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2022 m. bendrasis priėmimas PMĮ

Strata, 2022 ir Lama BPO duomenys



Profesinis mokymas: neutralus amžiui
Jei ES vidurinio ugdymo lygiu PMĮ mokosi apie pusė mokinių, 

o Suomijoje – arti 70 proc., Lietuvoje tokių mokinių turime tik 26 proc.

Mažėjo PMĮ pasirinkusių moksleivių dalis tarp visų siekiančių̨ vidurinio išsilavinimo 

2020 m. m. PMĮ: 24,7 proc. vidurinio ugdymo siekiančių̨ moksleivių (2019 m. – 26,1 proc.). 
Eurostat duomenimis 2019 m. ES–27 -̇ 48,4 proc. 
Didinimas – vienas Lietuvos ir ES švietimo sistemos tikslų. (STRATA, 2022)

„Atskirtis tarp P ir T profesinio 
mokymo nyksta, PM tampa 

„neutralus amžiui“ ir šiuo 
aspektu Lietuvos PM programų 
modulinė struktūra vertintina 

kaip pažangi naujovė, tačiau šią 
galimybę reikia labiau išnaudoti 
suaugusiųjų mokymui“, – sako 

L.Vaitkutė



PM mokytojų kompetentingumas

Kontingetas pagal amžių (ŠVIS):
• 50 metų amžiaus ir vyresni – sudaro daugumą (56 proc. 2021 m.) tarp profesijos 

mokytojų. 
• Jaunesni nei 30 metų 2021 m. sudarė 6 proc. 
• 2017–2021 m. laikotarpiu profesijos struktūra pagal amžių nepasikeitė. 

Mokytojui svarbu:
• Dalykinės kompetencijos – technologijų, medžiagų ir įrangos pokyčiai.
• Skatimeninės kompetencijos – mišriam mokymui vykdyti.
• Pedagoginės/ andragoginės kompetencijos.

PM mokytojų profesinio tobulėjimo sistema = BU sistemai.

+ / -



Abiturientų pasirinkimas

AMĮ pirmakursiai pagal amžių



Absolventų DU skirtumai

Kita problemos pusė....



Išsilavinimo (ne)atitiktis atliekamam darbui (1)

Vyriausybės strateginės analizės 
centro (STRATA) duomenimis, tik 

apie 62 proc. 20–34 metų amžiaus 
asmenų, baigusių profesinį 

mokymą prieš 1–3 metus, dirba. 
LR Vyriausybės programoje 

nustatyta 80 proc. ir iškeltas ES 
tikslas – 82 proc.



Išsilavinimo (ne)atitiktis atliekamam darbui (2)

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO):
- 41 proc. AM ir PM absolventų dirba darbus, kurie neatitinka jų 
išsilavinimo srities ir lygio. 
- 20 proc. universitetinių bakalauro studijų absolventų ir 30 
proc. kolegijinių profesinio bakalauro studijų absolventų dirba 
darbus, kuriems tokio išsilavinimo nereikia. 



Įgūdžių neatitiktis: 
- riboja produktyvumo augimą ir inovacijas, 
- daro įtaką asmenų socialinei gerovei: ilgėja nedarbo, neužimtumo -
laikotarpis bei mažėja įsidarbinimo galimybės. Strata, 2022



Standartų ir PM programų atnaujinimas
Dauguma profesinių standartų buvo parengti 2019 m., todėl per 12 mėn. nuo profesinio standarto 
patvirtinimo turėjo būti atnaujintos susijusios PM programos.

Pasaulio ekonomikos forumas prognozuoja, kad jau iki 2025 m. bent 
pusei dirbančiųjų reikės tobulinti kompetencijas dėl darbo procesų 
automatizavimo ir technologijų plėtros

Profesiniam mokymui ir toliau keliamas tikslas greitai prisitaikyti prie darbo 
rinkos pokyčių, ypač akcentuojant pasirengimą ir atvirumą inovacijoms. 
Daugelyje Europos šalių profesinio mokymo programos pertvarkomos tam, 
kad būtų geriau pasiruošta skaitmeninei ir žaliajai pertvarkai.



3 dažniausi įgūdžiai darbo skelbimuose:
- darbo su kompiuteriu;
- darbo komandoje;
- bendravimo.

• Darbo su kompiuteriu įgūdžiai 
buvo nurodyti 21 proc. visų skelbimų. 
Daugiausiai šie įgūdžiuai buvo minimi draudimo (55 proc.) ir 
administravimo/darbų saugos (45 proc.) kategorijų skelbimuose. 

