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Siekiant mokinių pažangos vienas svarbiausių švietimo politikos uždavinių – pri-

traukti profesionalius mokytojus, sudaryti sąlygas jų tobulėjimui ir sukurti mechanizmus, padedančius šiuos mokytojus išlaikyti švietimo sistemoje. Todėl ypatingas
dėmesys turi būti skiriamas pedagogų rengimui ir kvalifikacijos tobulinimui.

Lietuvoje mokytojai rengiami universitetuose ir kolegijose nuosekliuoju, lygiagre-

čiuoju ir gretutinių studijų būdais, o taip pat alternatyviu („Renkuosi mokyti!“) būdu.
Savo profesinę kvalifikaciją mokytojai dažniausiai tobulina trumpalaikiuose kursuose
ir seminaruose, skaitydami profesinę literatūrą.

Nors 2018 m. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO)

atliekamo tyrimo, kuriame tiriama mokytojų darbo aplinka ir darbo sąlygos mokyklose (toliau – TALIS), rezultatai rodo, kad dauguma Lietuvos mokytojų yra patenkinti profesinės kvalifikacijos tobulinimo veiklomis, detalesni nacionaliniai tyrimai
(Česnavičienė J. ir kiti, 2018) rodo, kad pedagogų profesinės kompetencijos tobulinimas dar nėra sistemingai suplanuotas ir įgyvendinamas procesas, skirtas tikslingam
švietimo praktikos tobulinimui ir mokinių mokymosi pasiekimų gerinimui.

Lietuvoje stebimas mokytojų trūkumas tiek dabar, tiek prognozuojamas ir ateityje.

Vyriausybės strateginio analizės centro (toliau – STRATA) duomenimis, ateityje labiausiai trūks chemijos, fizikos, matematikos, informacinių technologijų, biologijos,
lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų.
Ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje kitų Europos šalių susiduriama su mokytojų trūkumo problema, kuri sprendžiama pritraukiant naujus ir išlaikant jau mokykloje dirbančius mokytojus.

Be atlyginimų kėlimo, darbo sąlygų gerinimo, karjeros galimybių didinimo, moky-

tojų trūkumas Lietuvoje galėtų būti mažinamas: skiriant tikslingas finansines paskatas studentams tų specialybių, kurių mokyklose labiausiai trūksta; siūlant įvairesnius,
lankstesnius alternatyvius būdus tapti mokytojais; geriau atliepiant mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius bei gerinant tokių paslaugų kokybę; stiprinant pagalbą
tiek pradedantiesiems, tiek ir ilgiau dirbantiems mokytojams; formuojant teigiamą
visuomenės požiūrį į mokytojo profesiją.
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Kaip Lietuvoje rengiami mokytojai
ir tobulinama jų kvalifikacija?
Mokytojų rengimas. 2017 m. Lietuvoje pradėtas diegti atnaujintas pedagogų rengimo modelis,
o 2018 m. Pedagogų rengimo reglamentu įtvirtinta
nuostata, kad pedagogo karjera suprantama kaip
vientisas, tęstinis procesas, apimantis pedagogų rengimą pedagogo kvalifikacijai įgyti ir profesinį augimą,
kuris pradedamas pedagogine stažuote ir įvairiomis
formomis tęsiamas visą aktyvios pedagoginės veiklos
laikotarpį.
XVII Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi nuostata, kad pedagogų rengimas turi vykti sti-

priausiuose šalies universitetuose, įsteigė 3 pedagogų
rengimo centrus Vilniaus universitete (VU), Vytauto
Didžiojo universitete (VDU), Šiaulių universitete (nuo
2021 m. prijungtas prie VU ir pervadintas VU Šiaulių
akademija). Pasirinkti pedagoginės krypties studijas
taip pat galima Klaipėdos universitete, Lietuvos sporto universitete, Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Marijampolės kolegijose ir Klaipėdos valstybinėje kolegijoje.
Šiuo metu norintys studijuoti pedagogikos krypties
studijų programas gali rinktis daugiau nei iš 60 studijų programų. Lietuvoje mokytojai rengiami lygiagrečiuoju ir nuosekliuoju būdais, taip pat gretutinių studijų ir alternatyviu būdu (1 lentelė).

1 lentelė. Pedagogų rengimo būdai Lietuvoje
Pagrindiniai pedagogų rengimo būdai
Lygiagretusis

Nuoseklusis

Mokytojo dalykinis ir profesinis rengimas vyksta tuo pačiu metu. Pasirinkęs
studijuoti pagal šį modelį, absolventas įgyja ugdymo mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir pedagogo profesinę kvalifikaciją.
Įstojęs mokytis chemijos mokytojo, istorijos mokytojo ar kitos specialybės
ir baigęs studijas, absolventas gauna atitinkamo dalyko ugdymo mokslų diplomą. Taigi tampa ne chemiku, istoriku ar pan., bet chemijos mokytoju, istorijos mokytoju.
Lygiagrečiųjų studijų modelis apima ketverių metų pirmosios pakopos studijas universitete (240 kreditų) arba trejų metų studijas kolegijoje (180 kreditų).

Mokytojo profesinis rengimas vyksta pasibaigus pagrindinėms studijoms, jau turint
aukštojo mokslo diplomą. Jas renkasi jau dirbantys mokykloje ar planuojantys dirbti mokytojais.
Šios profesinės studijos apima pedagogikos,
psichologijos ir dalyko didaktikos studijas (30
kreditų) ir 30 kreditų sudaro praktika. Studijos
trunka vienerius metus, o ištęstinių studijų
atveju – dvejus metus.

Gretutinės studijos
Jei bakalauro studijų metu pedagogikos dalykai studijuojami greta pagrindinių studijų dalyko, tai vadinama gretutinėmis
studijomis. Jos šiek tiek panašios į lygiagretųjį studijų modelį, tačiau vyksta studento iniciatyva, studijuojant pasirenkamuosius
dalykus. Todėl, pavyzdžiui chemiją arba istoriją studijavęs asmuo, baigęs studijas, tampa chemijos ar istorijos bakalauru, tačiau
kartu įgyja ir pedagogo profesinę kvalifikaciją.
Alternatyvus pedagogų rengimas: programa „Renkuosi mokyti!”
Programa skirta pritraukti mokyklose dirbti mokytojais jaunus, kūrybingus asmenis. Programoje gali dalyvauti neturintys pedagogo kvalifikacijos įvairių specialybių profesionalai, tačiau turintys lyderystės sugebėjimų ir norą daryti pokyčius. Programos
metu jos dalyviai dvejus metus dirba mokykloje, tuo pat metu dalyvaudami mokymuose, kuriuose gilina pedagogines žinias ir
mokosi įvairių darbo metodų. Baigę programą ir likę švietimo sistemoje, tęsia profesines studijas ir dirba.
Šaltinis: Poviliūnas A. „Apie mokytojų rengimo būdus ir jų institucionalizavimą“. Vilniaus universitetas, 2020

2021 m. pedagogikos krypties studijų programas
baigė 1 152 absolventai, iš kurių 78 proc. baigė lygiagrečiąsias pedagogines studijas, 22 proc. – profesines
studijas. Todėl galima daryti išvadą, kad didžioji dalis
naujų pedagogų parengta pagal lygiagretųjį rengimo modelį. Be to, kai kurios aukštosios mokyklos šiuo
metu siūlo dvigubos specialybės studijas. Šioje srityje išsiskiria VDU Švietimo akademija, kurioje galima
rinktis tokias pedagogikos programas kaip filosofija ir
etikos pedagogika, anglų kalbos pedagogika ir antroji užsienio kalba, istorijos ir geografijos pedagogika,
pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvosios užsienio kalbos mokymas ir kt. Taip pat tokių programų yra
VU, VU Šiaulių akademijoje. Kolegijos siūlo vaikystės
pedagogikos (ikimokyklinio ugdymo), pradinio ug-

dymo pedagogikos programas (yra galimybė rinktis
priešmokyklinio ugdymo arba skaitmeninių technologijų ugdymo modulį; taip pat užsienio kalbos modulį).
Mokytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas. Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) duomenimis, 2020 m. gruodžio mėnesį profesinės kvalifikacijos tobulinimo
(toliau – PKT) paslaugas mokytojams šalyje teikė 10
aukštųjų mokyklų padalinių, taip pat 65 akredituotos
savivaldybių ir viešosios įstaigos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys. Įvairiose ataskaitose (Valstybės audito
ataskaita, 2016; Varanauskas A., 2020) pažymima, kad
didžiausia PKT problema yra jos neišbaigtumas ir fragmentiškumas.

