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„Lietuvos ðvietimas skaièiais“ – tai penktasis Ðvietimo ir mokslo ministerijos leidinys
apie Lietuvos ðvietimo bûklæ. Ðiame leidinyje trumpai apibûdinamos ðvietimo reformos idëjos ir þingsniai, aptariami ðvietimo pokyèiai ir ávairiø ðvietimo lygmenø padëtis per pastaruosius penkerius metus, lyginama Lietuvos ir kitø Europos ðaliø
ðvietimo bûklë.
Ðiandien Lietuvoje kuriant þiniø visuomenæ, stiprinant intelektiná ðalies potencialà,
rengiant ðiuolaikinëje darbo rinkoje paklausius specialistus iðskirtinis vaidmuo tenka
Lietuvos ðvietimui. Darosi labai svarbu ugdyti naujas jaunuomenës kompetencijas,
uþtikrinti mokymosi prieinamumà ir kokybæ, parengti jaunàjà kartà gyventi ir dirbti
þiniø turtingoje, naujas technologijas taikanèioje ir kurianèioje visuomenëje. Gyvenant XXI amþiuje bûtina formuluoti dràsius ðvietimo siekius, nuolatos stebëti, analizuoti ir vertinti ðvietimo sistemos bûklæ, apie svarbiausius ir opiausius reiðkinius
kalbëtis su politikais, mokslininkais, mokytojais, paèiais besimokanèiaisiais, jø tëvais.
Tikimës, kad ðiame leidinyje pateikta esminë informacija apie ðalies ðvietimà, trumpi ðvietimo pokyèiø paaiðkinimai bus ádomûs ir naudingi visiems, kuriantiems Lietuvos ðvietimo ateitá bei dirbantiems kasdienius ðvietimo darbus.

Ðvietimo ir mokslo ministras
dr. Remigijus Motuzas
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Siekiant patenkinti ðvietimo vadybininkø bei politikø poreikius, 2006 m. iðleidþiamas
„Lietuvos ðvietimas skaièiais“. Leidinyje ávairiomis diagramomis pateikiami skaièiai,
kurie rodo pagrindines Lietuvos ðvietimo tendencijas. Ðiame leidinyje nëra daug
komentarø. Jie pateikti tik ties kai kuriomis diagramomis, siekiant paryðkinti vienà
ar kità tendencijà ar jos ypatumus. Taip pat siekiama palyginti Lietuvos ðvietimo
tendencijas su kitø Europos Sàjungos valstybiø ðvietimo tendencijomis.
Skyriuje „Trumpa Lietuvos ðvietimo kaitos 1990–2005 metais apþvalga“ apþvelgiama Lietuvos ðvietimo kaita nuo 1990 iki 2005 metø. Jo pabaigoje nurodoma Lietuvos ðvietimo struktûra pagal ISCED lygius.
Skyriuje „Bendrieji skaièiai“ pateikiami pagrindiniai skaièiai apie Lietuvos ðvietimà,
Lietuvos ðvietimas lyginamas su Europos Sàjungos valstybiø ðvietimu. Kituose skyriuose – „Ikimokyklinis ir prieðmokyklinis ugdymas“, „Bendrasis lavinimas“, „Profesinis mokymas“, „Aukðtasis mokslas“, „Suaugusiøjø mokymasis ir mokymasis visà
gyvenimà“ – pateikiami detalesni skaièiai, kuriuos analizuojant galima pastebëti
ávairias ikimokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo, profesinio mokymo, aukðtojo
mokslo ir t. t. kaitos tendencijas.
Ðaltiniø nuorodos yra keliø rûðiø:
„Ðaltinis“ – kai duomenys perkelti tokia forma, kokia buvo pateikti ðaltinyje;
„Duomenø ðaltinis“ – kai duomenys pateikti lentelëmis, grafikais;
„Skaièiuota pagal“ – kai skaièiavimai atlikti ne duomenø teikëjø, bet leidinio
rengëjø.
Ðaltiniai nurodomi po kiekviena lentele, grafiku ir tekstu, kai viename skyrelyje remiamasi keliais ðaltiniais, arba tik skyrelio pabaigoje, kai ðaltinis vienas.
Daþniausiai minimi ðaltiniai nurodomi santrumpomis:
ÐMM – Ðvietimo ir mokslo ministerija
ITC – Ðvietimo informaciniø technologijø centras
STD – Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës
Eurostat – Europos Sàjungos statistikos tarnyba (Statistical Office of the European Union)
ISCED – Tarptautinë standartizuota ðvietimo klasifikacija (International Standard
Classification of Education); ISCED 97 – 1997 m. patvirtinta klasifikacija
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PAGRINDINIAI PRINCIPAI
Judëjimas dël ðvietimo nepriklausomybës nuo Sovietø Sàjungos pradëtas 1988 m.
paskelbiant Lietuvos TSR vidurinës bendrojo lavinimo mokyklos koncepcijà, dar vadinamà tautinës mokyklos koncepcija, kurioje numatyta pertvarkyti ðvietimà Lietuvoje remiantis demokratiniais principais ir pagrásti já nacionaline kultûra. Atkûrus nepriklausomybæ reikëjo turëti ne tik tautos, bet ir savarankiðkos valstybës ðvietimo
vizijà. Ði vizija, apimanti ðvietimo tikslus, principus, struktûrà ir ðvietimo reformos
programà, pateikta 1992 m. paskelbtoje Lietuvos ðvietimo koncepcijoje. Keturi Koncepcijoje suformuluoti principai – humaniðkumo, demokratiðkumo, nacionalumo ir
atsinaujinimo – tapo pirmojo nepriklausomos valstybës deðimtmeèio ðvietimo organizavimo pagrindu. Ðiuo metu Lietuvos Respublikos ðvietimo ástatyme deklaruojami
tokie ðvietimo principai:
• lygiø galimybiø – ðvietimo sistema yra socialiai teisinga, ji uþtikrina asmenø
lygybæ, nepaisant jø lyties, rasës, tautybës, kalbos, kilmës, socialinës padëties, tikëjimo, ásitikinimø ar paþiûrø; kiekvienam asmeniui ji laiduoja ðvietimo
prieinamumà, bendrojo iðsilavinimo bei pirmosios kvalifikacijos ágijimà ir sudaro sàlygas tobulinti turimà kvalifikacijà ar ágyti naujà;
• kontekstualumo – ðvietimo sistema yra glaudþiai susijusi su kraðto ûkinës, socialinës, kultûrinës raidos kontekstu, kartu su juo atsinaujina ir atitinka nuolat
kintanèias visuomenës reikmes;
• veiksmingumo – ðvietimo sistemai bûdinga siekti geros kokybës rezultatø sumaniai ir taupiai naudojant turimus iðteklius, nuolat vertinant, analizuojant ir
planuojant savo veiklà, remiantis veiksminga vadyba – tinkamais ir laiku priimamais sprendimais;
• tæstinumo – ðvietimo sistema yra lanksti, atvira, pagrásta ávairiø formø ir institucijø sàveika; ji sudaro sàlygas kiekvienam asmeniui mokytis visà gyvenimà.

SVARBIAUSI ÐVIETIMO KAITOS DARBAI
Pastarøjø penkiolikos metø Lietuvos ðvietimo istorija sàlygiðkai gali bûti skirstoma á
tris etapus: I etapas – 1990–1997 m., II etapas – 1998–2002 m. ir III etapas –
nuo 2003 m.
Per pirmàjá etapà, atitinkantá pirmàjá Lietuvos ðvietimo reformos laikotarpá,
ypaè daug pastangø skirta ugdymo turiniui (programoms, vadovëliams, pedagogikai) pertvarkyti. Centralizuotai buvo keièiamas bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo
turinys: jis humanizuotas, humanitarizuotas, modernizuotas, stiprinti tarpdalykiniai
ryðiai bei siekta nuo reprodukcinës pedagogikos pereiti prie interpretacinës. Sukurtos naujos ikimokyklinio ugdymo gairës (programos). Aukðtojo ir profesinio mokymo
programos kito ne taip kryptingai ir tolygiai, nes negalëjo bûti pakeistos centralizuotai.
Kita ðio laikotarpio ðvietimo kaitos kryptis – mokymosi pasirinkimo galimybiø didinimas ágyvendinant humaniðkumo ir demokratiðkumo principus. Buvusi unifikuota
mokyklø tipø sistema papildyta jaunimo mokyklomis nepakankamà mokymosi motyvacijà turintiems paaugliams ir gimnazijomis gabiems bei motyvuotiems mokiniams.
Iðsaugomos bendrojo lavinimo mokyklos gausiausiø tautiniø maþumø – rusø ir len-

kø – mokymosi kalbomis, joms valstybë rengia vadovëlius. Profesinëse mokyklose
atsirado nauja (vadinamoji pirma) pakopa mokiniams, neágijusiems pagrindinio iðsilavinimo. Specialiøjø poreikiø mokiniai, lig tol ugdyti atskirose specializuotose mokyklose, pradëti integruotai ugdyti bendrojo lavinimo mokyklose. Kuriamas pedagoginiø ir psichologiniø tarnybø tinklas.
Didþiausi struktûriniai ir valdymo pokyèiai pirmajame reformos etape ávyko aukðtojo
mokslo pakopoje: áteisinama aukðtøjø mokyklø autonomija, nuo dvipakopiø universitetiniø studijø pereinama prie tripakopiø, dalis studentø uþ mokslà universitete pradeda mokëti savo lëðomis. Atsiranda naujø universitetø ir jø siûlomø studijø programø.
Ðvietimo vertinimo ir kokybës uþtikrinimo srityje ið pradþiø daugiausiai dëmesio
skirta bendrojo lavinimo mokyklø pedagogams: sukuriama pedagogø atestavimo ir
kvalifikaciniø kategorijø teikimo sistema, kuri derinama su kvalifikacijos këlimo sistema; pradedama mokyklø vadovø atestacija. 1996 m. centralizuotiems valstybiniams
brandos egzaminams rengti ákuriamas Nacionalinis egzaminø centras. Aukðtajam
mokslui vertinti 1995 m. ásteigtas Studijø kokybës vertinimo centras.
1998–2002 metø laikotarpiu, atitinkanèiu antràjá ðvietimo reformos etapà, buvo
toliau laikomasi pirmojo etapo krypties ir siekiama spræsti problemas, atsiradusias
dël gausiø naujoviø ðvietime bei visuomenës pokyèiø. Siekiant maþinti jaunimo pasitraukimà ið ðvietimo sistemos, 1998–2000 m. pereita nuo privalomo devynmeèio
prie deðimtmeèio mokslo, o 2000 m. pradëtas vieneriø metø trukmës prieðmokyklinis ugdymas. Pateikta permanentinës ðvietimo sistemos, skirtos uþtikrinti nenutrûkstamà visuotiná ðvietimà(si), samprata ir struktûra.
Tæsiant ugdymo individualizavimà, 2000 m. ávestas profilinis mokymasis dviejose
paskutinëse bendrojo lavinimo mokyklos klasëse. Jis suderintas su valstybiniø
brandos egzaminø sistema, o ði – su stojimo á aukðtàsias mokyklas sistema.
Valstybës ekonomikai stiprëjant, daugiau dëmesio galima skirti ðvietimo aprûpinimui – vadovëliams, kompiuterizavimui, kitoms mokymo priemonëms. Kita vertus,
dël maþëjanèio vaikø skaièiaus ir didëjanèios gyventojø migracijos tuðtëjant kai
kurioms mokykloms ryðkëja istoriðkai susiklosèiusio mokyklø tinklo neefektyvumas, tad pradedama ruoðtis já tvarkyti. Siekiant paspartinti ðiø problemø sprendimà, 2002 m. pertvarkomas bendrojo lavinimo mokyklø finansavimas: taikomas
mokinio krepðelio principas, pagal kurá mokyklos gaunama lëðø suma priklauso
nuo mokiniø skaièiaus. Rengiamasi ávesti mokinio krepðelá ir profesinëse mokyklose.
Treèiasis nepriklausomos Lietuvos valstybës ðvietimo raidos etapas siejamas su
Valstybine ðvietimo strategija 2003–2012 metams. Joje keliami tokie bendrieji strateginiai ðvietimo plëtotës tikslai:
1) sukurti veiksmingà ir darnià, atsakingu valdymu, tikslingu finansavimu ir racionaliu iðtekliø naudojimu pagrástà ðvietimo sistemà;
2) iðplëtoti tæstinæ, mokymàsi visà gyvenimà laiduojanèià ir prieinamà, socialiai
teisingà ðvietimo sistemà;
3) uþtikrinti ðvietimo kokybæ, atitinkanèià atviroje pilietinëje visuomenëje ir rinkos
ûkyje gyvenanèio asmens, visuotinius dabarties pasaulio visuomenës poreikius.
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Trumpa Lietuvos ðvietimo kaitos 1990–2005 metais apþvalga
10