• Darbo komandoje įgūdžiai buvo nurodyti 19 proc. visų skelbimų, 
daugiausia maisto gamybos (34 proc.), švietimo/mokymų/kultūros ir teisės 
(po 29 proc.) kategorijose.

• Bendravimo įgūdžiai buvo nurodyti 18 proc. visų skelbimų, daugiausia 
draudimo (34 proc.) ir prekybos- konsultavimo (33 proc.) kategorijose. 



Asmeninės savybės



Ryšiai su darbdaviais PMĮ rodiklį apibūdina per:

• bendradarbiavimo sutarčių skaičių, 

• PMĮ Tarybų veiklas, kompetencijų vertinimą,

• pameistrystėje dalyvaujančių mokinių procentą,

• ...

Tęstinio PM (trumposios programos nėra įskaičiuotos) absolventų įsidarbinimas 2021 m. siekė
63,4 proc. ir buvo 8,1 procentinio punkto didesnis nei analogiškas pirminio PM rodiklis. 



UT: daugiau nei 40% Lietuvoje veikiančių pramonės įmonių susiduria su 
darbininkų kvalifikacijos stoka arba įgūdžių neatitikimu darbo vietai. 

Darbdavių nuomone, PMĮ per daug dėmesio skiriama teoriniam dalyko 
mokymui, o praktika yra nepakankamai išvystyta. 

Be to, verslininkų nuomone, specialistai neretai rengiami neatsižvelgiant į 
darbo rinkos realijas. Profesiniam mokymui vystytis trukdo ir žemas jo 
vertinimas visuomenėje, susiformavęs per sovietinės okupacijos 
dešimtmečius, kuomet į profesinį mokymą buvo orientuojami tik 
negabiausi mokiniai. 

http://www.esparama.lt/documents/10157/490675/GAIR%C4%96S.pdf/76e68e3b-
113a-46da-9779-96cd2c58eb3d?version=1.0

Pameistrystės organizavimo gairės



Šiuo metu sudaryta X proc. 
nuo besimokančių trišalių 
mokymosi pameistrystės 
forma sutarčių tarp:
• besimokančiųjų, 
• PMĮ, 
• darbdavių.

KODĖL?

Problemos ir iššūkiai plėtojant pameistrystę



Absolventų pasiruošimo darbinei veiklai vertinimas: 
KM darbdavių apklausa

KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS
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Užsienio kalbos mokėjimas

Mokėjimas dirbti su dokumentacija

Kompiuterinis raštingumas, IT gebėjimai

Streso ir įtampos darbe valdymas

Gebėjimai įsisavinti naują techniką ir technologiją

Mokėjimas priimti kritiką / pastabas

Lietuvių kalbos mokėjimas (gebėjimas sklandžiai žodžiu ir raštu reikšti mintis)

Iniciatyvumas

Teorinių žinių taikymas praktikoje

Saugos reikalavimų darbe laikymasis

Praktinių profesinių gebėjimų taikymas

Gebėjimas dirbti kolektyve / komandoje

Kokybės reikalavimų laikymasis darbe

Darbo kultūros įgūdžiai (pvz., punktualumas, bendravimas su klientais, kolegomis, darbinė apranga ir pan.)

Teigiamos nuostatos į darbą

Motyvacija mokytis ir tobulėti

Gebėjimas dirbti savarankiškai

Įvertinkite Jūsų įmonėje / organizacijoje dirbančių Centro absolventų, kurie dirba ne ilgiau nei 1 metus, pasiruošimą darbinei veiklai pagal pateiktus 
aspektus 

Netaikoma / negaliu įvertinti Labai blogas Blogas Patenkinamas Geras Labai geras



Šis rodiklis skaičiuojamas 
remiantis apklausų
duomenimis. 
Rodiklio reikšmė Lietuvoje 
2015 m. siekė 25,6 proc. ir 
buvo mažesnė nei 
kaimyninėse šalyse: 
Latvijoje – 27,2 proc., Estijoje 
– 31,9 proc., Lenkijoje – 37,1 
proc. 

Darbdavių (ne)pasitikėjimas PMĮ



Mokymasis visą gyvenimą





PM nepakankamai išnaudojamos 
galimybės - mokymosi visą gyvenimą







Pokyčiai: 
PMĮ tinklo efektyvinimas



Požiūris į vadybą.
Procesų efektyvumas ar biurokratija? 



Tarptautiškumas
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Mokinių Darbuotojų

PM mobilumas 2015-2022 m.

