1. ŠVIETIMAS: SUPERMOKINIAI IR SUPERMOKYTOJAI
Mūsų XXI amžius, suteikdamas daugiau galimybių, iš kiekvieno reikalauja įvairesnių
įgūdžių ir mokėjimo prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios darbinės ir socialinės aplinkos.
Todėl sieksime, kad švietimo sistema būtų lankstus talkininkas žmogui – ir mažam, ir jaunam,
ir patyrusiam padėtų plėtoti jo individualius gebėjimus bei polinkius. Maža to, darželis,
mokykla, kolegija, universitetas turi ugdyti fundamentalų kalbinį, kultūrinį, pilietinį, finansinį,
kompiuterinį raštingumą, kritinio mąstymo, kūrybingumo, komunikacijos ir bendradarbiavimo
kompetencijas.
Kritiškai vertinantiems jauniausios kartos polinkius, sakome – taip, būtina skirti daugiau
dėmesio asmenybės ugdymui. Todėl švietimo įstaigų vidinę tvarką ir metodiką dera atnaujinti,
idant ji skatintų besimokančiųjų smalsumą, iniciatyvumą, atkaklumą, etinį jautrumą ir kitas
stipraus charakterio savybes. Laikmetyje, kai informacija mus per akimirką gali pasiekti
pasauliniu tinklu, vis svarbesni gebėjimai, kaip ją atsirinkti ir vertinti. Kalbų mokėjimas ir
labiau patyrusių žmonių asmeninis pavyzdys yra kertiniai akmenys, kurių dėka išmokstama
mokytis ir išsaugomas entuziazmas siekti žinių visą gyvenimą. Todėl autentiškas mokytojo ir
dėstytojo pašaukimo stiprinimas, profesionalių ugdytojų atranka bei skatinimas bus liberalų
dėmesio centre.
Matome švietimą kaip valstybės prioritetą, nes sėkmingo ugdymo rankose yra demokratijos
likimas, jaunimo tapatinimasis su Lietuva, rūpestis jos saugumu ir gerove. Mūsų principinė
nuostata dėl šalies raidos – turime tapti savo galva galvojančių žmonių ir intelekto vaisių
ekonomikos valstybe. Švietime dalyvauja visi: tėvai yra nuolatiniai ugdytojai, o anūkai
senelius pamoko naudotis kompiuteriu. Todėl specialistų rengtus, moksliškai pagrįstus
siūlymus dėl švietimo programų bei metodų turi žinoti ir suprasti visuomenė. Įsipareigojame
siekti kuo platesnio piliečių sutarimo dėl švietimo atnaujinimo, idant besimokantieji, jų šeimos
ir visų pakopų švietimo institucijos veiktų ranka rankon, būtų vedinos tų pačių tikslų.

Mes siūlome:
geresnes galimybes ikimokykliniam ugdymui;
modernų bendrąjį ugdymą, vedantį geros mokyklos link;
platesnes neformalaus ugdymo galimybes;

sąlygas, kaip užtikrinti pedagogų motyvaciją, tobulėjimą, kaitą tam, kad mokytojo profesija
taptų svajonių darbu;
naujas profesinio ir aukštojo mokslo galimybes;
laisvę ir atsakomybę švietime – išgyvendinkime biurokratinę švietimo kultūrą Lietuvoje.

1.1 Ikimokyklinis ugdymas: naujos galimybės vaikams ir jų tėveliams
Nors darželius lankančių vaikų skaičius pastaraisiais metais augo (2008 metais darželius
lankė daugiau nei 81 000 vaikų, 2014 metais – per 93 000), vietų stygius vis dar lieka problema.
Liberalų iniciatyva supaprastintos higienos normos ir įvestas dalinis ikimokyklinio ugdymo
krepšelis jau prisidėjo prie didelio nevalstybinių ugdymo įstaigų skaičiaus augimo. Dar dalis
Lietuvos savivaldybių priėmė sprendimus iš dalies kompensuoti į nevalstybinius darželius
einančių vaikų ugdymą, bet to nepakanka.
Ikimokyklinis ugdymas ženkliai prisideda prie geresnių vaikų pasiekimų vėlesniuose
ugdymo etapuose, o tėvams leidžia sklandžiai derinti šeimos ir karjeros įsipareigojimus. Todėl
liberalai mano, kad visavertiškas ugdymas, vystant pažinimo, socializacijos ir kitus gebėjimus
atsiranda tuomet, kai daugėja įvairių, skirtingas bei savitas ugdymo metodikas taikančių
ikimokyklinių ugdymo įstaigų.