Ðios strategijos ágyvendinimo programoje iðskiriamos penkios prioritetinës kryptys:
1) valdymo tobulinimas (bus ágyvendinti kokybës vadybos principai, numatantys
perëjimà prie pagal subsidiarumo principà paskirstytos atsakomybës ir atskaitomybës, pagrástos racionaliai ir skaidriai planuojamais ir skirstomais finansiniais iðtekliais);
2) infrastruktûros tobulinimas (bus racionalizuotas teikiamø ðvietimo paslaugø
tinklas ir iðplëtotos naujos ðvietimo paslaugos bei ðvietimo sistemos jungtys);
3) paramos tobulinimas (dëmesys bus sutelkiamas á socialiai teisingø lygiø galimybiø ðvietime puoselëjimà: ávairios visuotinës bei kriterinës individualios paramos mokiniams puoselëjimà ir materialinës, psichologinës bei kitokios pagalbos mokyklai organizavimà);
4) turinio tobulinimas (bus didinamas mokymosi ir studijø turinio bei þiniø visuomenës darbo rinkos poreikiø atitikimas, stiprinamas visuotinis socialiniø,
informaciniø, komunikaciniø ir kitø bendrøjø gebëjimø ugdymas, mokymasis
bus individualizuojamas pagal asmens poreikius, gebëjimus, kartu subalansuojant mokymosi krûvá);
5) personalo tobulinimas (bus reorganizuojamas pedagogø rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas, konkretinami reikalavimai pedagogams, organizuojama
nauja pedagogø kompetencijos ir jos tobulinimo vertinimo sistema, imamasi
priemoniø mokyklø vadovø kvalifikacijai kelti).
Treèiajam etapui bûdingas sisteminës kaitos siekis ne skaidyti ðvietimà á atskiras
dalis, bet þvelgti á já kaip á visumà.
Antràjá ir treèiàjá Lietuvos ðvietimo raidos etapà sieja 2002–2005 m. vykdyta Mokyklø tobulinimo programa – didþiausias investicinis bendrojo lavinimo mokyklø projektas nuo nepriklausomybës atkûrimo (programos biudþetas – 180 mln. litø). Jos
tikslas – pagerinti ðalies 5–10 klasiø mokiniø pasiekimus modernizuojant bendràjá
lavinimà ir uþtikrinant veiksmingà bei racionalø skirtø lëðø panaudojimà. Programà
sudarë keturi integruoti komponentai: mokymo ir mokymosi sàlygø gerinimas pagrindinëse mokyklose; ðvietimo kokybës vadybos sistemos kûrimas; energijos iðlaidø mokyklose maþinimas; mokyklø tinklo pertvarka. Nors daugiausiai dëmesio skirta pagrindiniam ugdymui, programa turëjo átakos visai ðvietimo sistemai.

LIETUVOS ÐVIETIMO SISTEMA
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BENDRIEJI SKAIÈIAI

Mokyklø skaièius pagal tipus 2004–2005 m. m.

Pedagogø skaièius pagal mokyklø tipus 2004–2005 m. m. (tûkst.)

Besimokanèiøjø skaièius pagal mokyklø tipus 2004–2005 m. m. (tûkst.)

Duomenø ðaltinis: STD
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KIEK MOKINIØ IR STUDENTØ YRA LIETUVOJE?
Mokiniø ir studentø skaièius pagal ðvietimo lygmenis 2004 m.
Teorinë mokymosi ðvietimo
lygmenyse trukmë metais

Duomenø ðaltinis: STD

Gyventojø skaièiaus ir besimokanèiøjø skaièiaus santykis Lietuvoje ir
Europoje

Duomenø ðaltiniai: STD, Eurostat

2004–2005 m. mokiniai ir studentai sudarë 23,5% ðalies gyventojø. Tai ðiek tiek
virðija Europos Sàjungos vidurká – joje pastaraisiais metais mokiniai ir studentai sudaro apie 20% gyventojø.
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BENDRIEJI SKAIÈIAI

KOKIE YRA MOKINIØ BEI STUDENTØ IR JAUNIMO SKAIÈIAUS
POKYÈIAI?
Mokiniø bei studentø ir 0–24 metø gyventojø skaièius 1990–2004 m.
(tûkst.)

Duomenø ðaltinis: STD

Lietuvai 1990 m. atkûrus nepriklausomybæ, pirmus trejus metus bendras mokiniø ir
studentø skaièius maþëjo. 1990 metø lygis vël buvo pasiektas tik 1996 metais.
Nuo tada bendras besimokanèiøjø skaièius sparèiai augo iki 2003 m., pastaraisiais
metais jis pradeda maþëti dël nuolat maþëjanèio gimstamumo.

Vaikø ir jaunimo (0–29 metø) skaièiaus pokytis Lietuvoje ir Europoje
1990–2005 m. (%)
Lietuvoje per 1990–1995 m.
laikotarpá vaikø ir jaunimo sumaþëjo 6,1%, per 1995–2000
m. – 8,5%, o per 2001–2005
m. – 21%.
Eurostat duomenimis, 2005 m.
gimstamumo lygis Lietuvoje
buvo vienas þemiausiø Europoje, o gyventojø skaièiaus pokytis – didþiausios neigiamos
reikðmës (–7%, ið jø 3% – dël
emigracijos).
Skaièiuota pagal: Eurydice, STD
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KIEK YRA SPECIALIØJØ POREIKIØ TURINÈIØ MOKINIØ?
Specialiøjø poreikiø turinèiø mokiniø dalis bendrojo lavinimo mokyklose
2002–2003 m. m.
57168
(9,6%)

Mokiniø, kurie turi specialiøjø poreikiø, dalis
2004–2005 m. m.
58837
(10,4%)

Turinèiais specialiøjø poreikiø laikomi mokiniai, turintys kokiø nors ágimtø ar ágytø
sutrikimø. Lietuvoje ðie sutrikimai skirstomi á 10 kategorijø. Specialiøjø poreikiø turintys mokiniai 2004–2005 m. m. sudarë 10,4% visø bendrojo lavinimo mokyklø
mokiniø.

Specialiøjø poreikiø turinèiø mokiniø, integruotø bendrojo ugdymo
klasëse, pasiskirstymas pagal sutrikimø rûðis 2004–2005 m. m. (%)

Duomenø ðaltinis: STD

Specialiøjø poreikiø turinèiø vaikø skaièius ikimokyklinio ugdymo
ástaigose 2004 m.

Duomenø ðaltinis: STD
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BENDRIEJI SKAIÈIAI

KUR MOKOSI SPECIALIØJØ POREIKIØ TURINTYS MOKINIAI?
Specialiøjø poreikiø turinèiø mokiniø pasiskirstymas mokyklose (skaièius)

Duomenø ðaltinis: STD

Specialiosiose mokyklose, klasëse ir ugdymo centruose 2004–2005 m. m. mokësi
11,7% specialiøjø poreikiø turinèiø mokiniø. Kiti 88,3% mokësi integruotai bendrojo
ugdymo klasëse.

KIEK VIDUTINIÐKAI METØ MOKOMASI LIETUVOJE?
Mokymosi trukmë Europos valstybëse 2003 m.

Duomenø ðaltinis: Eurostat

Jeigu esama mokymosi aprëptis ateityje nekistø, vienas Lietuvos gyventojas per
savo gyvenimà mokytøsi vidutiniðkai 17,3 metø, tai yra maþdaug tiek, kiek vidutiniðkai mokytøsi visos Europos gyventojai (17 metø).
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KOKIA MOKYMOSI APRËPTIS ÐVIETIMO LYGMENYSE?
Mokymosi aprëptis ðvietimo lygmenyse 2004 m.

Duomenø ðaltinis: STD

Mokymosi aprëpèiai ávertinti naudojami du rodikliai – neto ir bruto aprëpties. Neto
rodiklis rodo, kokia dalis ðvietimo lygmená atitinkanèio amþiaus gyventojø mokosi
pagal to lygmens programas. Bruto rodiklis vartojamas palyginti bendram pagal
lygmens programas besimokanèiøjø skaièiui ir lygmená atitinkanèio amþiaus gyventojø skaièiui. Gretinant ðiuos rodiklius matyti, kiek pagal ðvietimo lygmens programas mokosi vyresnio, nei teoriðkai turëtø mokytis, amþiaus þmoniø.
Kuo aukðtesnis ðvietimo lygmuo, tuo didesnis atotrûkis turëtø bûti tarp neto ir bruto
mokymosi aprëpties rodikliø. Padëtis Lietuvoje ypatinga tuo, kad ðis skirtumas
aukðtojo mokslo lygmenyje (22 proc. punktai) yra maþesnis nei vidurinio ugdymo
lygmenyje (28,1 proc. punktai). Tai rodo, kad ðiuo metu bûtent vidurinio iðsilavinimo ágijimas yra aktualiausias nespëjusiesiems to padaryti laiku.
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BENDRIEJI SKAIÈIAI

KAIP KITO MOKYMOSI APRËPTIS ÐVIETIMO LYGMENYSE?
Mokymosi aprëptis pagal lygmenis1 1996–2004 metais

Duomenø ðaltinis: STD

1996–2004 m. mokymosi aprëptis iðliko stabili tik pradinio ugdymo lygmenyje –
apie 100%. Aukðtesniojo mokslo lygmenyje dël aukðtesniøjø mokyklø reorganizavimo á kolegijas (neuniversitetines aukðtàsias mokyklas) mokymosi aprëptis krito iki
0,7%, ðis reorganizavimas prisidëjo prie staigaus mokymosi aukðtosiose mokyklose
aprëpties augimo.

1
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Iðskyrus pradinio ugdymo lygmená.

KOKIA JAUNIMO DALIS MOKOSI?
15–24 metø mokiniai ir studentai (ISCED 1–6) kaip atitinkamo amþiaus
gyventojø populiacijos dalis (%) Europos valstybëse 2003 m.

Duomenø ðaltinis: Eurostat

18-meèiø dalis (%) ðvietime Europos valstybëse 2003 m.

Duomenø ðaltinis: Eurostat

2003 m. pagal mokymosi aprëptis (mokësi 68% 15–24 metø gyventojø ir 87,4%
18-meèiø) Lietuva buvo viena pirmaujanèiø ES valstybiø, pralenkianèiø ES vidurká.
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BENDRIEJI SKAIÈIAI

KIEK JAUNØ ÞMONIØ ANKSTI PASITRAUKIA IÐ ÐVIETIMO SISTEMOS?
Anksti ið ðvietimo sistemos pasitraukusiø1 vyrø ir moterø dalis (%)
Europos valstybëse 2005 m.

Duomenø ðaltinis: Eurostat

Ankstyvas pasitraukimas ið
ðvietimo sistemos ES ir Lietuvoje
2000 m. ir 2005 m., palyginti su
ES siekiniu

Duomenø ðaltinis: Eurostat

1

Anksti ið ðvietimo sistemos pasitraukusiø
moterø dalis yra maþesnë nei vyrø. Tai bûdinga beveik visoms ES ðalims. Skirtumas
tarp anksti ið ðvietimo sistemos pasitraukusiø vyrø ir moterø dalies ES ðalyse 2005 m.
svyravo nuo 0,2 iki 16,6 proc. punkto. Lietuvoje ðis skirtumas buvo 6 proc. punktai
(ne aukðtesná kaip pagrindinis iðsilavinimà
turinèiø 18–24 metø vyrø dalis 2005 m. buvo 12,2%, moterø – 6,2%).
Ankstyvo pasitraukimo ið ðvietimo sistemos masto maþinimas – viena ið Europos Sàjungos tikslø. Siekiama, kad 2010
metais ið ðvietimo sistemos pasitraukusiø
ne aukðtesná kaip pagrindinis iðsilavinimà
turinèiø 18–24 metø jaunuoliø dalis bûtø
ne didesnë kaip 10%. Lietuvoje anksti ið
ðvietimo sistemos pasitraukianèiøjø dalis
nuo 2000 m. iki 2005 m. sumaþëjo beveik du kartus (iki 9,2%) ir jau yra maþesnë nei ES siekinys (10%).

Anksti pasitraukusiais ið ðvietimo sistemos laikomi 18–24 metø jaunuoliai, ágijæ ne aukðtesná kaip pagrindinis iðsilavinimà ir toliau nesimokantys.
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KOKIÀ MOKYMOSI KRYPTÁ RENKASI 16–18 METØ JAUNIMAS?
Mokiniø, siekianèiø vidurinio iðsilavinimo bendrojo lavinimo arba
profesinëse mokyklose, skaièius 1990–2004 m. (tûkst.)

Duomenø ðaltinis: STD

1990 m. vidurinio iðsilavinimo siekiantys mokiniai Lietuvoje buvo beveik vienodai pasiskirstæ bendrojo
lavinimo ir profesinëse mokyklose.
Per pirmuosius penkerius atkurtos
nepriklausomos valstybës metus
(1990–1995) bendras vidurinio iðsilavinimo siekianèiøjø skaièius sumaþëjo 54 tûkstanèiais, ið jø 52 tûkstanèiais – profesiniø ir aukðtesniøjø
mokyklø mokiniø. Per 2000–2004 m.
mokiniø, vidurinio iðsilavinimo siekianèiø bendrojo lavinimo mokyklose,
padaugëjo 19 tûkstanèiø (nuo 68 iki
87 tûkst.), o profesinëse mokyklose
mokiniø skaièius beveik nepakito
(2000 m. buvo 29 tûkst., 2004 m. –
30 tûkst.).

