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MOKYTOJØ PENSINIS AMÞIUS:
AR PALIKTI MOKYKLÀ?
Pastaraisiais metais Europos gyventojø populiacijoje vyksta nemenkø pokyèiø: maþëja gimstamumas, didëja vidutinë gyvenimo trukmë, daugëja pensinio amþiaus
þmoniø. Prognozuojama, kad 2050 m. Europoje vienam vyresniam nei 65 metø
gyventojui teks du darbingo amþiaus (15–65 metø) þmonës – dvigubai maþiau nei
dabar. Atsiþvelgiant á vykstanèius pokyèius, Europos Sàjungoje ir Lietuvoje imamasi politiniø veiksmø, kuriamos aktyvaus senëjimo strategijos, kuriomis stengiamasi
kuo ilgiau iðlaikyti pagyvenusius þmones darbo rinkoje.
Senëjant visuomenei ðvietimo sistema neiðvengiamai susiduria su mokytojø senëjimo problema. Senosiose Europos Sàjungos ðalyse beveik pusë dirbanèiø mokytojø yra vyresni nei 50 metø. Pavyzdþiui, Vokietijoje 54,2 proc. pradinio ugdymo ir
55,6 proc. pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojø yra vyresni nei 50 metø. Panaðiai yra Italijoje, Olandijoje, Ðvedijoje ir Danijoje. Dël dideliø reikalavimø, keliamø
mokytojo darbui ir mokytojo profesijai, vis maþiau jaunø pedagoginiø studijø absolventø renkasi mokytojo darbà. Tai kelia nerimà ir netikrumà: ar bus ámanoma
uþtikrinti visiems kokybiðkà iðsilavinimà, jei pedagoginë bendruomenë nepasipildo
jaunais, aktyviais ir energingais mokytojais?
Maþdaug pusëje Europos valstybiø mokytojai, turintys reikiamà pedagoginio darbo staþà, turi galimybæ iðeiti á pensijà anksèiau. Taèiau ðalys, atsiþvelgdamos á mokytojø bendruomenës ir visuomenës senëjimà, didina arba minimalø pensiná amþiø,
arba bûtinà pedagoginio darbo staþà. Taip siekiama kuo ilgiau iðlaikyti dirbanèius
mokytojus mokyklose.
Nagrinëjant Lietuvos mokytojø amþiø galima konstatuoti, kad beveik pusë
(45,6 proc.) Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklø mokytojø yra vyresni nei 45 metø,
o jaunø (iki 30 metø) mokytojø dalis nëra didelë (12,2 proc.) ir neþymiai maþëja.
Pedagoginës bendruomenës senëjimas ir mokytojø, sulaukusiø atitinkamo amþiaus,
iðëjimas á pensijà kelia nemenkø problemø. Viena jø – mokytojø trûkumas. Ðiuo
metu Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose mokytojø paklausa didesnë nei pasiûla. Per 2007 m. Lietuvos darbo birþoje áregistruota 953 laisvos mokytojø darbo
vietos ir 737 asmenys, pageidaujantys dirbti pedagoginá darbà.
2007 m. rugsëjo 1 d., Mokytojø kompetencijos centro duomenimis, Lietuvos mokyklose trûko 574 mokytojø dirbti visu pedagoginio darbo krûviu ir 679 mokytojø
dirbti ne visu pedagoginio darbo krûviu. Labiausiai mokyklose trûko anglø kalbos
(138), matematikos (56) ir informaciniø technologijø (47) mokytojø. Daugiausiai mokytojø trûko Vilniaus mieste (65), Vilniaus rajone (38), Kauno mieste (31) ir Klaipëdos mieste (28), Këdainiø rajone (28) ir Vilkaviðkio rajone (22).
Lietuvoje taip pat yra svarbu imtis reikiamø politiniø ir finansiniø priemoniø kuriant
patrauklias mokytojø darbo vietas, gerinant mokytojo profesijos prestiþà ir didinant
mokytojø darbo uþmokestá, kad bûtø iðlaikyti sistemoje dirbantys mokytojai ir pritraukti jauni pirmiausia pedagoginiø studijø absolventai. Ðios priemonës nurodomos rengiamame Valstybinës ðvietimo strategijos 2003–2012 metø ágyvendinimo
programos antrojo etapo priemoniø plane.
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GYVENTOJØ SENËJIMO TENDENCIJOS EUROPOS SÀJUNGOJE
Daugelis Europos Sàjungos ðaliø (ið jø ir Lietuva) susiduria su visuomenës senëjimo problema. Vidutinë
þmoniø gyvenimo trukmë didëja, o gimstamumas
maþëja.