Nuo 2018 m. įsigaliojus Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 56 straipsnio ir Pedagogų rengimo reglamento naujoms redakcijoms, sustiprintas pedagogų
rengimo centrų vaidmuo PKT sistemoje. Mokytojams
numatyta galimybė registruotis į pedagogų rengimo
centrų teikiamus modulius ir gauti kreditų, o surinkus
tam tikrą kreditų skaičių, įgyti papildomą kvalifikaciją.
Apskritai, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas nustato teisę mokytojui ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ir
pareigą – tobulinti savo kvalifikaciją, socialines ir emocines kompetencijas. O Lietuvos Respublikos darbo
kodeksas nurodo, kad darbdavys turi sudaryti sąlygas
darbuotojui mokytis ir tobulinti profesinę kvalifikaciją.
PKT veiklas Lietuvos mokytojai pasirenka individualiai,
suderinę su mokyklos vadovu.
Tarptautinio mokymo ir mokymosi tyrimo (TALIS)
2018 m. duomenimis, bent vienoje PKT veikloje dalyvavo 99 proc. apklaustų Lietuvos mokytojų (EBPO
šalyse vidutiniškai 94 proc.). Toks aukštas dalyvavimo

rodiklis galbūt susijęs su mūsų šalyje taikomomis motyvacijos priemonėmis, pvz., galimybe PKT renginius
lankyti darbo metu, dalį renginių – nemokamai ir
t. t. To paties tyrimo duomenimis, Lietuvos mokytojai
dažniausiai renkasi trumpalaikes PKT programas –
97 proc. (EBPO šalyse – 76 proc.), profesinės literatūros skaitymą – 94 proc. (EBPO šalyse – 72 proc.), kiek
rečiau – kolegų vykdomą stebėjimą ir savirefleksijos
taikymą (69 proc.), dalyvavimą švietimo konferencijose (61 proc.), profesinių tinklų veiklose (56 proc.).
Trumpalaikių PKT renginių lankymas kai kurių mokslininkų (Avalos, 2011; Clarke, Hollingsworth, 2002) yra
kritikuojamas, nes juose mokytojai dažnai dalyvauja
kaip pasyvūs žinių gavėjai, o ne aktyvūs savo žinojimo, tobulėjimo kūrėjai.
TALIS 2018 m. tyrimo duomenimis, Lietuvos pagrindinio ugdymo mokytojų dalyvavimas PKT pasižymi didžiausia tiek temų, tiek veiklų tipų įvairove EBPO
šalyse (1 pav.).

1 pav. Pagrindinio ugdymo mokytojų dalyvavimas PKT veiklose pagal jų temų ir tipų skaičiaus vidurkį, 2018 m.
(TALIS tyrimo duomenimis)

Vidutinis PKT temų skaičius

didesnė įvairovė

mažesnė įvairovė

Vidutinis PKT veiklų tipų skaičius
Duomenų šaltinis: Teachers in Europe: Careers, Development and Well-being, 2021

Kodėl svarbu pabrėžti būtent šį PKT Lietuvoje ypatumą? Mokslininkai (Jensen ir kt., 2016; Schereens,
2010 ir kt.) pažymi, kad PKT gali būti veiksmingesnis,
kai mokytojai gali dalyvauti įvairių tipų ir temų PKT
veiklose. Vienos veiklos gali padėti mokytojui tobulinti
dalykines kompetencijas, kitos – stiprinti bendradarbiavimo ir socialinius įgūdžius. Beje, TALIS 2018 m. tyrimo išvados liudija, kad mokytojai, kurie dalyvavo įvairių skirtingų tipų (daugiau nei 4) PKT veiklose, nurodo
teigiamą jų poveikį savo mokymo praktikai, o išban-

džiusieji mažiau įvairių veiklų (mažiau nei 3 tipų) tvirtina nepastebėję teigiamo poveikio. Dalyvavimas PKT
veiklose sudaro galimybes ne tik tobulinti profesines
žinias ir gebėjimus, bet ir didina mokytojo pasitikėjimą
savimi, pasitenkinimą darbu. Lietuvos mokytojai, kurie
aktyviau įsitraukė į PKT veiklas, nurodo, kad jaučia didesnį pasitenkinimą savo darbu.

Mokytojų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas: poreikis ir galimybės

3

2022

sausis

4
Kokia mokytojų rengimo ir
kvalifikacijos tobulinimo
paslaugų paklausa Lietuvoje?
Analizuojant pedagogų poreikio Lietuvoje situaciją, matyti, kad 2021 m. birželį, lyginant su 2020
metų tuo pačiu laikotarpiu, ketvirtadaliu išaugo laisvų
darbo vietų skaičius pagrindinio ir vidurinio ugdymo
mokytojams (2 lentelė). Daugiausiai darbo pasiūlymų
skirta specialiesiems pedagogams, mažiausiai – pradinio ugdymo mokytojams.

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų grupėje beveik pusė – 46 proc. – laisvų darbo vietų skirtos
anglų ir lietuvių kalbų, matematikos mokytojams. Didžiausias pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų
poreikis užfiksuotas Klaipėdos ir Vilniaus apskrityse,
pradinio ugdymo mokytojų – Kauno apskrityje. Didžiausias specialiųjų pedagogų, anglų ir lietuvių kalbų mokytojų trūkumas užfiksuotas Vilniaus apskrityje.
Lietuvių kalbos ir matematikos mokytojų trūko ir Klaipėdos mokyklose.

2 lentelė. Pedagogams skirtų laisvų darbo vietų skaičiaus kaita
2020 m. birželio mėnesį

2021 m. birželio mėnesį

Pokytis (proc.)

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojams

166

208

25 proc. p

Pradinio ugdymo mokytojams

48

50

4,17 proc. p

Priešmokyklinio ugdymo pedagogams

16

11

31,25 proc. q

Specialiesiems pedagogams

36

51

41,67 proc. p

266

320

20,3 proc. p

Iš viso:

Duomenų šaltinis: Užimtumo tarnyba

Kita vertus, net ir tų pačių specialybių mokytojai minimu laikotarpiu buvo užsiregistravę kaip ieškantys
darbo vietos. Užimtumo tarnyboje 2021 m. birželio

pabaigoje įregistruota daugiausiai asmenų, ieškančių pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojo darbo
(3 lentelė).

3 lentelė. Pedagogams skirtų laisvų darbo vietų skaičiaus kaita
Specialybė
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojas

Skaičius
1 205

Pradinio ugdymo mokytojas

237

Specialusis pedagogas

50

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

45

Kūno kultūros mokytojas

164

Anglų kalbos mokytojas

150

Muzikos mokytojas

147

Dailės mokytojas

130
Duomenų šaltinis: Užimtumo tarnyba

Dermės nebuvimą tarp paklausos ir pasiūlos
akivaizdžiai liudija anglų kalbos mokytojų situacija.
Daugiausiai – net 50 anglų kalbos mokytojo darbo
ieškančiųjų užfiksuota Vilniaus apskrityje, nors tokių
specialistų Vilniaus mokyklose tuo pačiu metu trūko.
Tokią prieštaringą situaciją, kai tų pačių specialybių
mokytojų tuo pačiu metu ir trūksta, ir egzistuoja jų
perteklius, lemia įvairūs veiksniai: mokyklos vietovė
(miestas ar kaimas), mokyklos dydis (mokinių skaičius mokykloje), mokomasis dalykas, darbo grafikas,
darbo krūvis ir užmokestis, susisiekimo ir mobilumo
galimybės nuvykti į siūlomą darbo vietą.
Pedagogų trūkumo Lietuvos mokyklose problemą
bandoma spręsti įvairiais būdais: didinant stipendijas