16-meèiø, 17-meèiø ir 18-meèiø pasiskirstymas bendrojo lavinimo,
profesinëse ir kitose mokyklose 2004–2005 m. m.

Duomenø ðaltinis: STD
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BENDRIEJI SKAIÈIAI

Besimokanèiøjø profesinæ kvalifikacijà teikianèiose mokyklose dalis
(%, pagal lytá), palyginti su bendru vidurinio ugdymo lygmens mokiniø
skaièiumi, Europos valstybëse 2003 m.

Duomenø ðaltinis: Eurostat

Lietuvoje, kaip ir daugelyje Europos Sàjungos ðaliø, profesinæ kvalifikacijà teikianèias mokyklas daþniau renkasi vaikinai nei merginos. 2003 m. profesinio mokymo
programas buvo pasirinkæ 31,7% vidurinio iðsilavinimo siekianèiø vaikinø ir 20,5%
merginø. Lietuva yra viena ið Europos Sàjungos ðaliø, kuriose profesinæ kvalifikacijà teikianèiose mokyklose mokosi maþiausia vidurinio iðsilavinimo siekianèiø mokiniø dalis.
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KOKÁ IÐSILAVINIMÀ ÁGYJA LIETUVOS JAUNIMAS?
20–24 metø jaunimo, ágijusio ne þemesná kaip viduriná iðsilavinimà,
dalis (%) Europos valstybëse 2004 m.

Duomenø ðaltinis: Eurostat

25–34 metø gyventojø, turinèiø aukðtàjá iðsilavinimà, dalis (%) Europos
valstybëse 2004 m.

* Áskaitant aukðtesnájá iðsilavinimà.
** 2002 m. duomenys.
*** 2003 m. duomenys.

Duomenø ðaltinis: Eurostat
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KOKS LIETUVOS GYVENTOJØ IÐSILAVINIMAS?
25–64 metø gyventojø pasiskirstymas pagal iðsilavinimà Lietuvoje
2004 m.
Iki 1990 m. susiklosèiusi iðsilavinimo sistema ne visai sutampa su ðiuolaikine. Tais laikais
buvo gana populiarus specialusis vidurinis iðsilavinimas.
Priskyrus ðio iðsilavinimo gyventojus aukðto lygio iðsilavinimo gyventojø grupei, Lietuva
bûtø aukðèiausio iðsilavinimo
ðalis Europoje (2002 m.). Tuo
tarpu laikant specialøjá viduriná
vidutinio lygio iðsilavinimu, Lietuva tik ðiek tiek lenktø Europos Sàjungos ðalis senbuves.

Duomenø ðaltinis: STD – Gyventojø uþimtumo tyrimo duomenys

25–64 metø gyventojø pasiskirstymas (%) pagal iðsilavinimà Europos
valstybëse 2002 m.

Duomenø ðaltinis: Education across Europe 2003
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KIEK LËÐØ SKIRIAMA ÐVIETIMUI?
Bendros valstybës ir savivaldybiø iðlaidos ðvietimui 2001–2003 m.
Ið viso, mln. Lt
Kaip BVP dalis, %
Iðlaidos vienam ikimokyklinio ugdymo lygmens
(ISCED 0) vaikui, tûkst. Lt
Iðlaidos vienam bendrojo ugdymo programos
(ISCED 1,2,3) mokiniui, tûkst. Lt
Iðlaidos vienam profesinio mokymo programos
(ISCED 2,3,4) mokiniui, tûkst. Lt
Iðlaidos vienam studentui (ISCED 5,6), tûkst. Lt

2001 m.
2862,4
5,92

2002 m.
3040,5
5,89

2003 m.
3153,7
5,61

4,5

4,5

4,7

2,7

2,9

3,0

4,2
5,5

4,6
5,7

4,6
5,8
Ðaltinis: STD

Palyginti su kitomis valstybëmis, Lietuva skiria ðvietimui nemaþà BVP dalá – 5,6%.
Vienam mokiniui ar studentui 2003 m. skirtos lëðos sudarë 31% vienam gyventojui
tekusios BVP dalies. Ðie dydþiai santykiniai – perskaièiavus gyventojui tenkanèià
BVP dalá perkamosios galios standartu paaiðkëja, kad ji du kartus maþesnë nei vidutiniðkai ES valstybëse. Ir vienam mokiniui ar studentui tenkanti lëðø suma, skaièiuojant perkamosios galios standartu, Lietuvoje yra viena ið maþiausiø, palyginti
su kitomis Europos valstybëmis.

KOKIO DYDÞIO YRA ÐVIETIMUI SKIRTOS LËÐOS, PALYGINTI SU
KITOMIS VALSTYBËMIS?
Vieðosios iðlaidos ðvietimui kaip BVP dalis (%) Europos valstybëse
2002 m.

Duomenø ðaltinis: Eurostat
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BENDRIEJI SKAIÈIAI

BVP dalis (%), tenkanti vienam gyventojui, perskaièiavus perkamosios
galios standartu (EU-25=100%) Europos valstybëse 2004 m.

* Prognozë.

Duomenø ðaltinis: Eurostat

Mokiniui ar studentui ðvietimo ástaigose tekusi lëðø suma (perskaièiavus
perkamosios galios standartu) Europos valstybëse 2002 m.

* Skaièiuojant rodiklá sumuojamos vieðosios ir privaèios lëðos, o Lietuvos duomenys rodo tik vieðàsias
(valstybës ir savivaldybiø) lëðas; Lietuvoje ISCED 2–4 lygmenø lëðos suskaièiuotos kartu su ISCED 1
lygmens mokiniams tekusiomis lëðomis.
Duomenø ðaltinis: Eurostat
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KIEK LËÐØ SKIRIAMA MOKSLINIAMS TYRIMAMS IR
EKSPERIMENTINEI PLËTRAI?
Moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plëtrai 1995–2004 m. skirtos
lëðos
Beveik per deðimtmetá
(1995–2004 m.) mokslui
ir eksperimentinei plëtrai
skirtos lëðos augo nuo
0,46% iki 0,76% BVP,
taèiau, palyginti su ES
vidurkiu (1,9% BVP), ði
dalis yra labai maþa. Tai
susijæ ir su nedidele þiniø ekonomikos srityje
dirbanèiø darbuotojø dalimi: apie 27% (ES valstybiø vidurkis – 39%).

Duomenø ðaltinis: STD

Per minëtà laikotarpá pasikeitë lëðø moksliniams
tyrimams ir eksperimentinei plëtrai naudojimo
struktûra: maþëjant fundamentiniø tyrimø mastams auga iðlaidos eksperimentinei plëtrai.

Moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plëtrai skirtø lëðø struktûra (%)

Duomenø ðaltinis: STD
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KIEK IÐPLËTOTA MOKSLO IR TYRIMØ SRITIS?
Valstybës iðlaidos tyrimams
ir eksperimentinei plëtrai
kaip BVP dalis (%) Europos
valstybëse 2004 m.

* 2005 m. pabaigoje duomenø nebuvo.
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Darbo lygis daug þiniø reikalingose
srityse Europos valstybëse
2004 m.: dirbanèiøjø dalis (%),
palyginti su bendru dirbanèiøjø
skaièiumi

Duomenø ðaltinis: Eurostat

KOKIOS VISUOMENËS GALIMYBËS NAUDOTIS INTERNETU?
Gyventojø, nuolat besinaudojanèiø internetu, dalis (%) Europos
valstybëse 2005 m.

Pastaba. Airijos, Bulgarijos, Rumunijos ir Norvegijos duomenys – 2004 metø.
Duomenø ðaltinis: Eurostat

1

Ámoniø1, turinèiø interneto prieigà,
dalis (%) Europos valstybëse
2005 m.

Pastaba. Prancûzijos, Maltos ir Islandijos
duomenys – 2003 metø.
Duomenø ðaltinis: Eurostat

Turinèiø ne maþiau kaip 10 darbuotojø.
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Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padëti vaikui tenkinti prigimtinius, kultûros, socialinius, paþintinius poreikius. Ikimokyklinis ugdymas vyksta ðeimoje arba, tëvams
(globëjams) pageidaujant, – ikimokyklinio ugdymo ástaigose. Ikimokyklinio ugdymo
programà ágyvendina lopðeliai-darþeliai, darþeliai, mokyklos-darþeliai ir kitos mokyklos ar kiti ðvietimo tiekëjai. Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo 1 iki 5–6
metø. Vaikø ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programas yra neprivalomas.
Ðeimoms, auginanèioms ikimokyklinio amþiaus vaikus namuose, valstybë teikia
ðvietimo pagalbà.
Nuo 2000 m. Lietuvoje pradëta ágyvendinti prieðmokykliná ugdymà. 2000 m. patvirtinta „Prieðmokyklinio ugdymo koncepcija“ ir numatyti prieðmokyklinio ugdymo ágyvendinimo etapai: 2000–2002 m. – parengiamieji darbai; 2003–2005 m. – prieðmokyklinio ugdymo diegimas. Strateginiuose ðvietimo planuose numatoma prieðmokykliná ugdymà padaryti privalomà nuo 2007 m.
Prieðmokyklinio ugdymo paskirtis – padëti vaikui pasirengti mokytis pagal pradinio
ugdymo programà. Prieðmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Prieðmokyklinio ugdymo programos trukmë – vieneri
metai. Prieðmokyklinio ugdymo programà ágyvendina darþeliai, pradinës ir kitos mokyklos. Prieðmokyklinis ugdymas ðiuo metu nëra privalomas. Nelankanèiam ugdymo ástaigos 5–6 metø vaikui valstybë teikia ðvietimo pagalbà. Pastaruoju metu
prieðmokykliniame ugdyme dalyvauja vis daugiau vaikø.

KIEK VAIKØ UGDOMA IKIMOKYKLINIO UGDYMO ÁSTAIGOSE?
Ikimokyklinio ugdymo ástaigø ir prieðmokykliniø grupiø vaikø skaièius
pagal amþiø 2004–2005 m. m.

Duomenø ðaltinis: STD

KOKIO AMÞIAUS YRA IKIMOKYKLINIO UGDYMO ÁSTAIGØ UGDYTINIAI?
Ikimokyklinio ugdymo ástaigas lankanèiø vaikø pasiskirstymas (%)
pagal amþiø 2004–2005 m. m.
Ikimokyklinio ugdymo ástaigose
daugiausiai yra 3, 4, 5 ir 6 metø
vaikø.

Duomenø ðaltinis: STD

Prieðmokyklinio ugdymo grupëse
vyrauja ðeðiameèiai – jie sudaro
apie 77% visø ðiose grupëse ugdomø vaikø.

Prieðmokyklinio ugdymo grupes lankanèiø vaikø pasiskirstymas (%)
pagal amþiø 2004–2005 m. m.

Duomenø ðaltinis: STD
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KOKIA 1–6 METØ VAIKØ DALIS LANKO IKIMOKYKLINIO UGDYMO
ÁSTAIGAS?
1–6 metø vaikø, lankanèiø ir nelankanèiø ikimokyklinio ugdymo
ástaigas, pasiskirstymas (%)

1–6 metø vaikø, lankanèiø ir nelankanèiø ikimokyklinio ugdymo
ástaigas mieste, pasiskirstymas (%)

1–6 metø vaikø, lankanèiø ir nelankanèiø ikimokyklinio ugdymo
ástaigas kaime, pasiskirstymas (%)

Duomenø ðaltinis: STD
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Per pastaruosius penkerius metus 1–6 metø vaikø, lankanèiø ikimokyklinio ugdymo
ástaigas, dalis pamaþu didëjo. 2004 m. ikimokyklinio ugdymo ástaigas lankë kiek
daugiau nei pusë (50,3%) atitinkamo amþiaus vaikø. Atitinkamo amþiaus vaikø,
lankanèiø ikimokyklinio ugdymo ástaigas, dalis mieste buvo gerokai didesnë nei kaime (2004 m. mieste ikimokyklinio ugdymo ástaigas lankë 68,2% vaikø, kaime –
19,9%). Tiek mieste, tiek kaime lankanèiøjø ikimokyklinio ugdymo ástaigas daugëja.

KOKIA VAIKØ DALIS UGDOMA IKIMOKYKLINIO UGDYMO
ÁSTAIGOSE?
5–7 metø vaikø pasiskirstymas (%) ikimokyklinio ir prieðmokyklinio ugdymo
ástaigose, palyginti su atitinkamo amþiaus gyventojø skaièiumi, 2004 m.
Lyginant 5-meèiø, 6-meèiø ir 7-meèiø ugdytiniø
skaièiø su atitinkamo
amþiaus gyventojø skaièiumi matyti, kad ikimokyklinio ugdymo ástaigas
ir prieðmokyklinio ugdymo grupes daugiausia
lankë ðeðiameèiai.
Duomenø ðaltinis: STD

4-meèiø dalyvavimas ikimokykliniame ugdyme (ugdomø vaikø dalis, %)
Europos valstybëse 2003 m.