Erasmus+ 

biudžetas

Tiek PM mobilumo projektams 
skirta per 2022 m. kvietimus



PM mobilumai 2014-2022 m.
pagal kryptį

16 tūks.

5 tūks.

Erasmus+ 
dvikryptiškumas

IŠVYKSTAMIEJI

ATVYKSTAMIEJI



ITALIJA1
19 %

TURKIJA2
15 %

PRANCŪZIJA3
14 %

LATVIJA4
9 %

VOKIETIJA5
7 %

% nuo visų mobilumo dalyvių, 
mokymosi tikslais atvykusių į
Lietuvą 2014-2022 m.

Erasmus+ 
TOP siunčiančios šalys



ITALIJA1
13 %

VOKIETIJA2
13 %

ISPANIJA3
12 %

MALTA4
7 %

AUSTRIJA5
7 %

% nuo visų mobilumo dalyvių, 
mokymosi tikslais išvykusių iš 
Lietuvos 2014-2022 m.

Erasmus+ 
TOP priimančios šalys



Viešinimas
• Meistriškumo konkursai

• Socialinių tinklų informacija

• Puikiai veikiančios ir atnaujintos svetainės igykprofesija.lt.,
www.pameistryste.lt/, www.lamabpo.lt.

• CPVA inicijuota PMĮ ir verslo bendradarbiavimą skatinanti platforma
„Profesijos pritaikytos verslui“ 15min.lt portale

• NŠA parengtas profesinio mokymo programų žemėlapis

• TV laidų ciklai („Lietuvos ryto“ televizijos laidų ciklas „Kuriantys Lietuvą.
Pameistrystė“)

• Konkursas „Metų pameistrys“

• Dalyvavimas studijų mugėse

• Straipsniai – sėkmės istorijos, profesijos mokytojų patarimai, dalyvavimas
renginiuose, kūrybiniai darbai ir kt. Didelis pačių profesinių mokyklų indėlis.

https://igykprofesija.lt/
http://www.pameistryste.lt/
http://www.lamabpo.lt/


Iš kur sužinojote apie galimybę mokytis Centre?

KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS
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Paroda „Studijų mugė“ (Litexpo, Vilnius)

Žurnalai, laikraščiai (popierinė spauda, žurnalai „Kur Stoti“, „Kuo būti“, …

Informacijos apie Centrą niekur nemačiau

Plakatai viešojoje erdvėje

Kita

Centro Instagram paskyra

Mokymo programų lankstinukai

Centro pristatymas mano buvusioje mokykloje

Profesinių mokyklų mugė (Žalgirio arena, Kaunas)

Centro reklaminiai video Youtube.com

Internetinė žiniasklaida, naujienų portalai, straipsniai

Centro Facebook socialinio tinklo paskyra

Google.lt

Centro internetinė svetainė www.kaupa.lt

LAMA BPO informacinė sistema

Artimųjų, draugų, pažįstamų rekomendacijos

KM PMC mokinių apklausa (dalyvavo 1040)



Išvenkite nemalonumų per šventes: pirmoji pagalba 
užspringus » SAVAITĖ – viskas, kas svarbu, įdomu ir 
naudinga. (savaite.lt)

https://naujienos.manodaktaras.lt/naujiena/pirmoji-pagalba-
uzspringus-patarimai-ir-vaizdo-pamoka.15220d2a-43a4-11eb-
b54d-aa00003c90d0

Medikai perspėja prieš šventes 
– tai žinoti privalo kiekvienas | 
tv3.lt
„Pirmiausia, reiktų atskirti 
žmogus užspringo dalinai, ar 
visiškai. Esant daliniam 
užspringimui, žmogus išlieka 
sąmoningas, kosėja, dar gali 
kalbėti. Taigi, tokiu atveju reikia 
tik skatinti jį kosėti ir jokiu būdu 
netrankyti kosėjančiam per 
nugarą, nes tai kaip tik gali jam 
...
www.tv3.lt

https://www.savaite.lt/patarimu-muge/7412-isvenkite-nemalonumu-per-sventes-pirmoji-pagalba-uzspringus.html
https://naujienos.manodaktaras.lt/naujiena/pirmoji-pagalba-uzspringus-patarimai-ir-vaizdo-pamoka.15220d2a-43a4-11eb-b54d-aa00003c90d0
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1073478/medikai-perspeja-pries-sventes-tai-zinoti-privalo-kiekvienas
http://www.tv3.lt/


MES STIPRŪS KARTU 

KIEKVIENO MŪSŲ DARBU

nora.pileicikiene@kaupa.lt

mailto:nora.pileicikiene@kaupa.lt