1.1.1 Dar daugiau lanksčių ikimokyklinio ugdymo formų
Įvesime pilną ikimokyklinio ugdymo krepšelį, apimantį ugdymo, pastatų išlaikymo ir
kitas reikalingas išlaidas. Pilną krepšelį taip pat galės gauti ir nevalstybinės ugdymo įstaigos
kartu atsisakydamos tėvų įnašų. Tai paskatins dar didesnę ikimokyklinio ugdymo įvairovę, leis
išspręsti darželių trūkumo problemą didžiuosiuose miestuose ir leis kurti darželių tinklą,
lanksčiai reaguojantį į besikeičiančią demografinę situaciją.
Tęsime ikimokyklinio ugdymo įstaigų renovaciją. Renovuojamose įstaigose bus
diegiamos modernios ugdymo erdvės ir priemonės. Visi projektai bus įgyvendinami remiantis
aiškiais ir skaidriais kriterijais, pasitelkiant ES, valstybės ir savivaldybių lėšas.
Sudarysime sąlygas pasirinkti kuo lankstesnes ikimokyklinio ugdymo formas.
Skatinsime dienos centrų kūrimąsi didelių įstaigų patalpose, mobilius kelių dienų per savaitę
darželius, remsime erdvių ugdymui kaimo bendruomenių patalpose ar miesto daugiabučiuose
pritaikymą.

Didinsime ikimokyklinio ugdymo kokybę ir įvairovę pagal vaikų ir tėvų poreikius.
Skatinsime patyriminius ugdymo metodus, vaikų ugdymą lauke ir kitas populiarėjančias
modernias ugdymo praktikas. Diegsime priemones, kurios padės alergiškiems ar tam tikro
maisto netoleruojantiems vaikams turėti lygiavertes galimybes lankyti darželį.
Investuosime į auklėtojų gebėjimus ir tobulėjimą gerindami jų darbo sąlygas.
Sieksime, kad iki 2020 metais ikimokyklinių ugdymo pedagogų atlyginimų vidurkis pasiektų
mokytojų atlyginimų vidurkį.

1.2 Bendrasis ugdymas: naujas turinys, modernus požiūris, asmenybės
XXI amžiaus iššūkiai reikalauja kitokio pasirengimo mokyklose. Ugdymo programose
įtvirtintiems siekiams ugdyti vaikus bendravimo, bendradarbiavimo, kūrybinio problemų
sprendimo, pilietiškumo ir kitų gebėjimų dažnai trūksta nuoseklaus dėmesio. Egzaminų turinys
tik iš dalies atitinka ugdymo programas. Baigiamieji brandos egzaminai iš esmės neparodo
asmens brandos ir bendrajame lavinime yra pernelyg sureikšminamas egzaminų vaidmuo.
Lietuvos moksleivių tarptautinių ugdymo pasiekimų tyrimų rezultatai yra kuklūs, o
mokyklose ryškus prioritetas teikiamas žinių suteikimui, į antrą planą nustumiant įgūdžių ir
vertybinių nuostatų ugdymą. Daugeliu atvejų deklaruojami švietimo tikslai skiriasi nuo to, kas
vyksta pamokose.
Antra vertus, vis daugiau mokyklų taiko standartizuotus testus siekdamos gauti aiškesnį
vaizdą apie moksleivių daromą ugdymo pažangą ir ieško inovatyvių pamokų formų. Šias
praktikas turime skatinti ir plėsti jų aprėptį.

1.2.1 Keisti požiūrį į modernų ugdymą
Keisime požiūrį į ugdymo procesą, turinį ir metodus. Pamokos turi sudominti vaikus,
kad moksleiviai taptų aktyviais ugdymo proceso dalyviais. Ugdymas turi būti orientuotas į
žinių, įgūdžių ir vertybinių nuostatų ugdymą visapusiškai tyrinėjant kasdienio pasaulio
reiškinius ir kuriant bei išbandant aktualių klausimų sprendimus.
Mokymas pamokose taps labiau integruotas tarp skirtingų dalykų. Daugiau dėmesio
kreipiant į tyrinėjimo, kūrybingumo, bendradarbiavimo skatinimą, tam pasitelkiant grupinio
darbo ir projektinės veiklos metodus.
Pamokose vykstančios veiklos siejimas su realiu gyvenimu. Tai užtikrinsime plėsdami
neformalaus švietimo veiklų spektrą, skatindami tėvus, bendruomenių atstovus aktyviau

įsitraukti į ugdymą. Neformalusis ugdymas visavertiškai papildys formalųjį ir nebus
suprantamas kaip nereikalinga veikla.
Mažinsime švietimo atskirtį. Visoje Lietuvoje sudarysime sąlygas visaverčiam ugdymui
mokyklose specialiuosius ugdymo poreikius turintiems vaikams. Didelį dėmesį skirsime
mokymo programų ir metodų pritaikymui, kurie leis visavertiškai į ugdymą įtraukti sunkiau
prisitaikančiuosius prie dabar veikiančios sistemos.
Švietimo sistema ugdys visus ir kiekvieną. Taikysime pasiteisinusias metodikas,
nukreiptas į individualizuotą ugdymą. Atskiras dėmesys bus skiriamas gabių vaikų ugdymui.