Duomenø ðaltinis: Eurostat

Pagal ugdomø keturmeèiø dalá 2003 m. Lietuva gerokai skyrësi nuo daugelio Europos valstybiø. 2004 m. ði dalis sudarë 52,7%.
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KIEK PEDAGOGØ DIRBA IKIMOKYKLINIO UGDYMO ÁSTAIGOSE?
Ikimokyklinio ugdymo ástaigø pedagoginiø darbuotojø* skaièius
Per pastaruosius penkerius
metus ikimokyklinio ugdymo
ástaigø pedagoginiø darbuotojø maþëjo. Nuo 2000 m.
iki 2004 m. jø sumaþëjo
4,4%. Taip pat sumaþëjo ir
auklëtojø – 5,1%. 2004 m.
pabaigoje vienam auklëtojui
vidutiniðkai teko apie 9,5
vaiko.

Duomenø ðaltinis: STD
* Ikimokyklinio ugdymo ástaigø pedagoginiams darbuotojams priskiriami: direktoriai, direktoriaus pavaduotojai, auklëtojai, meninio ugdymo pedagogai, specialieji pedagogai, logopedai, psichologai, kiti pedagoginiai darbuotojai, prieðmokyklinio ugdymo pedagogai.

Prieðmokyklinio ugdymo pedagogø skaièius bendrojo lavinimo
mokyklose*
Per pastaruosius ketverius
metus prieðmokyklinio ugdymo pedagogø bendrojo
lavinimo mokyklose daugëjo. Nuo 2001 m. iki 2004 m.
jø padaugëjo 26%. Tai susijæ su prieðmokyklinio ugdymo aprëpties didëjimu.

Duomenø ðaltinis: STD
* Duomenys pateikti neáskaitant mokyklø vadovø.
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KOKS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGØ AMÞIUS?
Ikimokyklinio ugdymo ástaigø pedagogø pasiskirstymas pagal amþiaus
grupes (%) 2003–2004 m. m. pradþioje
Dauguma ikimokyklinio ugdymo pedagogø buvo vidutinio amþiaus, jø amþius svyravo
nuo 35 iki 49 metø. Jie sudarë daugiau kaip pusæ, t. y. 56,6%, visø ikimokyklinio
ugdymo ástaigø pedagogø.

Duomenø ðaltinis: STD

Bendrojo lavinimo mokyklø prieðmokyklinio ugdymo pedagogø
pasiskirstymas pagal amþiaus grupes (%) 2005–2006 m. m. pradþioje
Ið viso 2005–2006 m. m. bendrojo lavinimo mokyklose dirbo 1009 prieðmokyklinio
ugdymo pedagogai.
Dauguma (34,8%) prieðmokyklinio ugdymo pedagogø buvo 30–40 metø. Didþiàjà
daugumà (67,2%) sudarë 30–50 metø prieðmokyklinio ugdymo pedagogai.

Duomenø ðaltinis: ITC
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KIEK LIETUVOJE IKIMOKYKLINIO UGDYMO ÁSTAIGØ?
Ikimokyklinio ugdymo ástaigø skaièius 2000–2005 m. (metø pabaigoje)

Duomenø ðaltinis: STD

Ikimokyklinio ugdymo ástaigø skaièius pagal ugdomàsias kalbas
2004 m. pabaigoje
Ikimokyklinio ugdymo
ástaigose, kuriø ugdomoji kalba – lietuviø,
buvo ugdoma 92,7%
ikimokyklinukø.

Duomenø ðaltinis: STD

KAIP KITO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ÁSTAIGØ DYDIS?
Vidutinis vaikø skaièius ikimokyklinio ugdymo ástaigose (metø pabaigoje)
Ikimokyklinio ugdymo
ástaigø dydis mieste
ir kaime labai skyrësi, vienoje kaimo ikimokyklinio ugdymo
ástaigoje vidutiniðkai
ugdoma 3 kartus maþiau vaikø nei vienoje
miesto ikimokyklinio
ugdymo ástaigoje.
Duomenø ðaltinis: STD
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KIEK BUVO PRIEÐMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIØ?
Prieðmokyklinio ugdymo grupiø skaièius 2000–2004 m. (metø pabaigoje)
Palyginti su 2000 m., prieðmokyklinio ugdymo grupiø 2004 m. ðalyje padaugëjo beveik dvigubai. Ypaè grupiø skaièius pasikeitë ikimokyklinio ugdymo ástaigose – jø padaugëjo apie 2,5 karto.

Duomenø ðaltinis: STD

Vidutinis vaikø skaièius prieðmokyklinio ugdymo grupëse (mokslo
metø pradþioje) (tûkst.)

Duomenø ðaltinis: STD

Pagal vidutiná vaikø skaièiø prieðmokyklinio ugdymo grupës ikimokyklinio ugdymo
ástaigose yra didesnës nei bendrojo lavinimo mokyklose. Kaime jos yra maþesnës
nei mieste.
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Bendrasis lavinimas – tai ugdymas pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio bei atitinkamas specialiojo ugdymo programas. Pagal ISCED (1997) klasifikacijà Lietuvos
bendrasis lavinimas apima 1, 2 ir 3 lygmenis.
Bendrasis ugdymas gali bûti teikiamas ávairiose mokyklose: mokykloje-darþelyje, pradinëje, pagrindinëje, jaunimo, vidurinëje, gimnazijoje, specialiojoje, profesinëje, suaugusiøjø ir kt. (Apie profesiná mokymà ir suaugusiøjø mokymàsi raðoma skyriuose
„Profesinis mokymas“ ir „Suaugusiøjø mokymasis ir mokymasis visà gyvenimà“.)
Pradinis ugdymas trunka ketverius metus (1–4 klasë). Baigus pradinio ugdymo programà ágyjamas pradinis iðsilavinimas. Pagrindinis ugdymas teikiamas mokiniui, ágijusiam pradiná iðsilavinimà. Pagrindinio ugdymo programos I dalis apima ketveriø
metø pagrindinio ugdymo turinio koncentrà (5–8 klasë), II dalis – dvejø metø (9–10
klasë). Baigus pagrindinio ugdymo programà ágyjamas pagrindinis iðsilavinimas. Vidurinis ugdymas teikiamas mokiniui, ágijusiam pagrindiná iðsilavinimà. Vidurinis ugdymas trunka 2 metus (11–12 klasë). Baigus ðià programà ágyjamas vidurinis iðsilavinimas.
2005 m. Lietuvos bendrajame lavinime ávyko nemaþai reikðmingø pokyèiø. Buvo
pertvarkomas mokyklø, ágyvendinanèiø formaliojo ðvietimo programas, tinklas. Patvirtinti specialiøjø mokyklø pertvarkos planai ir parengta „Specialiøjø poreikiø mokiniø veþiojimo 2005–2008 m. programa „Geltonasis autobusas““. Buvo tobulinama
Mokinio krepðelio metodika. Didinami pedagogø atlyginimai. 2005 m. buvo tæsiama
viduriniø mokyklø akreditacija, akredituotos vidurinës mokyklos tapo gimnazijomis.
Daug dëmesio sutelkta pagalbai mokiniui, mokytojui. Mokyklose ásteigti mokytojo
padëjëjø, mokyklø psichologø asistentø etatai. Parengta „Gabiø vaikø ir jaunimo
ugdymo strategija“, rengiama „Gabiøjø vaikø ugdymo programa“. Pradëta ágyvendinti „Informaciniø ir komunikaciniø technologijø diegimo á Lietuvos ðvietimà
2005–2007 m. programa“.

KIEK MOKINIØ YRA BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE?
Besimokanèiøjø skaièius1 pagal bendrojo lavinimo mokyklø tipus
2004–2005 m. m.

Duomenø ðaltinis: STD

Lietuvos dieninëse2 bendrojo lavinimo mokyklose 2004–2005 m. m. mokësi 544754
mokiniai, ið jø 2328 mokiniai (0,4%) mokësi nevalstybinëse mokyklose.

KAIP KINTA BENDROJO LAVINIMO MOKYKLØ MOKINIØ SKAIÈIUS?
Bendro mokiniø skaièiaus bendrojo lavinimo mokyklose kaita
1995–2004 metais

Duomenø ðaltinis: STD

Dël maþëjanèio vaikø skaièiaus ðalyje mokiniø skaièius Lietuvos bendrojo lavinimo
mokyklose maþëja nuo 2000 metø. Per pastaruosius penkerius metus bendras mokiniø skaièius sumaþëjo daugiau kaip 40 tûkst. (6,7%) ir dar kelerius metus maþës.
1

Be sanatoriniø ir suaugusiøjø mokyklø mokiniø.
Èia ir toliau bendrojo lavinimo mokyklos vadinamos dieninëmis norint atskirti suaugusiøjø
mokyklas, kurios daþniausiai yra vakarinës, ir sanatorines mokyklas.

2
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KAIP MOKINIAI PASISKIRSTÆ PAGAL LYTÁ IR AMÞIØ?
Dieniniø bendrojo lavinimo mokyklø mokiniø pasiskirstymas pagal lytá
ir amþiø 2004–2005 m.m.

Duomenø ðaltinis: STD

Ið diagramos matyti,
kad baigiamosiose vidurinës mokyklos klasëse mokosi daugiau
merginø negu vaikinø.
Ðitai galima paaiðkinti
tuo, kad daugiau vaikinø nei merginø, sulaukusiø 16 metø, pasitraukia ið bendrojo
lavinimo mokyklos
(pavyzdþiui, pasirenka
profesines mokyklas
ar kt.).

KAIP KINTA BENDROJO LAVINIMO MOKYKLØ MOKINIØ SKAIÈIUS
PAGAL AMÞIØ?
Dieniniø bendrojo lavinimo mokyklø mokiniø pasiskirstymas pagal
amþiø 2002–2003 ir 2004–2005 m. m.

Duomenø ðaltinis: STD
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Lietuvos dieniniø bendrojo lavinimo mokyklø mokiniø pasiskirstymas pagal amþiø
rodo, kad per trejus
metus akivaizdþiai sumaþëjo jaunesnio amþiaus mokiniø, padaugëjo 17-meèiø ir
vyresniø. Tai atitinka
Lietuvos gyventojø
skaièiaus pokyèius,
nes devintojo deðimtmeèio pabaigoje iðaugæs gimstamumas
nuo 1991 m. kasmet
maþëja.

KIEK MOKINIØ MOKOSI MIESTE IR KAIME?
Dieniniø bendrojo lavinimo mokyklø mokiniø skaièius mieste ir kaime
2000–2001 ir 2004–2005 m. m.

Duomenø ðaltinis: STD

2004 m. kaime gyveno 33,3% ðalies
gyventojø, kaimo mokyklose mokësi
32,5% visø bendrojo lavinimo mokyklø mokiniø. Mokiniø skaièius pastaraisiais metais ir miesto, ir kaimo
mokyklose maþëjo tolygiai. Per penkerius metus miesto mokyklose mokiniø sumaþëjo daugiau kaip 31
tûkst. (7%), kaimo mokyklose – beveik 12 tûkst. (8,2%). Mokiniø skaièius maþëja ne tik dël maþëjanèio
gimstamumo, bet ir dël jaunø ðeimø
emigracijos.

Dieniniø bendrojo lavinimo mokyklø mokiniø skaièius mieste ir kaime
2000–2001 ir 2004–2005 m. m.
Pastaruosius penkerius metus vyko akivaizdûs
Lietuvos
miesto ir kaimo mokyklø mokiniø skaièiaus ávairiose klasëse pokyèiai.
Nuo 2000 m. mokiniø
skaièius 1–5 klasëse
tolygiai maþëjo tiek
mieste, tiek kaime.
Mieste mokiniø maþëjo ir 6–9 klasëse,
daugëjo tik 10–12
klasëse. Kaime mokiniø skaièius nuo 6
iki 12 klasës buvo
stabilus arba didëjo.
Per tà patá laikotarpá
atitinkamo amþiaus
gyventojø skaièius
mieste maþëjo, kaime – didëjo.
Duomenø ðaltinis: STD
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KURIOMIS KALBOMIS MOKOSI BENDROJO LAVINIMO MOKYKLØ
MOKINIAI?
Dieniniø bendrojo lavinimo mokyklø mokiniø pasiskirstymas pagal
mokomàsias kalbas 2004–2005 m. m. (dalis, %)

Duomenø ðaltinis: STD

Lietuvos mokiniai gali rinktis bendrojo lavinimo mokyklà pagal mokomàjà kalbà. Tradiciðkai mokiniai
renkasi mokyklas, kuriose mokoma lietuviø, rusø, lenkø kalbomis.
Be to, ðalyje veikia po 1 mokyklà
baltarusiø ir prancûzø kalbomis.
Mokykla baltarusiø kalba turi senas tradicijas, o mokymas prancûzø kalba dar naujovë.
2004–2005 m. m. didþioji dalis
(91,3%, arba 491495 mokiniai)
bendrojo lavinimo mokyklø mokiniø mokësi lietuviø kalba.