pedagoginių studijų studentams, apmokant kelionės
išlaidas mokytojams, vykstantiems iš miesto į rajono
mokyklą, derinant pamokų tvarkaraštį prie mokytojo darbo grafiko kitoje mokykloje ir t. t. Pavyzdžiui,
projekto „Tęsk“ metu mėginant spręsti mažų mokyklų
problemą, kai mokytojui mokant vieno dalyko nesusidaro darbo krūvis, jau dirbantiems mokytojams pasiūlyta nemokamai įgyti papildomo dalyko kompetencijų. Ši programa labai išpopuliarėjo ir per trejus metus
minėto projekto lėšomis finansuota 821 studijų vieta.
Kalbant apie konkrečius paklausos poreikius, reikia atkreipti dėmesį į paklausos augimo priežastis. Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) duomenimis, Lietuvos mokytojai yra vieni vyriausių pagal

amžiaus vidurkį Europoje. Švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS) duomenimis, net aštuoniose
savivaldybėse vyresni nei 50 metų mokytojai sudaro daugiau nei 70 proc. visų mokytojų. Analizuojant
STRATA prognozėje pateiktus duomenis, itin didelį susirūpinimą kelia gresiantis gamtamokslinės krypties,
informacinių technologijų, matematikos, lietuvių ir
anglų kalbų mokytojų trūkumas. O tokie priimti ar tik
planuojami sprendimai, kaip ikimokyklinio ugdymo
visuotinumas, priešmokyklinio ugdymo programos
trukmės prailginimas, įtraukiojo ugdymo plėtojimas,
galimai prisidėtų prie dar didesnio pedagogų trūkumo. Vis dėlto tiksliai atspindėti šias situacijas trūksta
duomenų.
STRATA atliktoje Pedagogų poreikio prognozavimo rezultatų apžvalgoje (2021 m.) prognozuojama,
kad santykinis mokytojų trūkumas (vietomis – perteklius) ateityje vis labiau evoliucionuos į realų beveik
visų specialybių mokytojų trūkumą. Taip prognozuojama nepaisant to, kad pasirinkusiųjų pedagogikos
studijas skaičiai, kelerius metus iš eilės mažėję, nuo
2020 m. pradėjo didėti. Prognozėje atsižvelgiama ir į
tai, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenimis, tik 42 proc. pedagoginių studijų absolventų
įsidarbino ugdymo įstaigose, o ir pradėjusiųjų dirbti
dalis, dėl nepakankamos paramos susidūrę su adaptacijos iššūkiais, palieka darbo vietas.
STRATA apžvalgoje modeliuojami trys pedagogų
poreikio prognozavimo modelio scenarijai.
Pirmojo scenarijaus „Viskas kaip iki šiol“ atveju
numatoma, kad 2020 m. prasidėjusi pandemija esmingai nepaveikia pedagogų pasiūlos ir paklausos. Į

mokyklas kasmet ateina dirbti tokia pat dalis pedagogo kvalifikaciją įgijusių asmenų, kaip ir pastaruosius
penkerius metus, o išėjimo į pensiją dažnis nesikeičia.
Pedagogų darbo krūvis išlieka panašus. Taip klostantis situacijai, pedagogų trūkumas 2024–2025 m. būtų
stebimas daugelyje specializacijų.
Antrojo scenarijaus „Stabtelėjimas su naujomis
galimybėmis“ atveju numatoma, kad išlieka pandemijos nulemti suvaržymai. Ekonomikos augimui sulėtėjus, nedidinamas švietimo sistemos finansavimas.
Tokios suplanuotos priemonės, kaip visuotinai prieinamas ikimokyklinis ugdymas, priešmokyklinio ugdymo programos ilginimas ar įtraukiojo ugdymo plėtra,
atidedamos 2025 ar vėlesniems metams. Dėl mišriojo
ugdymo būdų taikymo mokyklas palieka daugiau nei
įprasta pensinio amžiaus pedagogų. Kita vertus, darbas mokyklose suvokiamas kaip saugi vieta sunkmečiu, todėl jį renkasi daugiau pedagogo kvalifikaciją
įgijusių asmenų, o darbingo amžiaus pedagogai savo
darbo vietą palieka rečiau. Taip klostantis įvykiams,
pedagogų trūkumas 2024–2025 m. būtų mažesnis nei
kitų scenarijų atvejais.
Trečiojo scenarijaus „Pokyčiai, paskatinti atsigavimo“ atveju numatoma, kad ugdymo sistema sėkmingai atsigauna po COVID-19 pandemijos, įvertinamos pasekmės ir sugrįžtama prie įprasto darbo ritmo.
Dėl pagerėjusios ekonominės situacijos nuosekliai
auga švietimo finansavimas ir pedagogų darbo užmokestis. Švietimo sistemoje įgyvendinamos suplanuotos priemonės. Tai lemtų didesnį nei kitų scenarijų
atvejais pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų
poreikį (2 pav.).

2 pav. Prognozuojamas pedagogų poreikis pagal scenarijus ir metus

Scenarijus „Viskas kaip iki šiol“

2 186

1 337
Scenarijus „Stabtelėjimas su naujomis
galimybėmis“

1 280

2 287
2 752
2 110

Scenarijus „Pokyčiai, paskatinti atsigavimo“
1 674
0
2021–2022

2022–2023

1 000
2023–2024

2 791
3 081

2 000

2 797
3 088
2 452
3 000

4 000

2024–2025

Šaltinis: Pedagogų poreikio prognozavimas. Rezultatų apžvalga (STRATA)

Pagal visus tris scenarijus, mokytojų poreikis ateityje bus didelis. Yra ir dar viena ypatybė. Pagal STRATA
prognozę, per artimiausius penkerius mokslo metus
galimai pedagogines studijas baigs ir pedagogo kva-

lifikaciją įgis daugiau nei 3 tūkst. asmenų. Lyginant
skirtingų specialybių būsimų absolventų statistikos
duomenis, numatoma, kad per 4–5 metus studijas
baigs 15 informacinių technologijų mokytojų, 16 fizi-

Mokytojų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas: poreikis ir galimybės

5

2022

sausis

6
kos mokytojų ir net 365 kūno kultūros mokytojai. Todėl nesant pakankamai tokių sričių kaip matematikos,
informacinių technologijų, anglų kalbos ir gamtos
mokslų absolventų pasiūlos, turėtų susidaryti nemenkas šių dalykų pedagogų trūkumas.
Profesinės kvalifikacijos tobulinimas. Lietuvoje
siekiant paskatinti daugiau pedagogų pradėti dirbti
mokyklose Pedagogų rengimo reglamentu įteisinta pedagoginė stažuotė. Jos tikslas – padėti pradedančiam
pedagogui plėtoti ir gilinti studijų metu įgytas kompetencijas, sklandžiai integruotis į švietimo bendruomenę.
Įgyvendinant Pedagogų rengimo reglamente įteisintas nuostatas, projekto „Tęsk“ metu sukurtas Pedagoginės stažuotės modelio projektas ir nuo 2018 m.
išbandomas net 180 Lietuvos ugdymo įstaigų. Šio
modelio esmė, kad pagrindinis vaidmuo tenka mentoriui – pedagogui, turinčiam atitinkamų kompetencijų ir teisę teikti konsultacinę, didaktinę ir (ar) dalykinę pagalbą kitiems pedagogams ir studentams.
Pedagoginės stažuotės modelis mūsų šalyje pasiteisina, todėl tikėtina, kad visoje šalyje jis bus pradėtas
taikyti nuo 2022 arba 2023 metų.
Tarptautinių tyrimų (TALIS, 2018) rezultatai rodo,
kad PKT turi įtakos mokytojo pasitenkinimui darbu,
todėl svarbus didinant mokytojo profesijos patrauklumą ir tuo pačiu išlaikant mokytojus švietimo sistemoje. To paties 2018 metų EBPO atliekamo tyrimo,
kuriame tiriama mokytojų darbo aplinka ir darbo
sąlygos mokyklose, metu nustatyta, kad dauguma
Lietuvos mokytojų yra patenkinti gaunamais kvalifikacijos tobulinimo mokymais, nes 89 proc. apklaustųjų teigia, kad šie mokymai turėjo teigiamo poveikio
jų ugdymo praktikai. Tačiau detalesni nacionalinių
tyrimų rezultatai (Česnavičienė J., 2018) rodo, kad
pedagogų kompetencijų tobulinimas nėra sistemingai suplanuotas ir įgyvendinamas procesas, skirtas
tikslingam švietimo praktikos tobulinimui, jo kaitai ir