1.2.2 Egzaminai, kurie negąsdina
Pertvarkysime egzaminų sistemą taip, kad jie labiau parodytų asmenybės brandą, analitinio
mąstymo gebėjimus ir atitiktų ugdymo programas. Sieksime, kad mokyklos ir mokytojai
vaikus ruoštų ne baigiamųjų egzaminų išlaikymui, o ugdytų savarankiškas, kūrybingas ir
atsakingas asmenybes.
Mažinsime brandos egzaminų rezultatų įtaką stojant į aukštąsias mokyklas. Įvesime
visuminės pažangos arba kitaip vadinamą bendrųjų gebėjimų vertinimą bei pakopinį vertinimą.
Šalia brandos atestato įvesime bendrųjų įgūdžių „portfelį“, kuriame atsispindės moksleivio
vykdyta projektinė ar tyrimų veikla, neformaliojo ugdymo būdu vystytos kompetencijos,
visuomeninės veiklos pasiekimai ir kt.

1.2.3 Veržtis „Geros mokyklos“ link
Mokyklų veiklą vertinsime visapusiškai, remiantis patvirtintais „Geros mokyklos“
koncepcijos kriterijais. Gera mokykla yra ta, kurioje nuolat skatinama moksleivio mokymosi
pažanga, moksleiviai ir jų tėvai jaučiasi laimingi bei mato prasmę ugdymosi procese, jis
organizuojamas atvirai, įtraukiant bendruomenę, bei efektyviai tvarkomas mokyklos ūkis.

1.3 Savarankiška mokykla – bendruomenė, atsakinga už savo sprendimus
Lietuvoje yra daug mokyklų, kurios skiriasi savo veiklos rezultatais, ugdymo kryptimi,
atrastomis bendruomeniškumo formulėmis ir daugybe kitų aspektų, tačiau visos turi potencialą
būti geromis. Tyrimai rodo, kad mokyklų rezultatus ir mokytojų kūrybingumą lemia
pasitikėjimas jomis, geros galimybės laisvai veikti bei gauti savalaikę pagalbą, susidūrus su
sunkumais.
Liberalų manymu, dabartinė „dvilypė“ mokyklų finansavimo sistema, kurioje ugdymui
reikalingos lėšos pasiekia mokyklas per moksleivio krepšelį, o ūkiui išlaikyti lėšos ateina iš
savivaldybės, yra ydinga. Ji neleidžia tikslingai planuoti ir naudoti skiriamų lėšų ir nesudaro
prielaidų mokyklų savarankiškumui.
Todėl Liberalų sąjūdis siūlo savarankiškos mokyklos koncepciją – didinti mokyklų
finansinį savarankiškumą, įgalinant mokyklų bendruomenes ir švietimo įstaigų vadovus.
Mokyklos bendruomenė (tėvai, mokiniai, mokytojai) galės patys spręsti dėl mokyklos veiklos
krypčių, ugdymo metodų, būdų ir formų tam, kad ugdytų profesionalius globalios visuomenės
atstovus.

1.3.1 Programa „100 nepriklausomų mokyklų“
Sudarysime daug didesnes galimybes kilti ugdymo kokybei, atveriant kelius mokyklų
savarankiškumui. Remdamiesi geriausia Jungtinės karalystės, Australijos ir kitų valstybių

patirtimi, inicijuosime „100 nepriklausomų mokyklų“ programą. Mokyklos, apsisprendusios ir
atrinktos dalyvauti šioje programoje, galės savarankiškai organizuoti savo darbą, pasirinkti
pamokų dėstymo būdą ir formą, bendruomeninio gyvenimo taisykles.
Skatinsime nepriklausomų mokyklos tarybų veiklą. Mokyklų tarybos bus sudarytos iš
bendruomenės narių – moksleivių, tėvų ir mokytojų atstovų – procese aktyviai dalyvaujant ir
talkinant išorės profesionalams. Atverdami kelius didesniam mokyklų savarankiškumui,
numatysime aiškią atsakomybę už mokyklos veiklą ir pasiekiamus rezultatus.

1.3.2 Pilnas mokinio krepšelis
Suvienodinsime valstybinių ir privačių mokyklų finansavimą. Stiprindami mokyklų
savarankiškumą ir efektyvesnį lėšų panaudojimą, įvesime pilną moksleivio krepšelį, kuris
apims ugdymo, administracijos ir pastatų išlaikymo lėšas.
Įsipareigojame, kad mokinio krepšelio dydis 2020 metais sieks 2000 eurų. Jis užtikrins
pilną (tiek ugdymo, tiek išlaikymo) mokyklos finansavimą. Jis galės būti skiriamas visoms
mokykloms – tiek valstybinėms, tiek privačioms. Privačios mokyklos, pretenduojančios gauti
pilną valstybės finansavimą, negalės rinkti papildomo mokesčio iš tėvų.