KAIP KINTA SKAIÈIUS MOKINIØ, KURIE MOKOSI RUSØ, LENKØ,
BALTARUSIØ KALBOMIS?
Dieniniø bendrojo lavinimo mokyklø mokiniø, kurie mokosi ne lietuviø
kalba, skaièiaus kaita 2000–2004 m.
Per pastaruosius penkerius metus
besimokanèiøjø rusø, lenkø ir baltarusiø kalbomis sumaþëjo dël
demografinës situacijos.

Duomenø ðaltinis: STD
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KIEK IR KURIØ UÞSIENIO KALBØ MOKOSI LIETUVOS BENDROJO
LAVINIMO MOKYKLØ MOKINIAI?
Vidutinis uþsienio kalbø, kuriø 2003 m. mokësi vienas bendrojo
lavinimo mokyklø mokinys, skaièius Europos valstybëse

* Nëra duomenø apie pagrindinio ugdymo lygmená.
** Nëra duomenø apie vidurinio ugdymo lygmená.

Duomenø ðaltinis: Eurostat

Lietuvoje pagrindinio ugdymo lygmenyje vienam mokiniui tenka daugiau uþsienio
kalbø (1,7) nei vidurinio ugdymo lygmenyje, kuriame mokiniai gali pasirinkti nesimokyti antrosios uþsienio kalbos.

Vidurinio lygmens (ISCED 3) mokiniø, kurie 2003 m. mokësi anglø, vokieèiø
ar prancûzø kalbø kaip uþsienio kalbø, dalis (%) Europos valstybëse

Vyraujanti1 uþsienio kalba Lietuvos mokyklose – anglø.
1

Duomenø ðaltinis: Eurostat

Kaip antrosios uþsienio kalbos daugiausia mokomasi rusø kalbos.
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KIEK UÞSIENIEÈIØ VAIKØ MOKOSI LIETUVOS BENDROJO LAVINIMO
MOKYKLOSE?
Mokiniø uþsienieèiø skaièius dieninëse bendrojo lavinimo mokyklose
2004–2005 m. m.
Lietuvai tapus Europos Sàjungos nare, á ðalá atvyksta
vis daugiau uþsienieèiø, pavyzdþiui, specialistø (migruojanèiø darbuotojø), imigrantø ir pabëgëliø (gavusiø
leidimà nuolatos gyventi
Lietuvoje), kurie turi mokyklinio amþiaus vaikø.
2004–2005 m. m. Lietuvos
bendrojo lavinimo mokyklose mokësi 291 mokinys uþsienietis.
Duomenø ðaltinis: ÐMM tyrimas „Uþsienieèiø vaikø ugdymo organizavimas Lietuvos bendrojo lavinimo
mokyklose“ (2005)

KIEK MOKYKLINIO AMÞIAUS VAIKØ NELANKO MOKYKLOS?
Mokyklos nelankanèiø privalomo mokytis amþiaus vaikø skaièius
2000–2005 m.

Duomenø ðaltinis: ÐMM

Bendrà mokyklos nelankanèiø vaikø iki 16 m.
skaièiø sudaro vaikai,
nelankantys mokyklos
dël negalës ir dël ávairiø
kitø prieþasèiø: nenori
mokytis, konfliktuoja su
mokytojais, nori dirbti,
yra ið asocialiø ðeimø,
yra silpnos sveikatos ir
kt. ÐMM duomenimis,
ðis skaièius, iki 2004 m.
maþëjæs, 2005 m. padidëjo.

2005 m. didþiausià nelankanèiøjø dalá (46,8%) sudarë tie, kurie turëtø mokytis 6, 7
ir 8 klasëse.
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KIEK MOKYTOJØ DIRBA BENDROJO LAVINIMO SISTEMOJE?
Mokytojø skaièius ávairiø tipø dieninëse bendrojo lavinimo mokyklose
2004–2005 m. m.

Duomenø ðaltinis: ITC

KAIP KINTA MOKYTOJØ SKAIÈIUS PASTARAISIAIS METAIS?
Mokytojø ir mokyklø vadovø1 skaièius bendrojo lavinimo mokyklose
2000–2004 m.
Maþëjant Lietuvos bendrojo lavinimo
mokyklø ir mokiniø skaièiui, ðiek tiek
maþëja ir mokytojø bei mokyklø vadovø. Per penkerius metus bendras
mokytojø ir mokyklø vadovø, dirbanèiø pagrindiniame darbe, skaièius sumaþëjo 2365 (ið jø 491 mieste ir
1874 kaime). Dalis mokytojø iðëjo á
pensijà, dalis pakeitë profesijà, todël
bûtø klaidinga manyti, kad minëti
mokytojai neteko darbo.

Duomenø ðaltinis: STD
1

Mokyklø direktoriai ir jø pavaduotojai ugdymui.
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KAIP KINTA MOKYTOJØ IR MOKYKLØ VADOVØ IÐSILAVINIMAS?
Bendrojo lavinimo mokyklø mokytojø ir vadovø pasiskirstymas pagal
iðsilavinimà 1995–2004 m.

Duomenø ðaltinis: STD

Lietuvos bendrojo lavinimo
mokyklø mokytojø ir vadovø iðsilavinimas gana aukðtas. Nuo
1995 m. iki 2004 m. Lietuvos
bendrojo lavinimo mokyklø
mokytojø ir vadovø, turinèiø
aukðtàjá iðsilavinimà, dalis padidëjo iki 90,2% (ið jø 96,7%
mokytojø ir mokyklø vadovø
2004–2005 m. m. turëjo pedagoginá iðsilavinimà). Pedagoginá iðsilavinimà taip pat turëjo
82,1% turinèiøjø aukðtesnájá iðsilavinimà.

KIEK VYRØ DIRBA LIETUVOS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE?
Mokytojø bei mokyklø vadovø (vyrø) dalies (%) kaita bendrojo
lavinimo mokyklose 1990–2004 m.
Lietuvos bendrojo lavinimo
mokyklose dirba labai nedidelë
dalis vyrø, o nuo 1990 m. iki
2004 m. jø sumaþëjo 2,7 procentinio punkto. 2004–2005 m.
m. pradinëse klasëse dirbo
1,7% vyrø, o 5–12 klasëse –
17,1% vyrø.

Duomenø ðaltinis: STD
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KOKIA LIETUVOS MOKYTOJØ IR MOKYKLØ VADOVØ KVALIFIKACIJA?
Pedagogø, kuriems suteiktos
kvalifikacinës kategorijos, skaièius ir
dalis (palyginti su bendru mokytojø
skaièiumi) 2004–2005 m. m.
Kvalifikacinës kategorijos Atestuota
Mokytojas
3151
Vyresnysis mokytojas
24282
Metodininkas
8703
Ekspertas
578
Ið viso
36714

Mokyklø vadovø, kuriems suteiktos
vadybinës kvalifikacinës kategorijos,
skaièius ir dalis (palyginti su bendru
vadovø skaièiumi) 2004–2005 m. m.

%
7,5
57,8
20,7
1,4
87,4

Lietuvoje mokytojø kvalifikacija vertinama pagal kvalifikacines kategorijas: mokytojo, vyresniojo mokytojo, mokytojo metodininko ir
mokytojo eksperto (didëjanèia tvarka).

Vadybinës kvalifikacinës
Atestuota
kategorijos
III kategorija
1984
II kategorija
579
I kategorija
20

55,4
16,2
0,5

Ið viso

72,1

2583

%

Lietuvoje mokyklø vadovø (direktoriø ir pavaduotojø ugdymui) kvalifikacija vertinama pagal ágytà vadybinæ kvalifikacinæ kategorijà
(I kategorija – pati aukðèiausia).
Duomenø ðaltinis: ITC

KIEK UÞDIRBA BENDROJO LAVINIMO MOKYKLØ MOKYTOJAI?
Minimalus ir maksimalus mokytojø metinis (bruto) atlyginimas (%), palyginti
su BVP, tenkanèiu vienam gyventojui, Europos valstybëse 2002–2003 m. m.
Pradinis ugdymas

Duomenø ðaltinis: Key data on Education in Europe 2005

Lietuvos mokytojø atlyginimai nuolat didinami, taèiau, palyginti su BVP, tenkanèiu
vienam gyventojui, vis dar yra nedideli. Minimalus santykinis metinis Lietuvos mokytojø atlyginimas yra pats maþiausias Europoje. Minimalaus ir maksimalaus atlyginimo skirtumas, rodantis karjeros galimybes, taip pat nedidelis. Lietuvos mokytojø
atlyginimo dydis nepriklauso nuo to, kuriame lygmenyje jie dirba.
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Pagrindinis ugdymas

Duomenø ðaltinis: Key data on Education in Europe 2005

Vidurinis ugdymas

Duomenø ðaltinis: Key data on Education in Europe 2005
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KAIP BENDROJO LAVINIMO MOKYKLØ MOKYTOJAI PASISKIRSTÆ
PAGAL AMÞIØ?
Bendrojo lavinimo mokyklø mokytojø pasiskirstymas (%) pagal amþiø
2003–2005 m. m.
2005–2006 m. m. Lietuvoje didþiausia yra 45–49 metø mokytojø amþiaus grupë.
Lyginant su ankstesniais metais matyti, kad jaunesniø mokytojø dalis maþëja, vyresniø – didëja.

Duomenø ðaltinis: ITC

Pradiniø ir 5–12 klasiø mokytojø pasiskirstymas (%) pagal amþiø
2005–2006 m. m.
Lyginant pradiniø ir aukðtesniø klasiø mokytojø pasiskirstymà pagal amþiø matyti,
kad 2005–2006 m. m. vyrauja vidutinio amþiaus – 30–49 metø – grupë, o jaunesniø kaip 30 metø ir vyresniø kaip 60 metø mokytojø daugiau dirba 5–12 klasëse.

Duomenø ðaltinis: ITC
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KOKIO AMÞIAUS YRA LIETUVOS MOKYTOJAI, PALYGINTI SU
KITOMIS ÐALIMIS?
Mokytojø, kuriø amþius <30 ir >50
metø, dirbusiø valstybinëse ir
nevalstybinëse mokyklose
ISCED 1 lygmenyje, dalis (%),
palyginti su bendru ISCED 1
lygmenyje dirbusiø mokytojø
skaièiumi, 2003 m.

Mokytojø, kuriø amþius <30 ir >50
metø, dirbusiø valstybinëse ir
nevalstybinëse mokyklose
ISCED 2–3 lygmenyse, dalis (%),
palyginti su bendru ISCED 2–3
lygmenyse dirbusiø mokytojø
skaièiumi, 2003 m.

Duomenø ðaltinis: Eurostat

Duomenø ðaltinis: Eurostat

Pastaba. Nëra Èekijos, Estijos ir Graikijos
duomenø.

Pastaba. Nëra Èekijos, Danijos, Estijos ir
Graikijos duomenø.

KOKS MOKINIØ IR MOKYTOJØ SKAIÈIAUS SANTYKIS BENDROJO
LAVINIMO MOKYKLOSE?
Mokiniø ir mokytojø skaièiaus santykis pradinio ugdymo (ISCED 1)
lygmenyje Europos valstybëse 2003 m.

Pastaba. Nëra Estijos duomenø.

Duomenø ðaltinis: Eurostat

Mokiniø ir mokytojø skaièiaus santykis pagrindinio ir vidurinio
ugdymo (ISCED 2 ir 3) lygmenyse Europos valstybëse 2003 m.

Duomenø ðaltinis: Eurostat

Pastaba. Nëra Estijos ISCED 2 ir 3 duomenø, ISCED 2 – Olandijos ir Danijos, ISCED 3 –
Airijos ir Liuksemburgo.
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KIEK BENDROJO LAVINIMO MOKYKLØ YRA LIETUVOJE?
Bendras dieniniø bendrojo lavinimo mokyklø skaièius 2000–2004 m.

Duomenø ðaltinis: STD

Dël demografiniø prieþasèiø, taip
pat dël vykstanèios mokyklø tinklo
pertvarkos per penkerius metus
sumaþëjo bendras dieniniø bendrojo lavinimo mokyklø skaièius,
taèiau iðaugo vidutinis mokyklos
dydis (padidëjo mokiniø skaièius
mokyklose). Vykstant tinklo pertvarkai 515 mokyklø buvo reorganizuotos ir tapo kitø mokyklø skyriais.
Didþioji dalis mokyklø yra valstybinës, nevalstybiniø 2004–2005 m.
m. buvo tik 19.