mokinių mokymosi pasiekimų gerinimui. Mokytojų
dalyvavimas PKT veiklose yra fragmentiškas, dažnai
situacinis ir nenuoseklus. Kai kurios PKT veiklos mokytojų lūkesčių netenkina, nes jie negauna naudingos
informacijos, jų netenkina renginių kokybė (lektoriai
ir paskaitų ar seminarų turinys, forma, taikomi metodai). Mokytojai, planuodami tobulinti kompetencijas,
susiduria su tam tikromis kliūtimis, kurios susijusios
su dalykinių seminarų temų stygiumi, nepakankamu
finansavimu ar ribotu mokyklos administracijos paramos teikimu tobulintis vykstančiam mokytojui. Didžia
dalimi šių kliūčių įveikimas priklauso nuo mokyklos
bendruomenės kultūros. Tyrimo (Česnavičienė J. ir kt.,
2018) rezultatai taip pat rodo, kad PKT efektyvumą
lemia dalyvių sąmoningumas. Dalis mokytojų dalyvauja PKT renginiuose dėl pažymėjimo1, todėl mažai
tikėtina, kad grįžę iš jų naujas žinias taiko ugdymo(si)
praktikoje. TALIS (2018) tyrimo duomenimis, Lietuvos
mokytojai didžiausią poreikį tobulinti kompetencijas
išreiškė mokymuisi naudotis informacinėmis ir komunikacijos technologijomis, mokinių ir klasės valdymo,
specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo, mokinių pasiekimų vertinimo srityse.
Nacionalinių tyrimų (Česnavičienė J. ir kt., 2018)
rezultatai rodo, kad, be minėtų sričių, mokytojai išreiškė poreikį tobulinti kompetencijas, susijusias su
mokomųjų dalykų integravimu, o kompetencijas,
susijusias su specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių
ugdymu, norėtų tobulinti dalyko mokymo kontekste.
Mokytojai taip pat išsakė poreikį mokymams, kuriuose
būtų pristatomos socialinio pasaulio aktualijos ir naujausios dalyko žinios. Tokių mokymų turinį mokytojai
sieja su naujų mokslo tyrimų rezultatų ir į Bendrąsias
programas neįtrauktų temų atskleidimu bei socialiai
jautrių temų pateikimu. Be to, mokytojai išreiškė poreikį minėtas žinias pateikti tarpdalykiniu požiūriu,
analizuojant reiškinius skirtingais aspektais.

Kaip mokytojai rengiami ir
tobulinama jų kvalifikacija
užsienio šalyse?

mokytojus vienose šalyse taikomas tik lygiagretusis,
kitose – tik nuoseklusis mokytojų rengimo būdas.
Pastarasis paprastai laikomas lankstesniu įgyti mokytojo kvalifikaciją, nors ne visoms specialybėms (pavyzdžiui, pradinio ugdymo mokytojo) tinkamas. Vis
dėlto daugumoje šalių (kaip jau minėta ir Lietuvoje)
rengiant pagrindinio ugdymo mokytojus taikomi abu
mokytojų rengimo būdai (4 lentelė).

Tradicinis kelias Europos šalyse tapti mokytoju –
įgyti pedagogo kvalifikaciją. Nors šalyse egzistuoja
didelė mokytojų rengimo sistemų įvairovė, vis dėlto
galima išskirti du pagrindinius būdus: lygiagretųjį ir
nuoseklųjį. Pavyzdžiui, rengiant pagrindinio ugdymo

Lietuvoje, siekiant paaukštinimo ar aukštesnės mokytojo kvalifikacinės kategorijos, kuri susijusi su didesniu darbo užmokesčiu, būtina dalyvauti
tęstinio profesinio tobulinimo renginiuose.
1

4 lentelė. Minimalus kvalifikacinis laipsnis, reikalingas mokyti pagrindinio ugdymo lygmeniu (ISCED 2), pagrindiniai jo
įgijimo būdai ir studijų trukmė (metais) pirminio mokytojų rengimo sistemoje 2019–2020 m. m.

Mokytojų rengimo
būdas

Šalis

Minimalus reikalavimas tapti mokytoju – profesinio bakalauro ar bakalauro kvalifikacinis laipsnis
Lygiagretusis

Belgija (prancūzų bendruomenė) (3), Danija (4), Turkija (4), Rumunija (3), Airija (4), Malta (4)

Nuoseklusis

Kipras (5), Jungtinė Karalystė (Velsas) (4)

Abu būdai

Belgija (flamandų bendruomenė) (3; 4), Bulgarija (4; 4,5), Graikija (4; 5), Latvija (4; 4), Lietuva (4; 5),
Nyderlandai (4; 5), Jungtinė Karalystė (Anglija) (3; 4), Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) (4; 4), Jungtinė
Karalystė (Škotija) (4; 5), Bosnija ir Hercegovina (4; 5), Šiaurės Makedonija (4; 4,5)

Minimalus reikalavimas tapti mokytoju – profesinio magistro ar magistro kvalifikacinis laipsnis
Lygiagretusis

Vokietija (4,5), Austrija (5,5), Slovakija (5), Švedija (4), Albanija (5)

Nuoseklusis

Estija (5), Ispanija (5), Prancūzija (5), Liuksemburgas (5), Portugalija (5), Juodkalnija (5), Airija (5), Malta (5)

Abu būdai

Čekija (5; 6), Serbija (5; 5), Norvegija (5; 5), Kroatija (5; 6), Italija (5; 5), Vengrija (5; 5,5), Lenkija (5; 6,5),
Slovėnija (5; 5), Suomija (5; 6), Šveicarija (4,5; 4,5), Islandija (5; 6)

Pastaba: Šalys, kuriose taikomi abu mokytojų rengimo būdai (skliaustuose pirmuoju skaičiumi nurodoma studijų trukmė studijuojant
lygiagrečiuoju būdu, antruoju skaičiumi – nuosekliuoju būdu).
Duomenų šaltinis: Teachers in Europe: Careers, Development and Well-being, 2021

Europoje lygiagretusis modelis dažniau taikomas
rengiant mokytojus, dirbančius pagal žemesniojo
švietimo lygmens programas (ikimokyklinio, pradinio
ugdymo); nuoseklusis – pagal aukštesniojo.
Europos šalyse mokytojai dažniausiai rengiami
universitetuose, o jų rengimo trukmė užtrunka nuo
3 iki 6 metų. Pavyzdžiui, Vokietijoje, Prancūzijoje, Portugalijoje, Ispanijoje asmuo, siekiantis tapti mokytoju,
privalo įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį, o studijos
trunka vidutiniškai 5–6 metus (4 lentelė). Tuo tarpu
šalyse, kuriose jaučiamas mokytojų trūkumas, kaip
antai Belgijoje, Rumunijoje, Jungtinėje Karalystėje
(Anglijoje, Šiaurės Airijoje), o taip pat ir Lietuvoje – rei-

kalaujama bakalauro kvalifikacinio laipsnio, kurį įgyti
užtrunkama nuo 3 iki 4 metų. Reikalavimai mokytojo
kvalifikacijai kai kuriose šalyse susiję ir su tuo, kokiu
švietimo lygmeniu (ikimokyklinis, pradinis ugdymas
ar kt.) jis dirbs.
Kai kuriose Europos šalyse (pavyzdžiui, Jungtinėje
Karalystėje, Suomijoje, Estijoje, Norvegijoje, Nyderlanduose) baigus pedagogines studijas įgyjama arba sudaroma galimybė įgyti ne vieną, bet kelių mokomųjų
dalykų ar švietimo ir ugdymo sričių specialybes. Tokia
praktika didina mokytojo profesijos patrauklumą, nes
sudaro galimybes pedagoginių studijų absolventams
lengviau rasti darbo.