Europos Sàjungai priklausanèiø ðaliø (ES-25) gyventojø
pasiskirstymo pagal amþiaus grupes tendencijos
1950–2050 m. (proc.)
Vyresni nei 80 m.

Maþëjant darbingo amþiaus gyventojø, valstybëms
vis sunkiau iðlaikyti pensinio amþiaus asmenis. Prog-

65–79 m.

nozuojama, kad 25-iose Europos Sàjungos ðalyse
(neátraukiant Bulgarijos ir Rumunijos) 2025 m. pensinio amþiaus (vyresniø nei 65 metø) þmoniø bus kiek
daugiau nei penktadalis, o 2050 m. – apie treèdalis
visø gyventojø.

25–49 m.

50–64 m.

15–24 m.
0–14 m.

Duomenø ðaltinis: Þalioji knyga „Demografiniai pokyèiai skatina
naujà kartø vienybæ“, 2005

Lietuvos gyventojai pagal amþiaus grupes

2008 m. pradþioje Lietuvoje gyveno 3,36 mln. gyventojø, tai yra 276,6 tûkst. maþiau nei 1995 m.

1995 ir 2008 m. (proc.)

1995–2008 m. labiausiai (6,5 proc. punktais) sumaþëjo jauniausiøjø (0–14 metø) gyventojø, o pensinio
amþiaus gyventojø (vyresniø nei 65 metø) dalis iðaugo 3,7 proc. punkto.

0–14 m.

15–24 m.

25–49 m. 50–64 m.
Amþiaus grupës

65–79 m. Vyresni nei 80 m.

Duomenø ðaltinis: STD

Lyginant 1998 ir 2007 m. duomenis matyti, kad jaunø (15–39 metø), darbingo amþiaus gyventojø dalis
sumaþëjo 8,3 proc. punkto, o prieðpensinio (45–59
metø) ir pensinio (vyresniø nei 60 metø) amþiaus –

Lietuvos darbo jëgos pasiskirstymas pagal amþiaus grupes
1998 ir 2007 m. (proc.)

60–64 m.

55–59 m.

Vyresni nei 65 m.

Amþiaus grupës

50–54 m.

45–49 m.

40–44 m.

35–39 m.

30–34 m.

25–29 m.

20–24 m.

15–19 m.

padidëjo atitinkamai 5,7 ir 1,3 proc. punkto.

Duomenø ðaltinis: STD

Prognozuojama, kad prieðpensinio amþiaus asmenø dalis darbo rinkoje ateityje didës. Lietuvoje, kaip ir kitose ES ðalyse,
2030 m. 45–59 metø dirbanèiø asmenø dalis (lyginant su bendru dirbanèiøjø skaièiumi) sudarys 36 procentø (ðiuo metu
Lietuvoje ji – 33,4 proc.).
Europos Sàjungoje imtasi politiniø veiksmø, kuriais ðalys narës skatinamos kuo ilgiau pagyvenusius þmones iðlaikyti darbo rinkoje, t. y. taikyti aktyvaus senëjimo strategijas.
2001 m. Europos Tarybos susitikime Stokholme buvo iðkeltas uþdavinys pasiekti, kad 2010 m. 55–64 metø asmenø uþ-