KAIP KINTA ÁVAIRIØ TIPØ BENDROJO LAVINIMO MOKYKLØ SKAIÈIUS?
Dieniniø bendrojo lavinimo mokyklø (valstybiniø, savivaldybiø ir
nevalstybiniø) kaita 2002–2004 m.
Per pastaruosius penkerius metus labiausiai pakito savarankiðkø pradiniø mokyklø
skaièius, nes daug pradiniø mokyklø tapo didesniø pagrindiniø ar viduriniø mokyklø
skyriais.
Viduriniø mokyklø skaièius taip pat gerokai sumaþëjo – dalis viduriniø
mokyklø tapo pagrindinëmis mokyklomis arba
gimnazijomis.
Pagrindiniø mokyklø skaièius ið pradþiø didëjo, o
vëliau sumaþëjo, nes, sumaþëjus mokiniø skaièiui,
dalis pagrindiniø mokyklø
pertvarkyta á pradines.

Duomenø ðaltinis: STD

52

KAIP KINTA BENDROJO LAVINIMO MOKYKLØ SKAIÈIUS PAGAL
MOKOMÀSIAS KALBAS?
Dieniniø bendrojo lavinimo mokyklø pasiskirstymas pagal mokomàsias
kalbas (skaièius) 2000–2004 m.
Maþëjant bendram mokyklø skaièiui per penkerius metus labiausiai sumaþëjo mokyklø lietuviø
mokomàja kalba. Mokyklø lenkø
mokomàja kalba skaièius ið pradþiø didëjo, nes buvo steigiamos
labai maþos mokyklos, o vëliau
sumaþëjo, nes dalis pradiniø mokyklø tapo kitø mokyklø skyriais.
Per penkerius metus labai sumaþëjo ir mokyklø, kuriose yra klasiø
ávairiomis mokomosiomis kalbomis. Be to, Lietuvoje veikia po 1
mokyklà baltarusiø ir prancûzø
mokomosiomis kalbomis.
Duomenø ðaltinis: STD

Dieniniø bendrojo lavinimo mokyklø, kuriose yra klasiø ávairiomis
mokomosiomis kalbomis, skaièius 2004–2005 m. m.

Duomenø ðaltinis: STD

2004–2005 m. m. Lietuvoje veikë
53 bendrojo lavinimo mokyklos,
kuriose tradiciðkai, tenkinant tautiniø maþumø ugdymo jø gimtàja
kalba poreikius, lygiagreèiose klasëse mokoma ávairiomis kalbomis. Daugiausia buvo mokyklø,
kuriose mokoma lietuviø ir rusø
bei rusø ir lenkø kalbomis.
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Profesinio mokymo paskirtis – padëti asmeniui ágyti, keisti ar tobulinti kvalifikacijà ir
pasirengti dalyvauti kintanèioje darbo rinkoje.
Profesinis mokymas vykdomas pagal keturiø pakopø programas, besiskirianèias
mokymo turiniu ir trukme, skirtas ávairaus amþiaus ir iðsilavinimo jaunimui. I pakopoje neturintieji pagrindinio iðsilavinimo mokosi profesijos, o pageidaujantiesiems
teikiamas ir pagrindinis iðsilavinimas. II pakopoje mokiniai, turintys pagrindiná iðsilavinimà, mokosi profesijos. III pakopoje mokiniai, ágijæ pagrindiná iðsilavinimà, mokosi
profesijos ir dalykø pagal vidurinio ugdymo programà. IV pakopoje viduriná iðsilavinimà turintys mokiniai mokosi profesijos. Profesinëse mokyklose gali bûti mokoma
pagal vienos, keliø arba visø pakopø programas.
Baigusiesiems profesinio mokymo programà iðduodamas profesinio mokymo diplomas ar kvalifikacijos paþymëjimas, baigusiesiems III pakopos mokymo programà iðduodamas ir brandos atestatas.
Nuo 2000 m. pradëta pertvarkyti profesiniø mokyklø tinklà. Dalis mokyklø buvo sujungtos, todël statistiðkai profesiniø mokyklø skaièius maþëjo. Pertvarkant profesiniø
mokyklø tinklà buvo siekiama atsiþvelgti á regioninius gyventojø mokymosi poreikius, iðlaikyti profesinio mokymo ástaigø mokymo programø ávairovæ, sumaþinti iðlaidas administracijai, ûkiniams darbuotojams, taip pat vieno mokinio iðlaikymui, racionaliau panaudoti profesiniam mokymui skirtas patalpas.

KIEK MOKINIØ MOKOSI PROFESINIO MOKYMO SISTEMOJE?
Profesiniø mokyklø mokiniø skaièius pagal pakopas
Nuo 2000 iki 2004 m.
labiausiai pakito besimokanèiøjø II ir IV pakopoje
skaièius. Per ðá laikotarpá
II pakopoje besimokanèiøjø sumaþëjo 83%, o
mokiniø, besimokanèiø
IV pakopoje, padaugëjo
34%.

Duomenø ðaltinis: STD

KAIP KINTA PROFESINIØ MOKYKLØ MOKINIØ SKAIÈIUS?
Profesiniø mokyklø mokiniø skaièiaus kaita 2000–2004 m.
Per 2000–2003 m. laikotarpá profesiniø mokyklø mokiniø skaièius maþëjo. 2004 m.
profesinëse mokyklose mokësi 4,2% daugiau mokiniø nei 2003 m. Merginø dalis
profesinëse mokyklose per 2000–2004 m. laikotarpá buvo pastovi ir sudarë apie
40% viso mokiniø skaièiaus.

Duomenø ðaltinis: STD
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KOKIO AMÞIAUS GYVENTOJAI MOKOSI PROFESINËSE MOKYKLOSE?
Profesiniø mokyklø mokiniø skaièius pagal amþiø ávairiose profesinio
mokymo pakopose 2004–2005 m. m.

Duomenø ðaltinis: STD

KOKIÀ ATITINKAMO AMÞIAUS GYVENTOJØ DALÁ SUDARO
PROFESINIØ MOKYKLØ MOKINIAI?
Besimokanèiøjø profesinëse mokyklose dalis (%), palyginti su bendru
to amþiaus gyventojø skaièiumi1

Duomenø ðaltinis: STD

1

Kitø amþiaus grupiø besimokanèiøjø dalis, palyginti su atitinkamo amþiaus gyventojø skaièiumi, yra maþesnë uþ 1%.
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KOKIAS MOKYMOSI SRITIS RENKASI PROFESINIØ MOKYKLØ
MOKINIAI?
Profesiniø mokyklø mokiniø dalis (%) pagal mokymo sritis 2004–2005 m.1
2004–2005 m. m. inþinerijos bei verslo ir
administravimo mokymo srityse mokësi
48,7% profesiniø mokyklø mokiniø. Kompiuterijos ir sveikatos
prieþiûros mokymo
srityse mokësi maþiau nei 0,5% profesiniø mokyklø mokiniø.

Duomenø ðaltinis: STD

Profesiniø mokyklø mokiniø skaièius pagal mokymo sritis 2002–2004 m.2
Per 2002–2004 m.
laikotarpá daugëjo
profesiniø mokyklø
mokiniø, kurie rinkosi
architektûros ir statybos bei verslo ir administravimo mokymo
sritis. Maþëjo mokiniø
inþineriniø profesijø,
asmenims skirtø paslaugø bei gamybos
ir perdirbimo mokymo
srityse.

Duomenø ðaltinis: STD

1
2

Be technologiniø gimnazijø klasiø.
2003–2004 m. m. ir 2004–2005 m. m. duomenys – be technologiniø gimnazijø klasiø.
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KOKIO IÐSILAVINIMO JAUNIMAS RENKASI PROFESINES
MOKYKLAS?
Mokiniø, stojanèiø á profesines mokyklas, pasiskirstymas pagal ágytà
iðsilavinimà 2002–2004 m. (%)
Didþiausia dalis mokiniø, stojanèiø á profesines mokyklas, yra baigæ pagrindinæ arba vidurinæ mokyklà. Nuo 2002 iki 2004 m. beveik 5% sumaþëjo stojanèiøjø, kurie
nëra baigæ pagrindinës mokyklos. Stojanèiø á profesines mokyklas mokiniø, kurie
baigë aukðtesniàsias mokyklas, dalis pastaraisiais metais buvo pastovi ir sudarë
apie 0,5%.

Duomenø ðaltinis: STD
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KOKIA DALIS PROFESINIØ MOKYKLØ MOKINIØ GAUNA VALSTYBËS
STIPENDIJAS?
Profesiniø mokyklø mokiniø, gaunanèiø stipendijas*, dalis (%)
2000–2004 m.
Nuo 2000 iki 2004 m. profesiniø mokyklø mokiniø, gaunanèiø stipendijà, dalis padidëjo 5,6%. 99% profesiniø mokyklø mokiniø, gaunanèiø stipendijà, gauna 1–1,5 minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydþio stipendijas. Lietuvos Respublikos Vyriausybës patvirtintas MGL nuo 2000 m. yra 125 Lt.

* Be gaunanèiøjø naðlaièio, socialinæ ar ámoniø stipendijas.

Duomenø ðaltinis: STD

KIEK PEDAGOGØ DIRBO PROFESINËSE MOKYKLOSE?
Profesiniø mokyklø mokytojø skaièiaus kaita 2000–2004 m.
2004–2005 m. m. profesinëse mokyklose dirbo 4907 mokytojai.
Moterø dalis tarp profesiniø mokyklø mokytojø per 2000–2004 metø laikotarpá labai
nepakito ir yra apie 66%.

Duomenø ðaltinis: STD
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KOKS PROFESINIØ MOKYKLØ PEDAGOGØ IÐSILAVINIMAS?
Profesiniø mokyklø mokytojai pagal ágytà iðsilavinimà 2000–2004 m. (%)
Nuo 2000 iki 2004 m. profesiniø mokyklø pedagogø, ágijusiø aukðtàjá iðsilavinimà,
dalis padidëjo 6%. Atitinkamai per visà ðá laikotarpá maþëjo pedagogø, ágijusiø
aukðtesnájá ar viduriná iðsilavinimà, dalis.

Duomenø ðaltinis: STD

KIEK PROFESINIØ MOKYKLØ YRA LIETUVOJE?
Profesiniø mokyklø skaièiaus kaita Lietuvoje 2000–2004 m.
2000–2003 m. profesiniø mokyklø skaièius þenkliai nekito. Per 2003–2004 m. dalis
profesiniø mokyklø buvo sujungtos, o 8 mokyklos – pertvarkytos á vieðàsias ástaigas ir toliau moko pagal profesinio mokymo programas. 2004–2005 m. m. 97,2%
profesiniø mokyklø buvo valstybinës.

Duomenø ðaltinis: STD
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KOKS PROFESINIØ MOKYKLØ DARBO EFEKTYVUMAS?
Iðstojusiøjø ið profesiniø mokyklø ir kartojanèiø kursà mokiniø dalis (%)
2000–2003 m.
Per 2000–2003 m. laikotarpá paliekanèiøjø profesines mokyklas („nubyranèiøjø“) dalis buvo didesnë nei 10% per vienerius mokslo metus, ið jø dël nepaþangumo –
apie 5%. Per ðá laikotarpá kursà kartojanèiø mokiniø dalis buvo pastovi – apie
1,1%.

* Dalis nuo visø ástojusiøjø.

Duomenø ðaltinis: STD
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Aukðtojo mokslo studijø paskirtis – padëti asmeniui ágyti aukðtàjá iðsilavinimà bei
atitinkamà kvalifikacijà ir pasirengti aktyviai profesinei, visuomeninei ir kultûrinei
veiklai. Aukðtàjá iðsilavinimà Lietuvoje galima ágyti universitetuose ir kolegijose.
Universitetas yra aukðtoji mokykla, kurioje vyrauja universitetinës studijos ir studentø daugumà sudaro studijuojantieji pagal universitetines studijø programas, atliekami moksliniai tyrimai, organizuojamos magistrantûros bei doktorantûros studijos ir
(arba) plëtojama aukðto lygio profesionali meno veikla bei yra meno aspirantûra.
Kolegija yra aukðtoji mokykla, kurioje vyrauja neuniversitetinës studijos ir studentø
daugumà sudaro studijuojantieji pagal neuniversitetines studijø programas, plëtojami taikomieji moksliniai tyrimai ir (arba) taikomoji mokslinë veikla ar profesionalusis
menas.
Kolegijos Lietuvoje pradëjo formuotis tik per paskutiná deðimtmetá anksèiau ðalyje
veikusiø geriausiø aukðtesniøjø mokyklø pagrindu. 2005 metais kolegijos pradëjo
veikti kaip iki galo susiformavusi Lietuvos neuniversitetinio aukðtojo mokslo sistema: ákurtos beveik visos numatytos kolegijos ir jos pradëjo normalià veiklà.
2005 metais apibendrinta aukðtojo mokslo sistemos plëtra per 15 metø nuo nepriklausomybës atkûrimo, ávardinti sistemos veiksmingumo trûkumai ir apsispræsta dël
pertvarkos aukðtojo mokslo valdymo ir finansavimo srityse. 2005 metais buvo parengtas Lietuvos aukðtojo mokslo sistemos plëtros 2006–2010 metais plano projektas.