1.3.3 Pagalba su sunkumais susiduriančioms mokykloms
Pateiksime aiškius rodiklius, pagal kuriuos periodiškai bus vertinamos mokyklos.
Siekdami ugdymo kokybės, su sunkumais susiduriančioms mokykloms turime suteikti deramą
pagalbą ir paramą. Mokyklų vertinimo rodikliai apims tiek moksleivių daromos pažangos ir
mokyklos ūkio ar finansinius aspektus, tiek emocinį mikroklimatą bei mokyklos ryšius su
bendruomene, savivaldos stiprumą.
Organizuosime pagalbą sunkumus patiriančioms mokykloms. Per 1-2 metų laikotarpį
tokioms mokykloms konsultantai suteiks visą reikalingą pagalbą įgyvendinti būtiniems
pokyčiams. Į šį procesą aktyviai įtrauksime kitų, sėkmingiau veikiančių mokyklų vadovus bei
mokytojus. Jei prireiks, pertvarkomoms mokykloms bus taikoma naujo starto metodika.

1.4 Kaip išauginti supermokytoją?
Mokytojo vaidmuo, ugdant jaunąją kartą, yra išskirtinis, tačiau šiuo metu dažnas mokytojas
nėra itin patenkintas savo darbo mokykloje sąlygomis. Mokytojų atlyginimai Lietuvoje yra
vieni mažiausių ES, o nemotyvuojanti tobulėjimo sistema ir biurokratiniai suvaržymai trukdo

kūrybiškoms mokytojų iniciatyvoms. Smulkmeniškas mokytojo darbo reguliavimas ir
netolygus krūvio paskirstymas lemia, kad dažnai mokytojai mokykloje jaučiasi vieniši įveikti
kylančius ugdymo iššūkius.
Per pastarąjį dešimtmetį mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose labai sumažėjo
(apie 35 proc.), mokyklų sumažėjo apie 21 proc., tuo tarpu mokytojų skaičius sumažėjo apie
23 proc. 2015 metų duomenimis, vienam pedagogui tenkančių mokinių skaičius yra
vidutiniškai 7 (EBPO šalyse vidurkis yra 13,3) ir tai yra vienas mažiausių rodiklių ES. Per 20
proc. visų mokytojų yra vyresni nei 60 metų, todėl mokytojų kaita yra neišvengiama ir dėl to
būtina pertvarkyti mokytojų rengimo, vertinimo ir pagalbos jiems sistemas.
Liberalų sąjūdis įsipareigoja siekti, kad mokytojo profesija taptų itin populiari tarp
geriausių abiturientų ir patektų į dešimtuką populiariausių profesijų Lietuvoje. Tam būtinos
sutelktos ir kryptingos pastangos, apimančios mokytojų rengimą, motyvacinės sistemos
kūrimą, tobulėjimą ir mokytojų atlyginimų didinimą.

1.4.1 Kad mokykloje būtų gera
Užtikrinsime, kad mokyklose vyrautų draugiška ir pozityvi atmosfera. Daug laiko bus
skiriama tikslingam konsultavimuisi ir bendradarbiavimui su kolegomis, kad mokykla taptų
vešlia oaze skleistis mokytojų ir mokinių kūrybingumui.
Iš esmės pagerinsime mokytojo darbo sąlygas. Didžiausią dėmesį mokytojas turi skirti
ugdymui, o ne rūpintis techninėmis smulkmenomis. Mokyklos ir mokytojai bus aprūpinti
kokybiškam ugdymui būtinomis priemonėmis, pradedant sąvaržėlėmis ir baigiant
naujausiomis technologijomis.
Visose mokyklose dirbantys mokytojų padėjėjai leis mokytojams susikoncentruoti į
ugdymo procesą.
Suteiksime daugiau galių mokyklos bendruomenei priimti reikalingus sprendimus,
susijusius su visais mokyklos darbo organizavimo aspektais. Reali mokyklos savivalda suteiks
mokytojams laisvės įgyvendinti ugdymo inovacijas ir spręsti dėl svarbiausių pokyčių.

1.4.2

Kad atlyginimas motyvuotų ir džiugintų

Garantuosime, kad bendrajam ugdymui skiriamos lėšos būtų panaudojamos
tikslingai ir skatintų mokytojus stengtis. Sistemiškai ir atsakingai tvarkant mokyklų tinklą,
mažinant administravimo išlaidas bei mokytojų skaičių, 2016 metais mokytojams numatytos

darbo užmokesčiui skirtos 420 mln. eurų lėšos leistų ne keliais procentais, o iš esmės didinti
mokytojų atlyginimus.
Palaipsniui sieksime mažinti santykio skirtumą tarp mokytojų ir mokinių skirtingose
mokyklose, kad mokytojų skaičius vienam moksleiviui siektų ES vidurkį. Nedidindami
maksimalaus moksleivių skaičiaus klasėje, užtikrinsime, kad švietimo sistemoje esančios lėšos
efektyviai būtų skiriamos mokytojų atlyginimams didinti.
Pasiekus mokytojų ir mokinių santykį 1:15, mokytojo atlyginimas 2020 metais, atskaičius
mokesčius, bus 1200 eurų per mėnesį.
Aiškiau susiesime mokytojo atlyginimą su jo pastangomis ir skirtu laiku. Gerai
dirbantys mokytojai turi būti skatinami didesniais atlyginimais. Įvertindami kiekvieno ugdymo
etapo svarbą, tokią pačią atlyginimų sistemą taikysime tiek pradinių, tiek pagrindinių mokyklų,
tiek gimnazijų mokytojams.