imtumo lygio rodiklis bûtø 50 proc. (2002 m. jis buvo 40,1
proc.). Po vieneriø metø ðis tikslas buvo papildytas kitu siekiu – iki 2010 m. ðalyse narëse pailginti vidutiná iðëjimo á pensijà amþiø penkeriais metais (2001 m. jis buvo 59,9 metai).
Europos Komisijos komunikate „Ataskaitos „Uþimtumas Europoje 2007 m.“ svarbiausios idëjos“ (2007) paþymima, kad
ðiuo metu, palyginti su tarptautiniais standartais, vyresnio amþiaus europieèiai menkai dalyvauja darbo rinkoje, o 55–64
metø asmenø uþimtumas vis dar atsilieka nuo Stokholme iðkelto tikslo 6,5 proc. punktais.
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Europos Sàjungos ðalys ðiuo metu taiko ávairias aktyvaus senëjimo strategijas, taèiau tik Ðiaurës Europos ðalims geriau-
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siai pavyksta integruoti vyresnio amþiaus darbuotojus á darbo rinkà ir juos ten iðlaikyti.

Europos Komisijos iðskirti sëkmingai veikianèiø aktyvaus senëjimo skatinimo sistemø bûdingi bruoþai:

•
•
•
•
•
•

gera vyresnio amþiaus þmoniø sveikata;
vëlyvas iðëjimo á pensijà amþius;
veiksmingos aktyvios darbo rinkos politikos priemonës ir mokymasis visà gyvenimà;
lankstus poþiûris á darbo valandas ir darbo organizavimà;
maþesnës finansinës paskatos iðeiti á pensijà;
maþesnis su iðlaidomis susijæs spaudimas darbdaviams samdyti jaunus, o ne vyresnio amþiaus darbuotojus.
Ðaltinis: Europos Komisijos komunikatas „Ataskaitos „Uþimtumas Europoje 2007 m.“ svarbiausios idëjos“ (2007)

Gyventojø senëjimo problemai spræsti Lietuvos Respublikos
Vyriausybë 2004 m. patvirtino Nacionalinæ gyventojø senëjimo pasekmiø áveikimo strategijà, o 2005 m. – jos ágyvendinimo priemoniø planà. Minëta strategija numatoma sukurti dalinio (palaipsnio) iðëjimo á pensijà schemas, pagal kurias vy-

resnio amþiaus þmonës galëtø rinktis daliná uþimtumà ir daliná
iðëjimà á pensijà. Ateityje numatoma sukurti Nacionalinës gyventojø senëjimo pasekmiø áveikimo strategijos ágyvendinimo stebësenos sistemà.

MOKYTOJØ AMÞIUS LIETUVOJE IR KITOSE EUROPOS ÐALYSE
Lietuvoje senëja ne tik gyventojø, bet ir mokytojø bendruomenë. Per 2003–2007 metus jaunø mokytojø dalis bendrojo
lavinimo mokyklose maþëjo, o vyresniø – didëjo. 2003 m. ið

visø amþiaus grupiø didþiausia buvo 40–44 metø mokytojø
dalis (16,9 proc.), o 2007 m. panaðià dalá (16,8 proc.) sudarë
45–49 metø mokytojai.

Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklø mokytojø pasiskirstymas pagal amþiø 2003–2007 m. (proc.)

Duomenø ðaltinis: ÐVIS

2007 m. Lietuvoje pensinio amþiaus mokytojai, turintys 60 ir

Vyresnio amþiaus (50 metø ir vyresniø) pradinio ugdymo mo-

daugiau metø, sudarë apie 8 proc. Didþiausia ðios amþiaus
grupës mokytojø dalis (9,3 proc.) dirbo pagrindinëse ir vidurinëse mokyklose bei gimnazijose.

kytojø dalis 2005 m. Lietuvoje buvo 23,7 proc., panaðiai kaip
Liuksemburge (24,8 proc.) ir Austrijoje (24,6 proc.). Maþiausiai vyresnio amþiaus pradinio ugdymo mokytojø dirbo Kipre (20,5 proc.), Slovënijoje (12,6 proc.), Graikijoje (14,3 proc.)
ir Lenkijoje (15,3 proc.). Didþiausia vyresnio amþiaus pradinio ugdymo mokytojø dalis buvo Vokietijoje (52,4 proc.),
Ðvedijoje (48,1 proc.) ir Italijoje (46,7 proc.).