KIEK STUDENTØ MOKOSI AUKÐTOSIOSE MOKYKLOSE?
Universitetiniø ir neuniversitetiniø aukðtøjø mokyklø studentø skaièius
Ðalyje
daugëjant
aukðtøjø mokyklø,
daugëja ir studentø.
Daugëja ne tik naujai
ásikûrusiø kolegijø,
bet ir universitetø
studentø. Per vienerius metus (nuo
2003–2004 m. m. iki
2004–2005 m. m.)
bendras aukðtøjø mokyklø studentø skaièius padidëjo beveik
20 tûkstanèiø, arba
11%, universitetø studentø skaièius – 6%.
Duomenø ðaltinis: STD

KAIP PASISKIRSTO UNIVERSITETØ STUDENTAI PAGAL STUDIJØ
PAKOPAS IR FORMAS?
Universitetø studentø dalis
pagal studijø pakopas
2004–2005 m. m. (%)

Universitetø studentø dalis
pagal studijø formas
2004–2005 m. m. pradþioje (%)

Duomenø ðaltinis: STD
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KAIP AUKÐTØJØ MOKYKLØ STUDENTAI PASISKIRSTÆ PAGAL AMÞIØ?
Aukðtøjø mokyklø studentø pasiskirstymas pagal amþiø 2004 m. (%)
Lietuvos aukðtosiose mokyklose vyresnio amþiaus studentai sudaro maþumà. Daugiau
nei pusë kolegijø ir universitetø I ir II pakopø studentø jaunesni nei 25 metø, daugiau
nei pusë universitetø III pakopos studentø jaunesni nei 30 metø. Vyresniø nei 40 metø studentø dalis visø tipø ir pakopø aukðtosiose mokyklose – 5%. Lyginant pastarøjø
metø duomenis matyti, kad vidutinis Lietuvos studentø amþius po truputá didëja.

Duomenø ðaltinis: STD

Studentø amþius Europos valstybëse 2002–2003 m. m.
Lietuva pagal aukðtøjø mokyklø studentø amþiø labai artima ES vidurkiui: maþdaug
70% studentø amþius yra tarp 19 ir 26 metø.

Duomenø ðaltinis: Eurostat
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KOKIO IÐSILAVINIMO JAUNIMAS STOJA Á AUKÐTØJØ MOKYKLØ
PAGRINDINES STUDIJAS?
Stojanèiøjø á kolegijas ir á universitetø pirmàjà pakopà studentø
pasiskirstymas pagal ágytà iðsilavinimà (%)
Lietuvoje á aukðtøjø mokyklø pagrindines studijas paprastai stojama baigus bendrojo lavinimo mokyklà. Tai
susijæ su tendencija, kad
didþioji dalis Lietuvos besimokanèiøjø bendràjá viduriná
iðsilavinimà paprastai ágyja
bendrojo lavinimo, o ne
profesinëje mokykloje.

Duomenø ðaltinis: STD

KOKIO AMÞIAUS JAUNIMAS STOJA Á AUKÐTØJØ MOKYKLØ
PAGRINDINES STUDIJAS?
Aukðtøjø mokyklø pirmakursiø dalis (%), palyginti su gyventojø, kurie
pagal amþiø teoriðkai turëtø pradëti studijuoti, skaièiumi Europos
valstybëse 2002–2003 m. m.
Aukðtøjø mokyklø pirmakursiø skaièius Lietuvoje sudaro apie 75% gyventojø, kuriø
amþius atitinka teoriðkai numatytà studijø pradþios amþiø. Pirmakursiø iki 25 metø
amþiaus bruto mokymosi aprëptis sudaro 60%. Palyginti su kitomis ðalimis, Lietuvoje studijas pradeda jauni þmonës, ir studijuojanèiøjø yra daug.

Pastaba. Lenkija, Vokietija ir Austrija duomenø nepateikë.

Duomenø ðaltinis: Eurostat
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KOKIÀ DALÁ STUDENTØ SUDARO MOTERYS?
Moterø, siekianèiø aukðtojo mokslo, dalis (%) 2004–2005 m. m.
Moterø, siekianèiø aukðtojo mokslo, dalis Lietuvoje pastaraisiais metais
nesikeièia ir sudaro apie
60% visose studijø pakopose, iðskyrus rezidentûrà, kurioje moterø
yra 68%.

Duomenø ðaltinis: STD

KOKIA DALIS AUKÐTØJØ MOKYKLØ STUDENTØ PATYS MOKA UÞ
MOKSLÀ?
Kolegijø ir universitetø studentø, studijuojanèiø savo lëðomis, dalis (%)
LR aukðtojo mokslo ástatymu nustatyta, kad asmenys, sutinkantys mokëti visà studijø kainà, konkurso tvarka gali bûti priimami á vakarinës ir neakivaizdinës formø visø pakopø studijas, taip pat iki 2005–2006 studijø metø – á antrosios pakopos dieninës formos studijas.

Duomenø ðaltinis: STD
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Studentø, mokanèiø uþ
studijas, dalis pastaraisiais metais didëja visose aukðtøjø studijø pakopose, bet ypaè sparèiai – II pakopoje. Nuo
2000–2001 m. m. iki
2004–2005 m. m. savo
lëðomis studijuojanèiøjø
dalis ðioje pakopoje iðaugo beveik 28 procentiniais punktais ir jau sudaro daugiau nei pusæ
visø studijuojanèiøjø. Kolegijose studijuojanèiøjø
savo lëðomis dalis didesnë nei universitetø I
pakopoje, nes maþdaug
20% kolegijø studentø
studijuoja nevalstybinëse
kolegijose.

KAIP PASISKIRSTO STUDENTAI PAGAL STUDIJØ SRITIS?
Kolegijø ir universitetø I pakopos studentø skaièius pagal studijø sritis1
2004–2005 m. m.

Duomenø ðaltinis: STD

Pastaraisiais metais Lietuvoje daugiausia rengiama ðiø studijø srièiø specialistø:
verslo ir administravimo, mokytojø rengimo ir pedagogikos, inþinerijos ir inþineriniø
profesijø. Nuo 2000–2001 m. m. iki 2004–2005 m. m. labiausiai padaugëjo verslo
ir administravimo srities studentø – net 3 kartus. Kitø populiariausiø studijø srièiø
studentø daugëjo lëèiau.

1

Eurostat klasifikacija.
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Universitetø II pakopos studentø skaièius pagal studijø sritis1
2004–2005 m. m.

Duomenø ðaltinis: STD

Antrojoje studijø pakopoje pastebimos tos paèios studijø krypties pasirinkimo tendencijos kaip ir pirmojoje. Ið populiariausiø studijø srièiø pastaraisiais metais smarkiai krito tik inþinerijos ir inþineriniø profesijø studentø skaièius.

1

68

Eurostat klasifikacija.

KIEK ABSOLVENTØ BAIGIA GAMTOS IR TECHNOLOGIJØ MOKSLUS?
Baigusiøjø aukðtàsias gamtos mokslø ir technologijø studijas skaièius
1000-iui 20–29 metø gyventojø Europos valstybëse 2003 m.

Duomenø ðaltinis: Eurostat

Padidinti baigusiøjø gamtos mokslø ir technologijø studijas skaièiø tûkstanèiui
20–29 metø gyventojø yra vienas Europos ðvietimo siekiniø. Ðis Lietuvos rodiklis
yra vienas didþiausiø Europoje, be to, auga sparèiau nei vidutiniðkai Europos valstybëse. Toks spartus ðio rodiklio didëjimas susijæs su apskritai greitai auganèiu studentø skaièiumi Lietuvoje.
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KIEK UÞSIENIO PILIEÈIØ STUDIJUOJA LIETUVOS AUKÐTOSIOSE
MOKYKLOSE?
Studentø uþsienio pilieèiø skaièius Lietuvos universitetuose
2004–2005 m. m.
Uþsienio pilieèiai sudaro labai maþà Lietuvos universitetø studentø dalá – apie
0,4%.
Apie 60% studentø uþsienieèiø yra atvykæ ið Europos
valstybiø, ðiek tiek daugiau
nei 30% – ið Azijos.
Duomenø ðaltinis: STD

KOKIA JAUNIMO DALIS MOKOSI AUKÐTOSIOSE MOKYKLOSE?
Aukðtøjø mokyklø studentø dalis (%), palyginti su bendru 20–24 metø
gyventojø skaièiumi, Europos valstybëse 2002–2003 m. m.

Duomenø ðaltinis: Eurostat

Studentø dalis, palyginti su atitinkamo 20–24 m. amþiaus gyventojø skaièiumi, Lietuvoje yra gana didelë (beveik 70%) ir smarkiai lenkia ES vidurká (apie 56%).
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KOKS ÁGIJUSIØJØ AUKÐTÀJÁ IÐSILAVINIMÀ IR GYVENTOJØ
SKAIÈIAUS SANTYKIS?
Ágijusiøjø aukðtàjá iðsilavinimà skaièius 1000-iui 20–29 metø gyventojø
Europos valstybëse 2003 m.

Duomenø ðaltinis: Eurostat

Lietuva pagal aukðtàjá iðsilavinimà ágijusio jaunimo dalá gerokai lenkia ES vidurká ir
atsilieka tik nuo Airijos, Didþiosios Britanijos, Lenkijos bei Prancûzijos.
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KIEK DËSTYTOJØ DIRBA AUKÐTOSIOSE MOKYKLOSE?
Aukðtøjø mokyklø dëstytojø skaièius pagal pareigas

Duomenø ðaltinis: STD

Kolegijos Lietuvoje yra nedidelës, todël jø dëstytojams sunkiau sudaryti visà krûvá,
kad kolegijoje jie galëtø eiti pagrindines pareigas. Todël maþdaug 40% kolegijose
dëstanèiø dëstytojø jose eina nepagrindines pareigas. Universitetø dëstytojø, einanèiø nepagrindines pareigas, yra maþdaug treèdalis.

KOKIA AUKÐTØJØ MOKYKLØ DËSTYTOJØ KVALIFIKACIJA?
Aukðtøjø mokyklø dëstytojø, einanèiø pagrindines pareigas, skaièius
pagal turimà mokslo laipsná

Duomenø ðaltinis: STD

Kolegijos labiau orientuotos á praktinæ veiklà ir siekia kviesti dirbti dëstytojais praktikus ið ávairiø ûkio ðakø. Todël kolegijose dëstytojams keliami kitokie reikalavimai
nei universitetuose. Dël ðios prieþasties ypaè maþa dalis kolegijø dëstytojø turi
mokslo laipsnius (6,2%, universitetuose – 57%).
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KIEK AUKÐTØJØ MOKYKLØ VEIKIA LIETUVOJE?
Kolegijø skaièius 2000–2004 m.

Universitetø skaièius 2000–2004 m.

Duomenø ðaltinis: STD

2004–2005 m. m. Lietuvoje veikë 48 aukðtosios mokyklos: 27 kolegijos ir 21 universitetas. Didþioji dalis Lietuvos aukðtøjø mokyklø yra valstybinës.
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Suaugusiøjø ðvietimas apima formaløjá ir neformaløjá ðvietimà.
Formalusis suaugusiøjø ðvietimas apima bendràjá lavinimà, profesiná mokymà,
aukðtesniàsias ir aukðtàsias studijas. Suaugusieji, kurie nëra ágijæ pagrindinio ar vidurinio iðsilavinimo, formaliai gali mokytis suaugusiøjø mokymo centruose ir suaugusiesiems skirtose bendrojo lavinimo mokyklose.
Neformaliojo suaugusiøjø ðvietimo paskirtis – sudaryti sàlygas asmeniui mokytis visà gyvenimà, tenkinti paþinimo poreikius, tobulinti ágytà kvalifikacijà, ágyti papildomø
kvalifikacijø. Neformaliojo suaugusiøjø ðvietimo programos yra orientuotos á 18 metø ir vyresnio amþiaus asmenis.
2004 m. buvo patvirtinta Mokymosi visà gyvenimà uþtikrinimo strategija ir jos ágyvendinimo planas. Ðioje strategijoje yra numatyti pagrindiniai mokymosi visà gyvenimà plëtros uþdaviniai. Nuolatinis mokymasis tampa Lietuvos valstybës prioritetu,
o suaugusiøjø ðvietimas – didþiausia nuolatinio mokymosi dalimi. Pastaraisiais metais Lietuva stengiasi aktyviai perorientuoti ne tik ðvietimo institucijø veiklà, bet ir
visà ðvietimo sistemà mokymosi visà gyvenimà ágyvendinimo kryptimi.
Ðalyje pastebima besimokanèiø suaugusiøjø skaièiaus augimo tendencija. Pagerëjo
nuolatinio mokymosi politikos koordinavimas: telkiami socialiniai partneriai Strategijai ir ávairioms tæstinio mokymosi programoms ágyvendinti. Pedagogø profesinës raidos centre ásteigtas Suaugusiøjø ðvietimo skyrius, Lietuvos neakivaizdinio ðvietimo
centras pertvarkytas á Lietuvos suaugusiøjø ðvietimo ir informavimo centrà. Gerinamas ðvietimo prieinamumas: priimti teisiniai aktai, leidþiantys suaugusiesiems lengviau sugráþti á bendrojo lavinimo sistemà. Tobulinama suaugusiøjø ðvietimo institucijø darbuotojø kvalifikacija: leidþiama andragoginë literatûra, diegiami andragoginiai
mokymo metodai. Didëja suaugusiøjø mokymosi galimybës: auga suaugusiøjø neformalaus ðvietimo projektø finansavimas. Vykdoma nuolatinio mokymosi stebësena: atliekami tyrimai, analizuojama suaugusiøjø mokymosi motyvacija, problemos,
ieðkoma jø sprendimo bûdø.