Mokytojų skaičius ir vidutiniai atlyginimai
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Mokytojų skaičiaus Lietuvoje ir vidutinio mokytojo atlyginimo ryšys nedidinant bendro darbo užmokesčio fondo.

1.4.3

Pritraukti į mokyklas jaunų specialistų

Peržiūrėsime studijų programas ir modulius, ruošiančius būsimuosius mokytojus, ir
atsisakysime tų, kurie neatitinka šiuolaikinių standartų. Tobulinsime stojamuosius motyvacijos
testus į mokytojo pareigybę. Mokytojus ruoš aukščiausio lygio dėstytojai ir profesionalai.
Daugiau dėmesio bus skiriama tarptautinės patirties ir metodikų mokymuistudijuojant, taip pat

labai svarbioms mokytojo kompetencijoms vystyti: integruoto teminio mokymo, IT įgūdžių,
psichologinio smurto atpažinimo ir prevencijos gebėjimų tobulinimo.
Atsisakysime mokytojų rengimo tiktai specializuotame universitete. Plačiau taikysime
nuoseklųjį mokytojų rengimo modelį, leidžiantį įsigilinus į dalyko žinias arba jau įgijus
bakalauro laipsnį, gauti pedagoginę kvalifikaciją. Tokia lanksti ir į praktinius gebėjimus
orientuota pedagoginės kvalifikacijos įgijimo programa leis iš esmės į aukštesnį lygmenį
kilstelėti naujų mokytojų rengimą. Bus sudarytos visos sąlygos gilintis į pedagogines žinias ir
tobulinti įgūdžius jau dirbant mokykloje.
Palengvinsime naujų mokytojų atėjimą į mokyklas. Plėsdami tokias programas, kaip
„Renkuosi mokyti“ ir kitas, daugiau skirtingų sričių profesionalų pasiryš pasirinkti mokytojo
profesiją. Naujai ateinantys mokytojai tobulės padedant patirtį turintiems mokytojams. Visų
pedagoginių studijų ir mokytojų paruošimo programų ašis bus praktinis darbas mokykloje.
Būsimieji mokytojai bus nuosekliai rengiami skirti didelį dėmesį pozityviam mikroklimatui
mokykloje kurti, sugebėti į ugdymo klausimus įtraukti tėvų bendruomenę.

1.4.4 Skatinti pedagoginio darbo alternatyvas
Didinsime mokytojų kaitą mokyklose. Siūlysime vyresnio amžiaus mokytojams dirbti
jaunųjų mokytojų mentoriais, talkinti kitose ugdymo procesui svarbiose srityse. Iš specialaus
tikslinio fondo numatysime visas reikiamas lėšas norintiems į pensiją išeiti mokytojams,
išmokant jiems išeitines kompensacijas.
Sudarysime sąlygas norintiems išeiti į paankstintą pensiją. Sutelksime finansinius
resursus tam, kad 30 metų ir daugiau pedagoginį stažą turintys patyrę pedagogai turėtų
galimybę išeiti į užtarnautą poilsį.
Siūlysime daugiau galimybių. Mokytojams, norintiems savo gebėjimus išnaudoti
ikimokykliniame, neformaliajame ugdyme ar suaugusiųjų mokyme, socialinėje, kultūros ar
kitose srityse, bus sudarytos palankiausios sąlygos persikvalifikuoti.

1.4.5 Mokytojo kasdienybė: nuolatinis tobulėjimas
Įgyvendinsime 2012 metais patvirtintą pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepciją,
kurios nuostatos pastaraisiais metais nebuvo įgyvendintos. Didelį dėmesį skirsime integruoto
ugdymo, IT mokymo ir kalbų tobulinimui. Visavertiškai tobulėjantys mokytojai turi gerai
mokėti bent vieną užsienio (oficialią ES) kalbą.

Mokytojų rengimo sistemą pritaikysime kiekvieno mokytojo individualiam tobulėjiui
ar persikvalifikavimui. Vadovaujantis ne kontrolės, bet pagalbos mokytojui požiūriu, bus
atidžiai vertinama kiekvieno mokytojo veikla mokykloje didelį dėmesį skiriant ne vien dalyko,
bet bendrųjų kompetencijų, kūrybiškumo ir kritinio mąstymo tobulinimui. Mokyklų vadovai
sudarys lanksčias galimybes mokytojams derinti ugdymo procesą su savo asmeninio
tobulėjimo poreikiais, o šiuos – su mokyklos išsikeltais tikslais.
Skirsime konkrečią sumą lėšų, kurias mokytojas kasmet galės skirti savo tobulėjimui.
Tradicinius tobulinimosi būdus pakeis veiksmingesnės formos: daugiau mokymosi darbo
vietoje ir patyriminių metodų taikymo, mentorystė, individualios konsultacijos, užsienio
stažuotės, kūrybinės atostogos. Tobulėjimas bus užtikrinamas ir per visos mokyklos
konsultavimo mechanizmus: įtraukiant nepriklausomus ekspertus bus sprendžiami ugdymo,
psichologinės atmosferos ir kiti bendruomenei kylantys iššūkiai.