Lietuvoje 2005 m. jauni (turintys maþiau nei 30 metø) pradinio ugdymo mokytojai sudarë 10,1 proc. Maþesnë ðios amþiaus grupës pradinio ugdymo mokytojø dalis buvo tik Italijoje (0,8 proc.), Vokietijoje (6,8 proc.), Bulgarijoje (6,9 proc.)
ir Ðvedijoje (7,7 proc.). Daugiausiai jaunø pradinio ugdymo
mokytojø dirbo Kipre (41,8 proc.), Maltoje (34,0 proc.), Liuksemburge (29,1 proc.) ir Rumunijoje (28,6 proc.).
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Jaunø ir vyresnio amþiaus pradinio ugdymo mokytojø dalis mokyklose 2005 m. (proc.)

Duomenø ðaltinis: Eurostat

Lietuvoje 2005 m. jauni (turintys maþiau nei 30 metø) pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai sudarë 14,7 proc. Tiek
pat jaunø mokytojø dirbo Kipre ir Vengrijoje. Daugiausiai jaunø mokytojø dirbo Maltoje (31,2 proc.) ir Rumunijoje (24,6
proc.). Jaunø pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojø visai
nebuvo Italijoje, maþai jø dirbo Vokietijoje (4,4 proc.), Graikijoje (5,5 proc.), Austrijoje (6,9 proc.), Ispanijoje (7,6 proc.) ir
Suomijoje (8 proc.).

Vyresnio amþiaus (50 metø ir vyresniø) pagrindinio ir vidurinio
ugdymo mokytojø dalis Lietuvoje 2005 m. buvo 28,5 proc. Panaði dalis ðio amþiaus mokytojø dirbo ir Vengrijoje (28,6 proc.).
Maþiausiai vyresnio amþiaus mokytojø dirbo Kipre (18,9 proc.),
Lenkijoje (21,9 proc.) ir Slovënijoje (23,2 proc.). Daugiausiai vyresnio amþiaus pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojø dirbo
Italijoje (62,2 proc.), Vokietijoje (55,6 proc.), Ðvedijoje (42,9 proc.),
Olandijoje (42,2 proc.) ir Danijoje (40,5 proc.).

Jaunø ir vyresnio amþiaus pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojø dalis mokyklose 2005 m. (proc.)

Duomenø ðaltinis: Eurostat

Europos Sàjungos ðalyse, kuriose vyksta spartus pedagoginio personalo senëjimo procesas, siekiant iðvengti mokytojø
trûkumo, taikomos ar numatomos taikyti aktyvaus mokytojø

Lietuvos savivaldybëse ávairaus amþiaus grupiø mokytojø dalis
labai skiriasi. Pensinio amþiaus mokytojø dalis siekia nuo 3,0
proc. Visagino savivaldybëje iki 19,3 proc. Raseiniø rajono sa-

senëjimo skatinimo priemonës, t. y. siekiama mokyklose iðlaikyti ir pensinio amþiaus sulaukusius mokytojus.

vivaldybëje, o 55 metø ir vyresniø – nuo 16,4 proc. Kupiðkio
rajono savivaldybëje iki 39,1 proc. Birðtono savivaldybëje.
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Vyresnio amþiaus bendrojo lavinimo mokyklø mokytojø dalis savivaldybëse 2007 m. (proc.)
55 metø ir vyresni

60 metø ir vyresni

Maþiau nei 20

Maþiau nei 10

20–30

10–15

Daugiau nei 30

Daugiau nei 15

Duomenø ðaltinis: ÐVIS

Susirûpinimà kelia kai kuriø mokomøjø dalykø mokytojø senëjimo tendencijos. 2007 m. bendrojo lavinimo mokyklose didþiausià pensinio amþiaus mokytojø dalá sudarë prancûzø kalbos (20 proc.) mokytojai, kiek maþesnæ (apie 15–17 proc.) –

geografijos, rusø kalbos ir gamtos mokslø (biologijos, chemijos, fizikos, gamtos ir þmogaus paþinimo) mokytojai. Maþiausià pensinio amþiaus mokytojø dalá sudarë informaciniø technologijø ir dailës dalykø mokytojai.

