𝐷𝐻𝑚𝑠𝑡
= 𝑦𝑘𝑠𝑡 (𝑣𝑎𝑙𝑎𝑛𝑑𝑜𝑠/𝑚𝑜𝑘𝑖𝑛𝑖𝑢𝑖),
𝑃𝑈𝑃𝐼𝐿𝑆𝑠𝑡
Žinant šį skaičių, būsimas kontaktinių valandų poreikis apskaičiuojamas padauginant kontaktinių
valandų skaičių mokiniui 𝑦𝑘𝑠 iš klasių skaičiaus prognozės 𝑃𝑈𝑃𝐼𝐿𝑆𝑚𝑠 𝑡+1 t+1 metais:
𝑦𝑘𝑠𝑡 ∙ 𝑃𝑈𝑃𝐼𝐿𝑆𝑚𝑠 𝑡+1 = 𝐷𝐻𝑚𝑠𝑡+1 ,
šioje formulėje 𝐷𝐻𝑚𝑠𝑡+1 – bendras kontaktinių valandų skaičius, reikalingas dėl prognozuojamo
naujų mokinių skaičiaus m savivaldybėje ir pagal s specializaciją.
Mokinių klasių prognozė 𝑃𝑈𝑃𝐼𝐿𝑆𝑚𝑠 𝑡+1 t+1 metais, gaunama kaip bendra kontaktinių valandų
pagal prognozuojamą mokinių klasių skaičių t+1 metais suma, yra apskaičiuojama padauginant
mokinių klasių skaičių (pagal kiekvieną mokomąją klasę, savivaldybę ir vietovės tipą) t metais
iš ankstesnio perėjimo koeficiento (t. y. iš to, kokia dalis klasių išlieka pereinant į aukštesnę
mokomąją klasę). Nulinei (priešmokyklinei) klasei taikomas kitoks perėjimo koeficientas. Jis
nustatomas pagal ankstesnius duomenis, kokią dalį sudarė mokiniai, pradėję eiti į
priešmokyklinę klasę kiekvienoje savivaldybėje ir pagal kiekvieną vietovės tipą, palyginti su
bendru visų esamų ir būsimų (prognozuojamas koeficientas) 5–6 metų amžiaus vaikų skaičiumi.
Nustatant bendrą pedagogų poreikį 𝐸𝑚𝑠𝑡+1 (asmenų skaičių) pagal bendrą reikiamą kontaktinių
valandų skaičių 𝐷𝐻𝑚𝑠𝑡+1 , pagal bazinį scenarijų naudojamas valandų skaičius yra 18 kontaktinių
valandų vienam asmeniui. Nustatyti pedagogų poreikį dėl plėtros 𝐸𝑚𝑠𝑡+1 (asmenų skaičių) galima dviem
būdais:
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a) bendras pedagogų poreikis, išreiškiamas asmenų skaičiumi, yra lygus bendram reikiamų
kontaktinių valandų skaičiui, dalijamam iš nustatyto viso etato dydžio (𝐹𝑇𝐸𝑘 ) (kuris, kaip
numatoma, bus 18 valandų vienam mokytojui):
𝐷𝐻𝑚𝑠𝑡+1
𝐹𝑇𝐸𝑘
b) jei t+1 metais reikia daugiau kontaktinių valandų negu t metais, bendras reikiamų pedagogų
skaičius yra lygus bendram dabartinių pedagogų išteklių skaičiui, prie kurio pridedamas
papildomų pedagogų skaičius, reikalingas atsižvelgiant į didesnį valandų skaičių. Jei t+1
metais reikia mažiau kontaktinių valandų negu t metais, bendras reikiamas asmenų skaičius
yra lygus dabartiniams sistemoje esamiems pedagogų ištekliams.
𝐸=