Suomijoje mokomųjų dalykų mokytojų studijos orientuotos pirmiausia į pagrindinį studijuojamą dalyką. Jo studijos
sudaro 100 kreditų bakalauro lygmeniu ir 60 kreditų magistro lygmeniu. Paprastai pedagoginių studijų programas
studijuoti studentai pradeda po trejų dalyko studijų metų. Šalia pagrindinio studijuojamo dalyko studentai renkasi
gretutinį, pavyzdžiui, matematiką arba ekonomiką (pagrindinis) ir švedų kalbą (gretutinis) arba istoriją (pagrindinis)
ir gamtos mokslus (gretutinis) ir pan. Tokių studijų absolventai tampa dviejų dalykų mokytojais. Suomijoje vis labiau
populiarėja studijų praktika, kai greta pagrindinio mokomojo dalyko studijų pasirenkama specialiojo pedagogo
specialybė. Tokie aukštųjų mokyklų absolventai ypač pageidaujami ir greitai įsidarbina šalies mokyklose.
Šaltinis: Numatomų struktūrinių pokyčių poveikio pedagogų rengimui vertinimo tyrimas, 2021

Pusėje (iš 37) Europos šalių, kad būtų įgyjama
teisė dirbti mokykloje, būtina vienintelė sąlyga – sėkmingai baigti pirminio mokytojų rengimo programą.
Kitose šalyse keliami papildomi reikalavimai – išlaikyti
valstybinį ar konkursinį egzaminą baigus studijas ar
patvirtinti profesinę kompetenciją.
Mažesni reikalavimai ir trumpesnė studijų trukmė
didina studijų patrauklumą, tačiau mokytojų rengimo
sistemoms būtina išlaikyti ne tik pasiūlos kiekybę, bet
ir kokybę (pastarasis veiksnys didina mokytojo profesijos prestižą), o tai tampa sunkiu uždaviniu.

Kartu su pagrindiniu (-iais) mokytojų rengimo
būdu (-ais) kai kuriose švietimo sistemose (dažniausiai tose, kuriose trūksta mokytojų) numatyti alternatyvūs būdai įgyti pedagogo kvalifikaciją. Jie taikomi maždaug trečdalyje Europos švietimo sistemų
(5 lentelė) ir pastaruoju metu populiarėja. Nors Europoje alternatyvios mokytojų rengimo programos
labai skiriasi, galima išskirti du pagrindinius organizacinius modelius: 1) trumpos specialistams skirtos programos2 ir 2) mokymai darbo vietoje. Pirmuoju būdu
pedagogo kvalifikaciją gali įgyti kitų sričių aukštojo

Trumpesnės trukmės studijų programos pedagogo kvalifikacijai įgyti nei vykdomos pagrindiniu pedagogų rengimo būdu. Pavyzdžiui Belgijoje
(flamandų bendruomenėje) jųMokytojų
apimtis 90 ECTC,
Danijoje - 150
rengimas
irECTC.
kvalifikacijos tobulinimas: poreikis ir galimybės
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mokslo absolventai ir profesinės patirties turintys asmenys, dalyvaudami trumpose specialistams skirtose
programose. Šis mokytojų rengimo būdas egzistuoja devyniose švietimo sistemose (5 lentelė). Trumpas specialistams skirtas programas paprastai vykdo
„tradicinės“ mokytojų rengimo įstaigos, siūlydamos
lanksčias studijų formas, tokias kaip tęstinės, nuotolinės, mišriosios studijos ar vakariniai kursai. Minėtos
programos apima pedagogikos ir psichologijos dalykus, metodologiją, didaktiką ir praktinį rengimą. Reiktų atkreipti dėmesį, kad trumpų specialistams skirtų
programų pedagogo kvalifikacijai įgyti galimas atiti-

kmuo Lietuvoje yra profesinės pedagogikos studijos,
kai mokytojai rengiami nuosekliuoju būdu, todėl alternatyviu jis laikytinas tik tose šalyse, kuriose egzistuoja tik vienintelis (lygiagretusis) mokytojų rengimo
būdas.
Antruoju būdu pedagogo kvalifikacijai įgyti siūlomi mokymai kartu su lanksčiais įdarbinimo mokykloje
būdais (pavyzdžiui, dirbant ne visu etatu, dalijantis
savo darbo krūviu su kitu ar kitais mokytojais). Šis rengimo būdas (be Lietuvos) taip pat taikomas dar trijose
šalyse (5 lentelė).

5 lentelė. Alternatyvūs pedagogų rengimo būdai Europos šalyse
Alternatyvūs būdai

Šalys

Trumpos specialistams
skirtos programos

Belgija (vokiečių ir flamandų bendruomenės), Danija, Vokietija, Slovakija, Švedija, Šveicarija, Šiaurės Makedonija, Turkija

Mokymai darbo vietoje

Lietuva, Latvija, Nyderlandai, Jungtinė Karalystė (Anglija)

Alternatyvių būdų nėra

Austrija, Airija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija), Islandija, Norvegija, Suomija, Lenkija, Prancūzija, Čekija, Liuksemburgas, Vengrija, Rumunija, Bulgarija, Italija, Ispanija, Portugalija, Graikija,
Kipras, Malta, Lichtenšteinas, Kroatija, Slovėnija, Serbija, Bosnija ir Hercegovina

Šaltinis: Europos Komisija / EACEA / „Eurydice“, 2018 m. „Mokytojo karjera Europoje: galimybės tapti mokytoju, karjeros raida ir para-ma“. „Eurydice“
ataskaita. Liuksemburgas: Europos Sąjungos leidinių biuras

Yra šalių, pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje (Velse), kur taikomas ne vienas, bet abu minėti alternatyvūs
organizaciniai modeliai pedagogo kvalifikacijai įgyti.
Jungtinėje Karalystėje (Velse) 2020 m. pradėta įgyvendinti PGCE (angl. Postgraduate Certificate in Education)
užimtumu pagrįsta schema pedagogo profesinei kvalifikacijai įgyti. Šiuo būdu mokytojo kvalifikaciją gali įgyti jau
mokyklose dirbantys mokytojų padėjėjai, mokyklos darbuotojai dirbantys su vaikais, tačiau atliekantys ne mokytojo
pareigas. Jie gali kreiptis į savo mokyklos administraciją, kad galėtų dirbti įprastą darbą ir mokytis PGCE kursuose. Taip
pat sudaroma galimybė asmenims, baigusiems pedagogines studijas ir dirbantiems kitoje srityje (ne mokytoju) ar
turintiems šeiminių įsipareigojimų, PGCE kursus baigti neakivaizdine forma. Abiem pedagoginės kvalifikacijos įgijimo
keliais gali naudotis būsimi pradinių mokyklų (4–11 m.) ir vidurinių mokyklų (11–18 / 19 m.) mokytojai. Kiekvienas
iš jų trunka dvejus metus ir apima 60 magistro lygio kreditų. Sėkmingai baigusių PGCE kursą asmenų profesinė
kompetencija atitinka mokytojams keliamus standartus.
Šaltinis: Eurydice. National Education Systems (žr. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/national-description_en)

Profesinės kvalifikacijos tobulinimas. Daugelyje Europos šalių, pasibaigus ugdymo mokslų studijoms, taikomos įvadinio mokymo programos ar pedagoginės stažuotės. Jų tikslas – sumažinti brangiai
kainuojantį pradedančiųjų pedagogų iškritimą iš švietimo sistemos, padėti jauniems mokytojams įveikti
darbo mokykloje sunkumus mokytojo karjeros pradžioje ir ugdyti atsparumą kritiniais karjeros etapais.
Įvadinių mokymo programų metu tobulinamos ne tik
būsimų ar pradedančiųjų, bet taip pat ir ilgiau dirban-

čių mokytojų kompetencijos. Studentams ir stažuotojams suteikiama galimybė ir reikiama pagalba, kaip
edukacinėje praktikoje pritaikyti studijų metu įgytas
teorines žinias, o mokykloje dirbantys mentoriai – toliau tobulina profesinę kvalifikaciją, dalijasi patirtimi
bei tokiu būdu neatitrūksta nuo naujausių ugdymo
mokslų žinių.
Įvadinė mokymo programa ar pedagoginė stažuotė didžiojoje Europos valstybių dalyje yra privaloma (3 pav.).