Vyresnio amþiaus bendrojo lavinimo mokyklø mokytojø dalis 2007 m. (proc.)

Duomenø ðaltinis: ÐVIS

2008 m. sausio 1 d. duomenimis, ið viso buvo atestuota
35 093 mokytojø, ið jø 1 921 turëjo mokytojo, 22 017 –
vyresniojo mokytojo, 10 537 – mokytojo metodininko, 618 –
mokytojo eksperto kvalifikacinæ kategorijà.
55 metø ir vyresni mokytojai sudarë 22,7 proc. visø bendrojo
lavinimo mokyklø mokytojø, kuriems suteikta mokytojo

kvalifikacinë kategorija. Vyresniojo mokytojo kvalifikacinæ
kategorijà turëjo 22,3 proc. ðios amþiaus grupës mokytojø,
metodininko – 26,5 proc., eksperto – 42,7 proc.

2008 rugpjûtis

MOKYTOJØ PENSINIS AMÞIUS: AR PALIKTI MOKYKLÀ?

6

MOKYTOJØ IÐËJIMAS Á PENSIJÀ EUROPOS ÐALYSE
Ðiuo metu daugelio Vidurio ir Ðiaurës Europos ðaliø ástatymuose numatytas vidutinis pensinis amþius yra 65 metai.
Didþiausia ið Europos ðaliø pensinio amþiaus pradþios riba

Maþdaug pusë Europos Sàjungos ðaliø numato galimybæ mokytojams anksèiau iðeiti á pensijà. Daþniausias ankstyvo iðëjimo á pensijà kriterijus yra pedagoginio darbo staþas. Pavyz-

(70 metø) yra Norvegijoje ir Portugalijoje.

dþiui, pensinis amþius yra 65 metai, taèiau á pensijà galima
iðeiti 60 metø, jei mokytojas iðdirbo mokykloje 30–35 metus.

Pensinio amþiaus ribos Europos ðalyse 2002 m.

Duomenø ðaltinis: Key Data on Education in Europe. Eurostat, 2005

Ávairiose ðalyse pedagoginio darbo staþas, kaip iðëjimo á pensijà kriterijus, labai skiriasi. Pavyzdþiui, Graikijoje mokytojas gali
iðeiti á pensijà sulaukæs 55 metø ir gauti visà pensijà, jei peda-

goginio darbo staþas – 30 metø, o Didþiojoje Britanijoje –
60 metø, jei turi 40 metø pedagoginio darbo staþà.
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Bûtinas pedagoginio darbo staþas, norint mokytojui anksèiau iðeiti á pensijà ir gauti visà pensijà (2002 m.)
Ðalis

Pedagoginio darbo
staþas (metais)

Ðalis

Pedagoginio darbo
staþas (metais)

Ðalis

Pedagoginio darbo
staþas (metais)

× – Iðëjimo á pensijà jaunesnio nei oficialaus amþiaus atveju pedagoginio darbo staþas nëra reikalingas.

Duomenø ðaltinis: Eurostat

Daugelyje Europos ðaliø tiek vyrai, tiek moterys á pensijà iðeina to paties amþiaus, taèiau kai kuriose ðalyse (Èekijoje, Estijoje, Latvijoje, Slovënijoje, Slovakijoje ir pan.) yra skirtumø.
Ðiose ðalyse moterys gali iðeiti á pensijà anksèiau nei vyrai,

Daugelyje Europos Sàjungos valstybiø, kuriose mokytojø pensinis amþius yra maþesnis nei 60 metø, ateityje numatoma ðá
amþiø didinti. Kai kuriose ðalyse mokytojø darbingas amþius
ilginamas didinant pedagoginio darbo staþà.

taèiau ðie amþiaus skirtumai palaipsniui maþëja.
Vykdomos ir numatomos mokytojø iðëjimo á pensijà amþiaus reformos
Danija

Kiekvienas Danijos mokytojas, sulaukæs minimalaus pensinio amþiaus, turi teisæ gauti pensijà, kuri didëja atsiþvelgiant á papildomai iðdirbtus mokykloje metus.