KIEK SUAUGUSIØJØ MOKOSI BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE?
Mokiniø skaièius suaugusiøjø bendrojo lavinimo mokyklose, klasëse,
mokymo centruose 2000–2005 m.

Duomenø ðaltinis: STD

Nuo 2000–2001 iki 2004–2005 m. m. mokiniø skaièius suaugusiøjø mokyklose iðaugo 1,2 karto.

KOKIÀ VISØ BENDROJO LAVINIMO SISTEMOS MOKINIØ DALÁ
SUDARO SUAUGUSIEJI?
Suaugusiøjø mokyklø, klasiø, mokymo centrø mokiniø dalis (%),
palyginti su dieniniø bendrojo lavinimo mokyklø mokiniø dalimi,
2004–2005 m. m.

Duomenø ðaltinis: STD
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KURIOSE KLASËSE IR KOKIO AMÞIAUS SUAUGUSIEJI MOKOSI?
Mokiniø skaièius suaugusiøjø mokyklose, klasëse, mokymo centruose
2004–2005 m. m.

Pastabos.
1–5 klasëse mokësi 13 mokiniø.
Iðlyginamosiose klasëse – 25 mokiniai (klasës nutraukusiems mokslà ar besimokantiems kai
kuriø dalykø ir siekiantiems pagrindinio ar vidurinio iðsilavinimo mokiniams).

Suaugusiøjø mokyklø, klasiø, mokymo centrø 9–12 klasiø mokiniø
skaièius pagal amþiø 2004–2005 m. m.

Duomenø ðaltinis: STD, ITC

Tai, kad suaugusiøjø mokyklose daugiausiai mokiniø yra 10, 11 ir 12 klasëse, taip
pat ir vyresnis mokiniø amþius rodo, kad vis daugiau gyventojø sugráþta á ðvietimà
ir siekia pagrindinio ar vidurinio iðsilavinimo. Vyraujanti grupë yra 22 metø mokiniai,
ypaè daug jø 11 ir 12 klasëse. Gali bûti, kad ðie jaunuoliai siekia vidurinio iðsilavinimo ne tik todël, kad buvo pasitraukæ ið ðvietimo sistemos, bet ir todël, kad jo neágijo profesinëse mokyklose.

77

SUAUGUSIØJØ MOKYMASIS IR MOKYMASIS VISÀ GYVENIMÀ
78

KAIP SUAUGUSIØJØ MOKYKLØ MOKINIAI PASISKIRSTO PAGAL LYTÁ?
Moterø dalis (%) suaugusiøjø mokyklose, klasëse, mokymo centruose
2000–2004 m.

Duomenø ðaltinis: STD

Pastaraisiais metais auga moterø dalis suaugusiøjø mokyklose, klasëse ir mokymo
centruose, atitinkamai maþëja vyrø dalis.

Moterø ir vyrø skaièius suaugusiøjø mokyklose, klasëse, mokymo
centruose 2000–2004 m.

Duomenø ðaltinis: STD

KIEK MOKINIØ ÁGYJA IÐSILAVINIMÀ SUAUGUSIØJØ MOKYKLOSE,
KLASËSE, MOKYMO CENTRUOSE?
Ágijusiøjø pagrindiná ar viduriná iðsilavinimà suaugusiøjø mokyklose,
klasëse, mokymo centruose skaièius 2000–2004 m.

Duomenø ðaltinis: STD

Suaugusiøjø mokyklø, klasiø ir centrø mokiniø, ágijusiø pagrindiná iðsilavinimà nuo
2000 iki 2004 m., skaièius padidëjo 74,2%. Suaugusiøjø mokyklø mokiniø, ágijusiø
viduriná iðsilavinimà per tà patá laiko tarpà, skaièius padidëjo 18%.

Ágijusiøjø viduriná iðsilavinimà dieninëse bendrojo lavinimo,
profesinëse ir suaugusiøjø mokyklose skaièius (tûkst.) 2000–2004 m.

Duomenø ðaltinis: STD

Mokiniø, ágijusiø viduriná iðsilavinimà dieninëse vidurinëse mokyklose, skaièius nuolat didëja, profesinëse mokyklose neþymiai didëjo nuo 2000 m. iki 2003 m., o
2004 m. vël sumaþëjo. Mokiniø, ágijusiø viduriná iðsilavinimà suaugusiøjø mokyklose, skaièius stabilizavosi nuo 2002 m.
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KOKIÀ VISØ ABSOLVENTØ DALÁ SUDARO SUAUGUSIEJI?
Ágijusiøjø pagrindiná iðsilavinimà dieninëse ir suaugusiøjø mokyklose,
klasëse ir centruose dalis (%) 2004–2005 m. m.

Duomenø ðaltinis: STD

Ágijusiøjø pagrindiná iðsilavinimà suaugusiøjø mokyklose, klasëse,
mokymo centruose dalies (%) kaita 2000–2004 m. m.

Duomenø ðaltinis: STD

Ágijusiøjø viduriná iðsilavinimà dieninëse ir suaugusiøjø mokyklose,
klasëse, mokymo centruose dalis (%) 2004–2005 m. m.

Duomenø ðaltinis: STD

Ágijusiøjø viduriná iðsilavinimà suaugusiøjø mokyklose dalies (%) kaita
2000–2004 m. m.

Duomenø ðaltinis: STD

Ágijusiøjø pagrindiná iðsilavinimà suaugusiøjø mokyklose nuo 2000 iki 2004 m. dalis
padidëjo 3,2 procentinio punkto ir sudaro 5% visø ágijusiøjø pagrindiná iðsilavinimà
2004 m. Per tà patá laikotarpá suaugusiøjø mokyklose ágijusiøjø viduriná iðsilavinimà
dalis sumaþëjo 2,2 procentinio punkto ir sudaro 10,9% visø ágijusiøjø viduriná iðsilavinimà.
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KAIP PASISKIRSTO BESIMOKANTYS SUAUGUSIEJI PAGAL
GYVENAMÀJÀ VIETOVÆ?
Besimokanèiø ir nesimokanèiø ðalies suaugusiøjø pasiskirstymas (%)
pagal gyvenamàjà vietovæ 2003 m.
2003 m. per 12 mënesiø iki apklausos
datos mokësi 37,3%
mieste gyvenanèiø
suaugusiøjø ir 24%
kaimo suaugusiøjø.

Duomenø ðaltinis: Lietuvos gyventojø nuolatinis mokymasis, 2005

KAIP PASISKIRSTO BESIMOKANTYS SUAUGUSIEJI PAGAL ÁVAIRIAS
AMÞIAUS GRUPES?
Visø besimokanèiø suaugusiøjø pasiskirstymas (%) pagal amþiaus
grupes 2003 m.

Duomenø ðaltinis: Lietuvos gyventojø nuolatinis mokymasis, 2005

Daugiausia mokësi
jaunimo ir darbingo
amþiaus gyventojø.
47,5% visø besimokanèiøjø sudarë aktyviausiai darbinëje
veikloje ir visuomeniniame gyvenime dalyvaujantys 25–54 metø
gyventojai. 43,8% –
jauni þmonës nuo 15
iki 24 metø. Prieðpensinio ir pensinio amþiaus þmoniø tarp visø besimokanèiøjø
buvo atitinkamai 6 ir
2,55%.

Besimokanèiø gyventojø dalis (%), palyginti su atitinkamos amþiaus
grupës gyventojø skaièiumi, 2003 m.

Duomenø ðaltinis: Lietuvos gyventojø nuolatinis mokymasis, 2005

2003 m. mokësi apie tris ketvirtadalius 15–24 metø jaunuoliø. 25–54 metø besimokanèiøjø dalis buvo dvigubai maþesnë, o prieðpensinio amþiaus grupëje þmoniø,
tobulinanèiø þinias, buvo dar du kartus maþiau.

25–64 metø gyventojø, kurie per keturias savaites iki apklausos
mokësi, dalis (%) Europos valstybëse 2005 m.

Duomenø ðaltinis: Eurostat
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KAIP PASISKIRSTO BESIMOKANTYS VYRAI IR MOTERYS?
Formaliojo, neformaliojo ðvietimo ir saviðvietos srityse besimokanèiø
vyrø ir moterø skaièius (tûkst.) 2003 m.

Duomenø ðaltinis: Lietuvos gyventojø nuolatinis mokymasis, 2005

Visose ðvietimo srityse vyrø dalyvauja maþiau nei moterø. Maþiausias vyrø skaièius – neformaliajame ðvietime (2 kartus maþiau nei moterø).

25–64 metø vyrø ir moterø, kurie per keturias savaites iki apklausos
mokësi, dalis (%) Europos valstybëse 2005 m.

Duomenø ðaltinis: Eurostat

KAIP PASISKIRSTO BESIMOKANTYS SUAUGUSIEJI PAGAL
SOCIOEKONOMINES GRUPES?
Besimokanèiø suaugusiøjø pasiskirstymas (%) pagal socioekonominæ
grupæ 2003 m.

Duomenø ðaltinis: Lietuvos gyventojø nuolatinis mokymasis, 2005

Privaèiame sektoriuje 2003 m. mokësi maþiau darbuotojø nei valstybës sektoriuje.
Mokësi kas treèias uþimtasis ir kas ketvirtas bedarbis. Ádomu paþymëti, kad uþimtøjø grupës besimokantys samdomi darbuotojai sudarë didesnæ dalá nei besimokantys darbdaviai.

KAIP PASISKIRSTO BESIMOKANTYS SUAUGUSIEJI PAGAL
IÐSILAVINIMÀ?
Besimokanèiø suaugusiøjø pasiskirstymas (%) pagal ágytà iðsilavinimà
2003 m.

* Áskaitant ir profesinæ kvalifikacijà.

Duomenø ðaltinis: Lietuvos gyventojø nuolatinis mokymasis, 2005
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Lyginant besimokanèiøjø dalá skirtingo iðsilavinimo gyventojø grupëse, labiausiai iðsiskiria gyventojai, turintys aukðtàjá iðsilavinimà. Jø grupëje besimokanèiøjø dalis
sudaro 57,2%. Kitoká iðsilavinimà turinèiø gyventojø grupëse daugiau mokosi gyventojai, turintys pagrindiná iðsilavinimà (36,2%).

Neformaliojo ðvietimo ástaigose besimokanèiø suaugusiøjø
pasiskirstymas (%) pagal iðsilavinimà 2003 m.

* Áskaitant ir profesinæ kvalifikacijà.

Duomenø ðaltinis: Lietuvos gyventojø nuolatinis mokymasis, 2005

Kuo aukðtesnis gyventojø iðsilavinimas, tuo daugiau jø mokësi pagal neformaliojo
ðvietimo programas (2003 m.). Kas penktas gyventojas, turintis aukðtàjá iðsilavinimà, ir kas dvideðimt penktas – viduriná, nurodë, kad lankë kursus, seminarus ar
konferencijas.

Saviðvietoje dalyvaujanèiø suaugusiøjø pasiskirstymas (%) pagal ágytà
iðsilavinimà 2003 m.

* Áskaitant ir profesinæ kvalifikacijà.

Duomenø ðaltinis: Lietuvos gyventojø nuolatinis mokymasis, 2005

Pastebimas aiðkus ryðys tarp ágyto iðsilavinimo ir pasirinktø tolesnio mokymosi bûdø: þemesnio iðsilavinimo þmonës reèiau uþsiima saviðvieta. Savarankiðkai mokësi
kas antras aukðtàjá iðsilavinimà turintis gyventojas ir kas ketvirtas, turintis aukðtesnájá ir specialøjá viduriná iðsilavinimà.

Dalyvaujanèiø ðvietime suaugusiøjø pasiskirstymas (%) pagal
gyvenamàjà vietovæ ir informacijos gavimo ðaltinius 2003 m.

Duomenø ðaltinis: Lietuvos gyventojø nuolatinis mokymasis, 2005

Ir kaimo, ir miesto gyventojai daugiausia naudojosi tradiciniais savarankiðko mokymosi metodais (mokymasis ið knygø, specialiø þurnalø ir kitø spaudiniø namuose,
bibliotekose). Kaimo gyventojai maþiau nei miesto gyventojai naudojosi internetu.
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