3 pav. Įvadinių mokymo programų ar pedagoginių stažuočių statusas pradinio ir bendrojo vidurinio ugdymo lygmenimis
(ISCED 1–3) Europos šalyse pagal šių šalių aukščiausio lygmens valdžios institucijų reglamentą, 2016–2017 m.

Privalomas
Rekomenduojamas
Nereglamentuotas

Pastaba: Lietuvoje pedagoginė stažuotė įteisinta 2018 m.

Dažniausiai valstybėse ji trunka metus, tačiau kai
kuriose šalyse (Airijoje, Liuksemburge, Lichtenšteine)
ir 3 metus. Vienose valstybėse įvadinė mokymo programa ar pedagoginė stažuotė skiriama jau kvalifikaciją įgijusiems mokytojams, o kitose – kvalifikacija
įgyjama tik atlikus stažuotę, tad vieno dominuojančio
modelio nėra.

Šaltinis: Europos Komisija / EACEA / „Eurydice“, 2018 m.

Kai kuriose šalyse (pvz., Škotijoje (Jungtinė Karalystė)), kur trūksta mokytojų, greta pagrindinio siūlomi ir alternatyvūs, lankstesni pedagoginių stažuočių
atlikimo būdai.

Škotijoje (Jungtinė Karalystė), norint įsidarbinti mokytoju, pedagoginė stažuotė privaloma. Škotijos bendrojo
ugdymo taryba (toliau – ŠBUT) siūlo du jos variantus. Pirmasis, kai atliekama vienerius metus trunkanti praktika pagal mokytojų stažuočių schemą (angl. The Teacher Induction Scheme), administruojamą ŠBUT ir Škotijos vyriausybės.
Baigę universitetą studentai teikia paraiškas praktikai ŠBUT interneto svetainėje, prioritetine tvarka pateikdami savivaldybes, kuriose galėtų atlikti stažuotę. Tačiau, jei nėra svarbu, kurioje savivaldybėje atlikti stažuotę, pasirinkęs bet
kurią vietą būsimasis mokytojas gauna tam tikrų privilegijų: nuo 6 000 iki 8 000 svarų išmoką (mokama po stažuotės),
moka mažesnius mokesčius, suteikiamas nacionalinis socialinis draudimas. Tokiu būdu siekiama, kad studentai neliktų atlikti praktikos vien didžiuosiuose šalies miestuose, bet ir praktikai pasibaigus galbūt liktų dirbti regionuose, kuriuose stinga mokytojų. Antrasis stažuotės variantas – lankstesnis (angl. Flexible Route) bei įgyvendinamas per ilgesnį
laikotarpį. Šis stažuotės variantas rekomenduojamas, kai nėra galimybės arba nenorima atlikti praktikos visu etatu
(pagal mokytojų stažuočių schemą) ar norima atlikti praktiką ne valstybinėje mokykloje. Tokiu atveju leidžiama per
penkerius metus atlikti praktiką privačioje Škotijos mokykloje ar stažuotis užsienio šalyje, dirbant bent 270 mokymo
dienų mokykloje, vietoje 190 dienų pagal mokytojų stažuočių schemą.
Šaltinis: Numatomų struktūrinių pokyčių poveikio pedagogų rengimui vertinimo tyrimas, 2021

Įvadinės programos ar pedagoginės stažuotės
procesas šalyse įvairuoja, tačiau dažniausiai apima
tokius elementus kaip mentorystę, profesinį mokymą, tarpusavio vertinimą ir suplanuotus susitikimus
su mokyklos vadovu, kurių metu pradedančiajam
mokytojui suteikiama asmeninė, socialinė ir profesinė
pagalba.
Daugumoje Europos šalių mentorystė yra įvadinių programų pagrindas ir apima visas tris minėtas

paramos rūšis. Paprastai mentorius yra vyresnysis mokytojas, kuris supažindina jauną kolegą su mokyklos
bendruomene, palaikydamas jį, o prireikus, teikdamas
mokymus bei patarimus. Naujai į mokyklą atėjusių
dirbti mokytojų mentorystė yra privaloma 20-yje Europos Sąjungos šalių, dar keturiose – rekomenduojama. Belgijoje, Danijoje ir Nyderlanduose mentorystė
retai praktikuojama įgyvendinant įvadinę mokymo
programą ar pedagoginę stažuotę.
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Mentoriaus parama ne tik pradedantiesiems, bet ir
seniau dirbantiems mokytojams gali pagerinti ne itin
gerai dirbančių mokytojų darbą ir padėti jiems išlikti
švietimo sistemoje. Vis dėlto Europos šalyse ši praktika
nėra paplitusi. Pavyzdžiui, Suomijoje mokykloms rekomenduojama parūpinti mentorių bet kuriam moky-

tojui, kuriam reikia pagalbos. Estijoje mentorystė yra
privalomas įvadinio mokymo programų elementas,
tačiau rekomenduojama ir kitiems dirbantiems mokytojams. Prancūzijoje ir Vengrijoje ji privaloma tik naujiems mokytojams, bet inspekcijos tarnybos gali ją rekomenduoti ir ne itin gerai dirbantiems mokytojams.

Nyderlanduose nuo 2000 m. veikia iniciatyva, pagal kurią paskutinių metų pedagoginių studijų studentai gali
būti įdarbinami (puse etato) mokykloje ribotam laikui pagal terminuotą mokymų ir darbo sutartį, jei mokykla turi
laisvą vietą. Mokytojui praktikantui suteikiama kvalifikuoto mokytojo (mentoriaus) pagalba, tačiau jaunasis mokytojas
atlieka visas įprastas mokytojo funkcijas mokykloje. Šia iniciatyva siekiama palengvinti studentų perėjimą iš studijų
laikotarpio prie darbo mokyklose. Ši programa padeda ir mokytojų rengimo institucijoms neatsilikti nuo švietimo
raidos procesų ir aktualijų mokyklose.
Šaltinis: Numatomų struktūrinių pokyčių poveikio pedagogų rengimui vertinimo tyrimas, 2021

Mokytojo profesijos pozityviam įvaizdžiui ir patrauklumui būtina, kad mokytojai nuolat tobulintų
profesines žinias ir įgūdžius, gebėtų greitai prisitaikyti
prie naujausių technologijų, išmoktų jomis naudotis ir
pritaikytų savo darbe. Maždaug pusėje Europos Sąjungos šalių švietimo sistemų mokytojų profesinis tobu-

lėjimas yra privalomas3 (4 pav.). Kitose šalyse, tokiose
kaip Bulgarija, Vokietija, Suomija ir Italija – tai yra profesinė pareiga4. Tuo tarpu Prancūzijoje mokytojams
profesinės kvalifikacijos tobulinimas neprivalomas, tačiau būtinas siekiant paaukštinimo darbe arba norint
gauti didesnį atlyginimą.

4 pav. Mokytojų tęstinio profesinio tobulinimo statusas pradinio ir bendrojo vidurinio ugdymo lygmenimis (ISCED 1–3)
pagal aukščiausio lygmens valdžios institucijų reglamentą, 2016–2017 m.

Privalomas
(apibrėžtas minimalus laikas)
Profesinė pareiga
Būtinas siekiant paaukštinimo ar
didesnio atlyginimo
Neprivalomas

Šaltinis: Europos Komisija / EACEA / „Eurydice“, 2018 m.

Daugumoje Europos šalių (pvz., Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje (Anglijoje)
mokytojai dažniausiai savo kvalifikaciją tobulina trumpalaikiuose kursuose ir seminaruose, kiek rečiau formaliose PKT programose, stebėdami pamokas kitose
mokyklose, atlikdami savistabą, dalyvaudami mento-

rystės programose. Šalyse, kuriose mokytojų profesinis tobulinimas yra centralizuotas, t. y. aukščiausios
valstybinės švietimo institucijos nustato mokytojų tęstinio PKT programas, stebima mokytojų tobulinimosi
poreikių ir pasiūlos neatitiktis. Šiuo požiūriu išsiskiria
Suomija.