Estija

Numatoma, kad nuo 2016 m. oficialus mokytojø moterø ir vyrø iðëjimo á pensijà amþius bus 63 metai.

Prancûzija

Nuo 2003 metø didinamas bûtinas pedagoginio darbo staþas, ir 2008 m. jis turëtø pasiekti 40 metø. Á pedagoginio
darbo staþà bus galima átraukti trejø metø studijø periodà, reikalingà pedagogo profesijai ágyti.

Portugalija

Pradinio ugdymo (ensino básico) mokytojø oficialus iðëjimo á pensijà amþius yra 65 metai, o pagrindinio ir vidurinio
ugdymo mokytojø – 70 metø. Visiems bendrojo lavinimo mokyklø mokytojams sudaryta galimybë iðeiti á pensijà
anksèiau: pradinio ugdymo mokytojams nuo 52 ar 55 metø, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojams – nuo 60
metø, turint daugiau nei 30 metø pedagoginio darbo staþà.

Slovënija

1999 m. iðleistas ástatymas palaipsniui ágyvendinamas iki 2014 m. Ðiuo ástatymu nustatytas 58 metø oficialus
pensinis amþius mokytojams (ir moterims, ir vyrams), jei jø pedagoginio darbo staþas – atitinkamai 38 ir 40 metø.

Slovakija

Mokytojø moterø iðëjimo á pensijà amþius maþëja, didëjant vaikø skaièiui ðeimoje (minimalus amþius – 53 metai).
Mokytojø Iðëjimo á pensijà amþius kasmet ilginamas keliais mënesiais. Tikslas – pasiekti, kad oficialus mokytojø
iðëjimo á pensijà amþius bûtø 62 metai (ir vyrams, ir moterims).

Suomija

Oficialus mokytojø iðëjimo á pensijà amþius svyruoja nuo 63 iki 65 metø (tai priklauso nuo ávairiø kriterijø), iðskyrus
mokytojus, dirbusius bendrojo lavinimo mokyklose iki 1989 m. vasaros ir turinèius teisæ iðeiti á pensijà sulaukus 60
metø. 2005 m. pensijø reformos schemoje siûlomas iðëjimo á pensijà amþius – 63–68 metai.

Didþioji Britanija 2003 m. Vyriausybë paskelbë, kad vidutinis pensinis mokytojø amþius bus didinamas iki 65 metø. Pensijø pertvarka pradëta 2006 m.
Islandija

Mokytojai, su kuriais darbo sutartis sudaryta iki 1997 m., gali iðeiti á pensijà sulaukæ 60 metø, jei turi 35 metø
pedagoginio darbo staþà, arba 61 metø, jei pedagoginio darbo staþas 34 metai, ir t. t.

Rumunija

2000 m. iðleistas ástatymas, kuris bus palaipsniui ágyvendinamas iki 2013 m. Juo siekiama nustatyti iðëjimo á
pensijà amþiø: moterims – 60 metø, vyrams – 65 metai. Norint anksèiau iðeiti á pensijà bûtinas pedagoginio darbo
staþas bus didinamas: moterims – iki 30 metø, vyrams – iki 35 metø.
Duomenø ðaltinis: Key Data on Education in Europe. Eurostat, 2005

MOKYTOJØ POREIKIS LIETUVOJE
Ðiuo metu Lietuvoje mokytojø stinga. Per praëjusius metus Lietuvos darbo birþoje áregistruota daugiau laisvø mokytojo darbo
vietø (953) nei bedarbiø, pageidaujanèiø dirbti pedagoginá darbà (737).
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2008 rugpjûtis