𝐷𝐻𝑚𝑠𝑡+1 − 𝐷𝐻𝑚𝑠𝑡
𝐽𝑒𝑖 𝐷𝐻𝑚𝑠𝑡+1 > 𝐷𝐻𝑚𝑠𝑡 ,
𝐸=
+ 𝑃𝑂𝑂𝐿
{
𝐹𝑇𝐸𝑘
𝐽𝑒𝑖 𝐷𝐻𝑚𝑠𝑡+1 < 𝐷𝐻𝑚𝑠𝑡 ,
𝐸 = 𝑃𝑂𝑂𝐿
2. Pakeitimo paklausa 𝑆𝑈𝐵𝑠𝑡 yra lygi pedagogų, paliekančių mokyklas dėl mirties (𝐷𝐸𝐴𝑇𝐻𝑠𝑡 ),
išėjimo į pensiją (𝑃𝐸𝑁𝑆𝐼𝑂𝑁𝑠𝑡 ) ir išėjimo iš darbo (𝑅𝐸𝑆𝐼𝐺𝑁𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁𝑠𝑡 ), skaičiui:
𝑆𝑈𝐵𝑠𝑡 = 𝐷𝐸𝐴𝑇𝐻𝑠𝑡 + 𝑃𝐸𝑁𝑆𝐼𝑂𝑁𝑠𝑡 + 𝑅𝐸𝑆𝐼𝐺𝑁𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁𝑠𝑡 .
Tarkime, kad 𝑥𝑐 yra bendras kontaktinių valandų, kurias reikia perduoti kitiems pedagogams dėl
mirties, išėjimo į pensiją ar išėjimo iš darbo, skaičius. Tada bendras pedagogų, kuriuos reikia
pakeisti, skaičius (asmenų skaičius) 𝑆𝑈𝐵 yra lygus valandų skaičiui 𝑥𝑐 , padalytam iš nustatyto du
etatus atitinkančio dydžio (𝐹𝑇𝐸𝑘 ), pirmiau nurodytomis sąlygomis.
Pedagoginių studijų studentai (STS)
Šiuo atveju bendras pedagoginių studijų absolventų, ateinančių dirbti į mokyklas, skaičius nustatomas
pagal nuosekliųjų ir lygiagrečiųjų studijų programų studentų skaičių (atitinkamai 𝑆𝑇𝐶𝑆 ir 𝑆𝑇𝐶𝑅 ), jį
padauginant iš studijų baigimo (GR) ir absolventų įsidarbinimo (EM) lygio:
𝑆𝑇𝑆𝑡𝑠 = 𝑆𝑇𝐶𝑆 𝑞𝐺𝑅 𝑞𝐸𝑀 + 𝑆𝑇𝐶𝑅 𝑘𝐺𝑅 𝑘𝐸𝑀 .
𝑆𝑇𝑆𝑡𝑠 = 𝑆𝑇𝐶𝑆 𝑞𝐶𝑆 + 𝑆𝑇𝐶𝑅 𝑘𝐶𝑅 .

2. Priimamų į studijas studentų skaičius (A) (pastaba: jis nepateiktas bandomajame
modelyje)
Studentų, kuriuos reikia priimti į pedagoginių studijų programas, skaičius apskaičiuojamas pagal naujų
pedagogų poreikį Y (nustatytą per 1 etapą). A skaičius yra skirtingas įvairioms aukštosioms mokykloms
(formulėje žymimoms raide i), teikiančioms pedagoginių studijų programas. Kiekvienai aukštajai
mokyklai ir studijų programos tipui (p) nustatomi skirtingi studijų nebaigimo (DR), baigimo (GR) ir
absolventų įsidarbinimo (EM) lygiai.
𝑛

𝐴𝑡𝑝 = ∑( 𝐴𝐶𝑆𝑖 𝑞𝐷𝑅𝑖 𝑞𝐺𝑅𝑖 𝑞𝐸𝑀𝑖 + 𝐴𝐶𝑅𝑖 𝑘𝐷𝑅𝑖 𝑘𝐺𝑅𝑖 𝑘𝐸𝑀𝑖 )
𝑖=1
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A.3. SCENARIJŲ PRIELAIDOS
Prielaidos tipas
Mokinių prognozė

Kontaktinės valandos /
etato dydis pedagogui

Išėjimo į pensiją
prognozė

Pedagogų, paliekančių
mokyklas dėl darbo
kitose darbo rinkos
dalyse, dalies prognozė

Teisiniai reikalavimai dėl
konkrečių specializacijų

Pedagoginių studijų
absolventų įdarbinimas
mokyklose

Neaktyvių pedagogų
pasiūla (kokia
įdarbinamų pedagogų
dalis baigė pedagoginių
studijų programas prieš
3–5 metus ir praėjusiais
metais nedirbo pedagogo
darbo)