1.5 Saugi mokykla – be patyčių, smurto ir narkotikų
Vis labiau mokyklose nebebijoma kalbėti apie problemas, susijusias su patyčiomis,
psichologiniu ar fiziniu smurtu. Nuo 2006 metų, mokyklose pradėjus diegti geriausias
programas, daugiau kaip pusėje Lietuvos švietimo įstaigų kasmet šiam tikslui buvo skiriama
po kelis milijonus litų. Tyrimai liudija, kad būtent tada patyčių paplitimas mokyklose pradėjo
mažėti, tačiau 2015 ir 2016 metais patyčių prevencijos programoms skiriamos lėšos buvo
gerokai sumažintos – skirta labiau simbolinė 75 tūkst. eurų per metus suma.
Liberalai pastebi, kad vis dažniau mokyklos susiduria su XXI amžiaus rykšte – narkotikų
vartojimu. Kai kurių tyrimų duomenimis, apie 30 proc. mokyklų aptinkama psichotropinių
medžiagų pėdsakų. Žalingų įpročių paplitimas bei nepakankamai kokybiškas sveikatinimo
principų diegimas lemia vaikų sergamumą ir prastą fizinę savijautą.
Dėl to Liberalų sąjūdis siūlo pagrindinius principus, kaip formuoti psichologiškai ir fiziškai
sveiką, kūrybingą ir saugią mokyklą.

1.5.1 Darbai, kad patyčių mokyklose sumažėtų
1. Įpareigoti mokyklų vadovus ir mokytojus skirti dėmesį ne tik ugdymui ar drausmei, bet
ir moksleivių emocinei būsenai.
2. Numatyti kiekvienos mokyklos biudžete patyčių prevencijai skirtas tikslines lėšas. Jau
nuo 2017-ųjų. sausio 1 d. į moksleivio krepšelį šiam tikslui bus įskaičiuoti papildomi 5 eurai.

3. Sudaryti sąlygas mokytojams įgyvendinti prevencines programas: ugdymo plane
numatysime tam skirtas valandas, dalyvavimą mokymuose.
4. Sustiprinti pedagogų rengimą, kad jie būtų pasiruošę spręsti darželio grupėje ar
mokyklos klasėje kylančius patyčių ar smurto atvejus.
5. Suteikti pedagogams žinių, reikiamų įgyvendinti psichikos sveikatą stiprinančias
programas, t.y. atpažinti vaikų rizikos elgesį, padėti tėvams išsiugdyti pozityvios tėvystės
įgūdžių.
6. Pripažinti nevyriausybines organizacijas, dirbančias patyčių srityje, lygiaverčiais
valdžios institucijų partneriais.
7. Didinti vykdomų projektų apimtį ir užtikrinti finansavimo tęstinumą, pasinaudojant
nevyriausybinio sektoriaus bei kitų socialinių partnerių žiniomis ir paslaugomis, teikiant
akredituotas ir jau veikiančias prevencines programas „Antras žingsnis“, „Zipio draugai“,
„Gyvenimo įgūdžių ugdymas“, „Įveikiame kartu“, „Olweus“ ir kitas.
8. Užtikrinti emocinės paramos telefonu paslaugų finansavimą.
9. Panaikinti kliūtis vaikų su sunkesne negalia integracijai į ugdymo sistemą.
10. Plėsti neformaliojo ugdymo aprėptį, skatinant vaikus aktyviai dalyvauti ir tobulinti savo
įgūdžius įvairiuose būreliuose ir organizacijose.

1.5.2 Mokyti moksleivius sveikos gyvensenos
Užtikrinsime, kad asmens sveikatai žalingų įpročių tema būtų integruota į ugdymo
programas. Perimsime gerąją praktiką iš užsienio šalių, naudosime inovatyvius metodus, kaip
diskutuoti su moksleiviais apie psichotropinių medžiagų žalą. Vystydami projektinę
neformalaus ugdymo veiklą, dėmesį kūno kultūrai, pirmiausiai skirsime kiekvieno moksleivio
sveikos gyvensenos įgūdžių lavinimui.

1.5.3 Lytinis, į šeimą ir atsakomybę orientuotas ugdymas
Įvesime bendrojo ugdymo mokyklose kvalifikuotą, šeimai rengiantį ir atsakomybę už
asmeninius sprendimus skatinantį lytinį ugdymą. Norint, kad Lietuvoje vaikų turinčių šeimų
skaičius augtų, reikia, kad vaikų ir paauglių žinių šaltinis būtų ne pornografinės interneto
svetainės ir graffiti „išmintis“.
Lytinio ugdymo programos ir jos vykdytojų nuostatos bus išsamiai ir kantriai
aiškinamos tėvams siekiant visų ugdytojų sutarimo. Kartu sieksime vengti konflikto dėl

pasaulėžiūrinių skirtumų bei skatinti harmoningą tėvų, mokyklos ir medikų atsakomybę už
bręstančio žmogaus psichologinę ir fiziologinę sveikatą.