Lietuvos darbo birþoje áregistruotø mokytojø ir laisvø mokytojo darbo vietø skaièius 2007 m.
Per 2007 m. áregistruota
Ið jø pageidaujanèiø dirbti
bedarbiø, turinèiø pedagoginá
pedagoginá darbà
iðsilavinimà

Profesija

Per 2007 m.
áregistruota laisvø
darbo vietø

Duomenø ðaltinis: Lietuvos darbo birþa

Mokytojø kompetencijos centro duomenimis, 2007 m. rugsëjo 1 d. Lietuvos mokyklose trûko 574 mokytojø dirbti visu
pedagoginio darbo krûviu ir 679 mokytojø dirbti ne visu pedagoginio darbo krûviu. Labiausiai mokytojø dirbti visu pedagoginio darbo krûviu trûko Vilniaus mieste (65) ir Vilniaus

rajone (38), Kauno (31), Klaipëdos (28) miestuose, Këdainiø
(28) ir Vilkaviðkio (22) rajonuose. Labiausiai mokytojø dirbti
ne visu darbo krûviu trûko Kauno mieste (38), Ðilalës (49),
Vilniaus (27), Kretingos (26) ir Pasvalio (25) rajonuose.

Laisvos mokytojø darbo vietos bendrojo lavinimo mokyklose 2007 m.
Visu pedagoginio darbo krûviu

Ne visu pedagoginio darbo krûviu

Laisvø darbo vietø nëra

Laisvø darbo vietø nëra

1–9 darbo vietos

1–9 darbo vietos

10–20 darbo vietø

10–20 darbo vietø

Daugiau nei 20 darbo vietø

Daugiau nei 20 darbo vietø

Duomenø ðaltinis: MKC

2007 m. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose labiausiai trûko anglø kalbos (138), matematikos (56) ir informaciniø technologijø (47) mokytojø. Todël svarbu imtis ávairiø priemoniø,
skatinanèiø vyresnio ir pensinio amþiaus mokytojus likti dirbti
Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose, ir priemoniø, skatinanèiø kuo daugiau jaunuoliø, baigusiø pedagogines studijas
Lietuvos aukðtosiose mokyklose, pasirinkti mokytojo darbà.

Tik visuotinis (politikø, verslo atstovø, apskritai visuomenës) ir
laiku atkreiptas dëmesys mokytojui ir mokytojo profesijai padës Lietuvai pritraukti daugiau jaunø, iðsilavinusiø ir energingø
mokytojø dirbti Lietuvos ðvietimo sistemoje ir iðvengti senøjø
Europos valstybiø, kuriose apie pusë mokyklose dirbanèiø
mokytojø yra vyresni nei 50 metø, o jaunø mokytojø dalis
sparèiai maþëja, tikrovës.

ÐVIETIMO PROBLEMOS ANALIZË – Ðvietimo ir mokslo ministerijos leidiniø serija, skirta politikams, savivaldybiø ir apskrièiø ðvietimo
padaliniø specialistams bei plaèiajai visuomenei, nuðvieèianti kylanèias ir sprendþiamas ðvietimo problemas. Serijoje „Ðvietimo
problemos analizë“ pateikiama glausta, konkreti ir aktuali ðvietimo sistemos funkcionavimo problemø analizë. Leidiniai yra publikuojami internete adresu http://www.smm.lt/svietimo_bukle/analizes.htm.
Pasiûlymus, pastabas ar komentarus praðome siøsti Ðvietimo ir mokslo ministerijos Strateginio planavimo ir analizës skyriaus vedëjui
Rièardui Aliðauskui (ricardas.alisauskas@smm.lt).
Analizæ parengë: dr. Sandra Balevièienë, Ðvietimo plëtotës centro Politikos analizës skyriaus vyriausioji specialistë; Laima Paurienë,
Ðvietimo plëtotës centro Politikos analizës skyriaus vadovë; dr. Rima Zablackë, Ðvietimo plëtotës centro vyriausioji specialistë.
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