PKT yra privalomas, kai teisės aktais nustatytas minimalus valandų, dienų ar kreditų skaičius, kuriuos mokytojai privalo panaudoti kvalifikacijos
tobulinimui.
4
PKT suprantamas kaip profesinė pareiga, kai kvalifikacijos tobulinimas teisės aktuose ar kituose švietimo dokumentuose įteisintas kaip viena iš
daugelio mokytojui nustatytų profesinių pareigų, tačiau nenurodytas minimalus valandų, dienų ar kreditų skaičius, kurį mokytojas turi panaudoti
profesinės kvalifikacijos tobulinimui.
3

Suomijoje mokytojų profesinis kvalifikacijos tobulinimas yra decentralizuotas, grindžiamas mokyklos ir mokytojų poreikiais, mokytojai aktyviai dalyvauja nustatant tobulinimosi prioritetines sritis. Mokytojų profesinio tobulinimo
programos pagrįstos naujausių mokslinių tyrimų rezultatais. Mokytojai savo profesinę kvalifikaciją dažniausiai tobulina ilgalaikiuose kvalifikacijos tobulinimo projektuose, seminaruose, vasaros kursuose, taip pat gali specializuotis švietimo konsultavimo arba specialiojo ugdymo srityse.
Šaltinis: Ostinelli G., Crescentini A., 2021

Kokie pokyčiai mokytojų rengimo
ir kvalifikacijos tobulinimo
srityse planuojami ir vykdomi
užsienio šalyse siekiant spręsti
mokytojų trūkumo problemą?
Europos šalyse mokytojų trūkumas sprendžiamas
dviem būdais: stengiantis švietimo sistemoje pri-

traukti dirbti daugiau mokytojų ir išlaikyti jau dirbančius mokyklose. Be atlyginimų kėlimo, darbo sąlygų
gerinimo, karjeros galimybių mokytojams didinimo
bei lankstesnės specialistų įdarbinimo tvarkos, šių
tikslų siekiama tobulinant pirminį mokytojų rengimą ir kvalifikacijos tobulinimą, teikiant švietimo pagalbą pradedantiesiems ir dirbantiems mokytojams
(5 pav.).

5 pav. Sritys ir jose taikomos priemonės, kuriomis šalys siekia, kad mokytojo profesijos prestižas ir patrauklumas gerėtų

Šaltinis: Sudaryta autorių
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Stebima tendencija, jog vis daugiau šalių siekia,
kad ugdymo įstaigose dirbtų kuo aukštesnės kvalifikacijos mokytojai, o jų parengimo laikas yra ilginamas.
Pavyzdžiui, 2017 m. Norvegija įvedė reikalavimą, kad
asmuo, norintis dirbti mokykloje mokytoju, turi turėti
magistro kvalifikacinį laipsnį (anksčiau užteko turėti
bakalauro kvalifikacinį laipsnį), o studijos prailgintos
nuo 4 iki 5 metų. Olandijoje ir Austrijoje, neturintiems
magistro laipsnio, apribojama, kuriose mokyklose galima dirbti. Belgijoje (prancūziškai kalbančioje bendruomenėje) mokytojo profesijos prestižas didinamas įteisinus prailgintas pirminio mokytojų rengimo
bakalauro studijas nuo 3 iki 4 metų. Lenkija taip pat
perėjo nuo 3 iki 5 metų pedagogų rengimo. Švedijoje,
didinant mokytojo profesijos patrauklumą – asmenims sudaroma galimybė per trumpesnį laiką (studijuojant ir vasaros atostogų metu) baigti tos pačios apimties (kaip anksčiau) pedagoginių studijų programą.
Ši praktika pasiteisina, nes penktadaliu išaugo studentų,
dalyvavusių tokiose studijose, skaičius. Be atlyginimų
pedagogams kėlimo, darbo sąlygų, priimant pagalbinio personalo, gerinimo, Švedijoje mokytojo profesijos
patrauklumas taip pat didinamas aprūpinant mokytojus įvairiais ištekliais profesiniam tobulėjimui. Nyderlanduose pradinių klasių mokytojų, kurių trūkumas jaučia-

mas labiausiai, profesijos prestižas keliamas jų rengimą
inicijuojant tik mokslinių tyrimų universitetuose, o ne
taikomųjų mokslų universitetuose, kaip buvo anksčiau,
o didinant patrauklumą – perpus sumažintas mokestis už mokslą. Graikijoje peržiūrimas mokytojų veiklos vertinimas. Įvertinus mokytojo veiklą teigiamai,
mokytojas gauna taškų siekiant karjeros, o įvertinus
nepatenkinamai, jam skiriami mokymai ir kita reikiama pagalba. Norvegijoje įgyvendinamas decentralizuotas mokytojų kompetencijų tobulinimo modelis,
kuris grindžiamas vietos mokytojų kompetencijų tobulinimo poreikių nustatymu ir analize, vietos universitetų ir mokyklų bei vaikų darželių bendradarbiavimu, siekiant užtikrinti mokytojų gebėjimų stiprinimą
pagrindinėse profesinių kompetencijų srityse. Šiuo
modeliu siekiama užtikrinti lygias galimybes ir kokybę nacionaliniu lygmeniu plėtojant kompetencijas
visose šalies savivaldybėse ir regionuose. Estijoje, kai
trūksta mokytojų, mokyklose įdarbinami specialistai,
neturintys pedagoginės kvalifikacijos, leidžiant ją įgyti per trejus metus.
Toliau trumpai aprašomi kai kuriose šalyse mokytojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo srityje
vykdomi pokyčiai siekiant spręsti mokytojų trūkumo
problemą.

Islandijos Vyriausybė 2019 m. numatė uždavinį penkeriems metams – stiprinti mokytojų profesijos įvaizdį, pritraukti jaunų ir iniciatyvių specialistų dirbti švietimo sektoriuje. Visos pedagoginės dotacijos skiriamos iš savivaldybių
lėšų, todėl labai svarbus universiteto ir savivaldybės bendradarbiavimas. Siekiant padidinti mokytojų skaičių, studentams paskutiniaisiais magistrantūros metais sudaromos galimybės kreiptis dėl skatinamųjų dotacijų. Dotacijos suma
priklauso nuo studijuojamos programos kreditų. Jei magistro programa siekia 120 ECTS kreditų, studentas gali pretenduoti gauti 5 315 eurų (800 000 ISK) stipendiją, kurios pirmoji pusė išmokama, kai patvirtinama, jog studentas baigė
90 ECTS kreditų programą, o antroji pusė – baigus studijas. Taip pat, kiekvienam stažuotojui pedagoginė stažuotė
apmokama 50 proc. mokytojo atlyginimo. Vyriausybė, skirdama apmokamas stažuotes ir skatinamąsias stipendijas
studentams, tikisi skatinti būsimųjų mokytojų motyvaciją, užtikrinti studijų baigimą laiku ir lengvesnes įsidarbinimo
galimybes. Švietimo, mokslo ir kultūros ministerija, norėdama užtikrinti naujų mokytojų sklandų įsitraukimą į darbo
rinką, skiria dotacijas mokytojams, kurie turi sukaupę didelę mokytojavimo patirtį ir pasirenka papildomus 3 semestrų
trukmės mentorystės kursus. Šie kursai pritaikyti dirbantiems mokytojams, jiems skiriama dotacija iki 997 eurų (150
000 ISK), kurios pirmoji pusė išmokama po pirmojo semestro, o antroji – baigus kursus. Teikiant paraišką turi būti pateiktas ir mokyklos direktoriaus patvirtinimas, jog pareiškėjas yra dirbantis mokytojas ir turi pakankamai patirties tapti
mentoriumi.
Nyderlanduose mokytojų trūkumas siejamas su žemu mokytojo profesijos prestižu ir mažesniu pradinių klasių mokytojų atlyginimu. Reaguodama į tai, naujoji Vyriausybė 2017 m. paskelbė perpus sumažinsianti mokesčius
už mokslą, tai yra už pirmuosius dvejus pradinio mokytojo rengimo metus, kurie paprastai trunka ketverius metus.
Siekiant gerinti bendrą pradinių klasių mokytojų profesijos prestižą ir jų rengimo programų kokybę, siūloma šias programas vykdyti tik moksliniuose tyrimų universitetuose, o ne kaip iki tol – taikomųjų mokslų universitetuose5. Ministerija priėmė naujus reglamentus, kuriuose numatyti didesni reikalavimai stojantiesiems studijuoti pedagoginių studijų
programų, todėl vienerius metus sumažėjo įstojusiųjų skaičius. Tačiau 2018 m. paraiškų skaičius į minėtas studijų programas išaugo 30 procentų. Pradinio ugdymo, taip pat kai kurių mokomųjų dalykų mokytojų trūkumui kompensuoti
siekiama pritraukti kitų sričių mokytojus, skatinti juos keisti profesiją. Todėl net ir neturėdami mokytojo kvalifikacijos,
bet turintys kurios nors srities aukštąjį išsilavinimą asmenys gali būti įdarbinami mokykloje laikinai (terminuota sutartis), daugiausia dvejiems metams. Per šiuos metus jiems surengiami mokymai ir galimybė įgyti pedagogo kvalifikaciją.
Šaltiniai: National Education Systems, Eurydice; Numatomų struktūrinių pokyčių poveikio pedagogų rengimui vertinimo tyrimas, 2021;
Aristorenas M., 2018, Islandijos Švietimo ir kultūros ministerija. Mokytojų stažuotės tvarka, 2020 m.