1.6 Proveržis švietimo vadybos srityje
Lietuvoje mažėjant moksleivių bei mokytojų skaičiui, švietimą administruojantis personalo
skaičius lieka beveik toks pat. Mokyklų vadovai vadovauja švietimo įstaigoms per amžius, o
santykiuose tarp švietimo valdininkų ir švietimo bendruomenių dažnai vyrauja hierarchija,
pataikavimu ar pavaldumu grindžiamas požiūris.
Liberalų sąjūdis už skaidrią, laisvą ir atsakingą švietimo sistemą, kurioje visos grandys
dirba tam, kad pasiektų bendrą rezultatą. Jeigu norime pokyčių kokybės link, turime galvoti
apie proveržį švietimo vadyboje – kad mokyklų vadovai, ministerijos ir savivaldybių
tarnautojai veiktų darniai, jaustų laiko dvasią ir priimtų mokyklų bendruomenėms naudingus
sprendimus.

1.6.1 Mokyklų vadovai – aukščiausio lygmens profesionalai
Įvesime mokyklų vadovų kadencijas. Visų švietimo įstaigų vadovai periodiškai bus
vertinami nepriklausomų vertintojų, į sprendimų priėmimą aktyviai įtraukiant nevyriausybinio
sektoriaus, asocijuotų struktūrų atstovus bei bendruomenes.
Atkursime skaidrią ir aiškią mokyklų vadovų atrankos sistemą. Siekdami depolitizuoti
ugdymo įstaigų vadovų skyrimą, nedelsdami sugrąžinsime 2012 metais liberalų inicijuotą ir
patvirtintą švietimo įstaigų vadovų atrankos tvarką. Pretendentų į vadovus kompetenciją tikrins
nepriklausomi ekspertai, o konkurso komisijose vėl dalyvaus mokytojų, tėvų ir mokinių
atstovai.

1.6.2

LR Švietimo ir mokslo ministerija – pagalbininkė, o ne

prievaizdas
LR Švietimo ir mokslo ministeriją (ir jai pavaldžias institucijas) pertvarkysime pagal
keliamus tikslus taip, kad formuotų ir įgyvendintų ilgalaikius švietimo tikslus bei užtikrintų
savalaikę pagalbą visai švietimo sistemai. Pertvarkydami sistemą, laikysimės dviejų
principinių nuostatų – darbuotojų skaičius turi mažėti, o darbuotojai, ypač vadovai, turi būti
motyvuoti savo srities profesionalai. Darbuotojams taikysime tokius pat atrankos ir vertinimo
kriterijus, kurie yra taikomi mokyklų vadovams.

Mažinsime ministerijai pavaldžių įstaigų skaičių. Įdiegsime principą, kad proporcingai
mažėjant moksleivių, mokytojų, studentų skaičiui mažėja ir švietimo valdininkų skaičius.
Siekiant efektyvumo, dalis viešųjų funkcijų bus perkama iš išorės tiekėjų.

1.6.3 Mažiau biurokratijos – daugiau laisvės ir atsakomybės
Išgyvendinsime biurokratiją iš Lietuvos švietimo sistemos. Švietimo priežiūra bus
pertvarkyta taip, kad atsakingi darbuotojai didžiausią dėmesį skirtų ne kontrolei, o pagalbai ir
bendradarbiavimui su ugdymo įstaigomis.
Nuosekliai įgyvendinsime „Mokykla be popierių“ programą. Didelės dalies privalomų
švietimo įstaigoms dokumentų bus atsisakyta arba jie bus supaprastinti – taip liks daugiau
erdvės kūrybiškumui ir artimam darbui su vaikais
Skatinsime mokyklos bendruomenes pačias spręsti savo problemas. Daugiau laisvės ir
atsakomybės priimant sprendimus – daugiau pasitikėjimo iš švietimo priežiūros.

1.7 Neformalusis švietimas – saviraiškos įvairovė nuo mažens
Liberalų iniciatyva, 2015 metais rudenį visoje Lietuvoje pradėjo veikti neformaliojo vaikų
švietimo (NVŠ) krepšelis, kuris garantuoja didesnį laisvalaikio veiklų vaikams prieinamumą ir
įvairovę. Turimais duomenimis, į neformalų vaikų švietimą įsitraukė daugiau nei 2,2 tūkst.
naujų programų, kurias lanko per 60 tūkst. vaikų visoje Lietuvoje, t.y. į prasmingas
neformalaus ugdymo veiklas buvo įtraukta beveik 20 proc. daugiau mokyklinio amžiaus vaikų.
Liberalai mato iššūkį – tobulinti neformalųjį švietimą, ugdyti neformaliojo švietimo
mokytojus, būrelių vadovus ir trenerius. Todėl Liberalų sąjūdis siūlo liberalizuoti neformaliojo
švietimo sistemą, supaprastinti teisės aktus, reguliuojančius neformalųjį švietimą ir užtikrinti,
kad Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų vaikai turėtų visas galimybes lankyti būrelius ir
treniruotes savo bendruomenėje.