Mažėjančio efektyvumo (ME)
scenarijus
Prognozuojama,
kad
mokinių
populiacija
mažės,
remiantis
nuolatinių gyventojų skaičiumi ir
perėjimo į aukštesnę klasę lygiais
2017–2018 mokslo metais.
Dėl prognozuojamo mokinių skaičiaus
mažėjimo ir pastovaus pedagogų
darbo jėgos dydžio kontaktinių
valandų skaičius pedagogui sumažėja
1 valanda, arba 0,025 etato dydžio.
Daroma prielaida, kad pedagogų,
išeinančių iš mokyklų į pensiją, dalis
yra 3 proc. mažesnė negu praėjusių 5
metų vidurkis. Ši pagal daromą
prielaidą nustatyta dalis atitinka tokią
padėtį, kai nekeičiamos jokios
priemonės, kuriomis siekiama didinti
išėjimą į pensiją (pavyzdžiui, tam
skirtas fondas).
Dėl ekonomikos augimo daugiau
pedagogų palieka mokyklas, siekdami
pasinaudoti kitomis galimybėmis
darbo rinkoje. Daroma prielaida, kad
3 proc.
pedagogų,
paliekančių
mokyklas kiekvienais metais, jas
palieka dėl darbo kitose darbo rinkos
dalyse.
Pagal šį scenarijų daroma prielaida,
kad naujų psichologų paklausa
mokyklose yra dukart mažesnė,
palyginti su baziniu scenarijumi.
Pedagoginių studijų baigimo ir
absolventų įsidarbinimo mokyklose
dalis yra mažesnė negu atitinkamos
dalys praeityje ir ne didesnė negu
10 proc. kiekvienai specializacijai.
Taikomas apribojimas – ne daugiau
kaip
2,5 proc.
kiekvienai
specializacijai.
Šis
apribojimas
grindžiamas ankstesne neaktyvių
pedagogų, atėjusių dirbti į mokyklas,
kai pedagogų darbo jėgos trūkumas
buvo akivaizdus, dalimi.

Efektyvios veiklos (EV) scenarijus
Prognozuojama, kad mokinių populiacija
didės, remiantis nuolatinių gyventojų
skaičiumi ir perėjimo į aukštesnę lygiais
per praėjusius 3 metus, daugiau svorio
teikiant naujesniems duomenims.
Dėl naujos pedagogų darbo apmokėjimo
sistemos ir didesnės pedagogų, išeinančių
iš mokyklų į pensiją, dalies kontaktinių
valandų skaičius pedagogui didėja 3
valandomis, arba 0,075 etato dydžio.
Daroma prielaida, kad pedagogų,
išeinančių į pensiją, dalis yra 3 proc.
didesnė negu praėjusių 5 metų vidurkis.
Ši pagal daromą prielaidą nustatyta dalis
atitinka padėtį 2017–2018 mokslo
metais, jei nekeičiamos jokios priemonės,
kuriomis siekiama didinti išėjimą į
pensiją (pavyzdžiui, tam skirtas fondas).
Dėl teigiamų pokyčių pedagogų darbo
apmokėjimo sistemoje ir kitų darbo
sąlygų
mažiau
pedagogų
palieka
mokyklas siekdami pasinaudoti kitomis
galimybėmis darbo rinkoje. Daroma
prielaida,
kad
1 proc.
pedagogų,
paliekančių mokyklas kiekvienais metais,
jas palieka dėl darbo kitose darbo rinkos
dalyse.
Pagal šį scenarijų daroma prielaida, kad
psichologų paklausa mokyklose atitinka
teisinius reikalavimus (1 psichologo
etatas 400 mokinių)
Pedagoginių
studijų
baigimo
ir
absolventų įsidarbinimo mokyklose dalis
yra didesnė negu atitinkamos dalys
praeityje; vertinama, kad ji yra lygi
50 proc.
Į mokyklas ateinančių dirbti neaktyvių
pedagogų dalys yra didesnės negu
vidutinės kiekvienai specializacijai. Šios
dalys nustatomos pagal vidutinį grupės
koeficientą, kuriam galima priskirti
kiekvieną specializaciją.
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Nekvalifikuotų (arba
nežinomos kvalifikacijos)
pedagogų pasiūla
(kokia įdarbinamų
pedagogų dalis laikomi
baigusiais pedagoginių
studijų programas prieš
daugiau kaip 5 metus ir
nedirbo pedagogo darbo
praėjusiais metais)

Taikomas apribojimas – ne daugiau
kaip 7 proc. kiekvienai specializacijai.
Šis
apribojimas
grindžiamas
ankstesne nekvalifikuotų (nežinomos
kvalifikacijos) pedagogų, atėjusių
dirbti į mokyklas, kai pedagogų darbo
jėgos trūkumas buvo akivaizdus,
dalimi.

Kiekvienais metais į mokyklas dirbti
ateinančių nekvalifikuotų (nežinomos
kvalifikacijos) pedagogų dalis yra pastovi.
Ši dalis nustatoma remiantis ankstesniu
vidurkiu.
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