5

Nyderlanduose veikiančių taikomųjų mokslų universitetų atitikmuo Lietuvoje – kolegijos.

Kaip Lietuvoje galėtų būti geriau
sprendžiama mokytojų trūkumo
problema?
Mokytojų trūkumą Lietuvoje lemia tai, kad tik nedidelė dalis ugdymo mokslų studijų absolventų įsidarbina ugdymo įstaigose. Šį trūkumą taip pat didina
ir pedagogų išėjimas į pensiją ar pasitraukimas dėl
kitų priežasčių. Todėl svarbu užtikrinti, kad kuo didesnė dalis ugdymo mokslus studijuojančių studentų po
studijų įsidarbintų ugdymo įstaigose, o gerai dirbantys mokytojai kuo ilgiau dirbtų mokykloje.
• Studijuojančiųjų pedagogiką skatinimas stipendijomis, atrodo, problemos nesprendžia, nes net 300
eurų stipendija nevilioja studentų į tas studijų programas, kurių specialistų labiausiai trūksta. Todėl
būtina tikslingiau nukreipti finansines skatinimo
priemones.
• Siekiant didinti pedagogų profesijos prestižą, taikyti kompleksines priemones: kartu su mokytojų
atlyginimų, karjeros galimybių didinimu bei darbo
sąlygų gerinimu, kelti priėmimo į pedagogines studijas reikalavimus kandidatams, palaipsniui (pavyzdžiui, pradedant nuo vidurinio ugdymo pakopos)
didinti kvalifikacinius reikalavimus (turėti magistro
kvalifikacinį laipsnį) norintiesiems dirbti mokykloje
ir t. t.
• Siekiant didinti profesijos patrauklumą ir prestižą,
mokytojai galėtų būti skatinami siekti magistro
kvalifikacinio laipsnio (pavyzdžiui, skiriant jiems stipendijas).
• Vertinti mokytojo veiklą taikant formuojamąjį vertinimą, teigiamus rezultatus sieti su skatinamosiomis
priemonėmis: finansinėmis, karjeros galimybėmis,
mokytojo savarankiškumo didinimu ir pan. Esant
nepatenkinamiems mokytojo veiklos vertinimo
rezultatams, skirti reikiamą pagalbą (pvz., tikslinius
mokymus, mentorystę ir kt.).
• Finansiškai motyvuoti studijas baigusius absolventus, kurie pasirenka ilgesnį laikotarpį dirbti mokytojais tose vietovėse, kur jų labiausiai trūksta.
• Motyvuoti (finansiškai ar kitais būdais, pvz., sudarant galimybę ateityje anksčiau išeiti į pensiją (panašiai kaip pareigūnams)) tuos mokytojus, kurie
ilgą laiką (20 ar 25 metus) dirbo mokytojais tose
vietovėse, kur jų labiausiai trūksta; sudaryti galimybę jiems ir toliau dirbti mokytojais net ir išėjus į
pensiją.

• Mokytojų trūkumą regionuose iš dalies padėtų
spręsti nuotolinis ugdymas, į mokymą įtraukiant
kitur dirbančius pedagogus.
• Sudaryti galimybę atlikti pedagoginę stažuotę ne
tik pradedantiesiems, bet ir neaktyviems, t. y. pedagogo kvalifikaciją turintiems, ilgą laiką nedirbusiems mokykloje, tačiau norintiems dirbti mokytojams.
• Įvedus stažuotę visoje šalyje, didinant mokytojo
profesijos patrauklumą, greta pagrindinio pedagoginės stažuotės atlikimo būdo, galėtų būti siūlomi
alternatyvūs, lankstesni (pavyzdžiui, atliekant pedagoginę stažuotę per ilgesnį laikotarpį arba kaip
pedagoginės stažuotės dalį užskaitant pedagoginį
darbą su vaikais vasaros stovyklose, darbą korepetitoriumi, neformaliojo ugdymo mokytoju) būdai.
• Teikti paskatas (pavyzdžiui, finansines, suteikiant
gyvenamąjį plotą, motyvuojant papildomais darbdavio įnašais į asmeninio sveikatos, gyvybės ar
pensijos draudimo sąskaitas) tiems stažuotojams,
kurie renkasi pedagoginę stažuotę atlikti vietovėse,
kur mokytojų trūkumas didelis, o po stažuotės lieka
dirbti toje pačioje mokykloje ar vietovėje.
• Mokytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo poreikius grįsti mokinių mokymosi pasiekimų tyrimų
rezultatais.
• Siekti, kad kvalifikacijos tobulinimo veiklos labiau
atlieptų mokytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo poreikius, būtų grindžiamos naujausiomis
edukologijos bei kitų svarbių mokymui ir mokymuisi disciplinų žiniomis, o mokytojų profesinis tobulėjimas būtų tikslingas, nuoseklus ir orientuotas
į mokinių pasiekimų gerinimą.
• Orientuotis į ilgalaikes profesinio tobulinimo veiklas: ilgalaikius kursus ir seminarus, projektus, mentorystę, taip pat skatinti mokytojus dalyvauti profesinio tobulinimo tinkluose, atlikti individualios
veiklos tyrimą.
• Siekiant užtikrinti kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kokybę, vykdyti tokių programų ir renginių
kokybės stebėseną, vertinti mokytojų kvalifikacijos
tobulinimo veiksmingumą, atsižvelgti į mokinių
mokymosi pasiekimus ir pažangą.
• Formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į mokytojo
profesiją, visuomenei pateikiant sėkmės istorijas.
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ŠVIETIMO PROBLEMOS ANALIZĖ – Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos leidinių serija, skirta politikams, savivaldybių švietimo
padalinių specialistams, mokyklos bendruomenei ir plačiajai visuomenei, nušviečianti kylančias ir sprendžiamas švietimo problemas.
Leidiniai skelbiami internete: https://smsm.lrv.lt/lt/teisine-informacija-1/ti-tyrimai-ir-analizes/ti-leidiniai-svietimo-problemos-analize;
https://www.nsa.smm.lt/bendruju-reikalu-departamentas/leidiniai/naujausi/; https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/
svietimo-politikos-analize/tyrimai-ir-analizes/.
Pasiūlymus, pastabas, komentarus prašome siųsti Švietimo, mokslo
ir sporto ministerijos Strateginių programų skyriaus vedėjui Ričardui
Ališauskui (el. p. Ricardas.Alisauskas@smsm.lt). Autorius, norinčius publikuoti savo parengtas analizes, prašome kreiptis į Švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos Strateginių programų skyriaus vyriausiąją specialistę
Eveliną Raudytę-Lipeikienę (el. p. Evelina.Raudyte-Lipeikiene@smsm.lt,
tel. +370 687 96177).

Analizę parengė dr. Sandra Balevičienė ir Gediminas Dubonikas, Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento
Švietimo politikos analizės ir tyrimų skyriaus analitikai.
Konsultavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą
gyvenimą departamento Pedagogų veiklos skyriaus vedėja Nijolė
Putrienė ir vyriausioji specialistė Audronė Razmantienė.
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