1.7.1 Nuo mažumės ugdyti kūrybiškumą, pilietiškumą ir motyvaciją
Tobulinsime neformaliojo vaikų švietimo krepšelio modelį. Skatinsime visų Lietuvos
miestų ir rajonų savivaldybes taikyti tokį finansavimo būdą, pritraukiant nevyriausybines
organizacijas ir kitus socialinius partnerius.

Supaprastinsime neformalaus vaikų švietimo administravimą. Įdiegsime vieningą
švietimo registrų ir stebėsenos sistemą, nuosekliai didinsime neformaliojo švietimo užsiėmimų
prieinamumą ir dalyvaujančių vaikų skaičių. Sudarysime galimybes ugdyti sėkmingam
asmeniniam ir visuomeniniam vaikų gyvenimui reikalingas kompetencijas.
Sudarysime geras sąlygas neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimui.
Neformaliojo ugdymo veiklų įvairovę didinsime pritraukdami į šį sektorių įvairių sričių
specialistus, kurie padės vaikams ugdytis praktinių veiklų gebėjimus. Organizuosime
tikslingesnį neformalaus švietimo mokytojų, paslaugų teikėjų kvalifikacijos tobulinimą,
didžiausią dėmesį kreipdami į gebėjimus kurti pozityvią ugdymo aplinką ir ugdyti vaikų
emocinį intelektą.
Sinchronizuosime informacines sistemas. Sudarysime galimybes vaikams ir jų tėveliams
paprastai rasti informaciją apie neformalųjį švietimą, diskutuoti apie šios srities įstaigas, o
ugdytojams ir savivaldybės tarnautojams bus lengviau stebėti ir analizuoti kaupiamus
duomenis.
Neformalaus ugdymo krepšelis – ikimokyklinio amžiaus vaikams. Sieksime, kad 2020
metais valstybės finansuojamas neformalusis švietimas būtų prieinamas vaikams nuo 2 metų.
Sieksime, kad neformalaus švietimo krepšelis būtų skiriamas ne tik mokslo metu, bet ir
per vasaros atostogas.

1.8 Profesinis mokymas – būdas greitai startuoti į gyvenimą
2015 metais profesinio mokymo programas Lietuvoje baigė daugiau kaip 16 tūkst.
jaunuolių, tačiau profesinio mokslo prestižas ir kokybė kol kas neatitinka visuomenės lūkesčių
ir darbo rinkos poreikių.
Nors Lietuvoje veikia 42 sektoriniai praktinio mokymo centrai, pilni moderniausios
įrangos, jie nėra efektyvūs, menkai bendradarbiauja su kolegijomis ir darbo biržos mokymo
centrais. Šalia kokybiškai veikiančių profesinių mokyklų yra ir tokių, kurias absolventai baigia
be minimalių pastangų, jose mokinių skaičius yra dirbtinai didinamas, siekiant pateisinti savo
reikalingumą ir gauti finansavimą. Profesijos mokytojų darbo užmokestis menkas, o
kvalifikacija neleidžia pritraukti stiprių savo srities profesionalų.
Liberalų požiūriu, profesinis mokymas – tai būdas jaunuoliui greitai startuoti į gyvenimą.
Todėl Liberalų sąjūdis siūlo stiprinti profesinį mokymą, kad jauni žmonės galėtų tapti

savarankiškesni, integruotis į ugdymosi visą gyvenimą procesą ir nešti pridėtinę vertę savo
valstybei ir jos piliečiams.

1.8.1 Inicijuoti rezultatyvią profesinio ugdymo reformą
Diegsime karjeros planavimą visose švietimo sistemos grandyse. Ikimokykliniame
amžiuje supažindinant su profesijomis, mokykloje padedant suvokti savo profesinius
polinkius, susipažinti su galima karjera, tikslingai konsultuojant tiek moksleivius, tiek jų tėvus.
Profesinis mokymas, studijos bei tęstinis mokymas turi ne tik ugdyti darbo rinkai reikalingas
kompetencijas, bet ir suteikti asmeniui geras persikvalifikavimo galimybes, kai to reikia.
Konsoliduosime profesinių mokyklų tinklą. Silpniausias profesines mokyklas
prijungsime prie stiprių profesinių centrų. Stiprinsime vadybos kompetencijas profesinio
mokymo centruose. Profesinės mokyklos ir toliau bus pertvarkomos iš biudžetinių į viešąsias
įstaigas, kviečiant į jas dalininkais tas verslo asociacijas, kurios ieško sau specialistų ateičiai.
Šeimininkiškai valdysime profesines mokyklas. Atliksime aiškų ir konkrečiais rodikliais
pamatuojamą profesinių mokyklų vertinimą, atsisakysime perteklinio turto, mažinsime
išlaikymo ir priežiūros kaštus. Atnaujinsime tai, kas reikalinga kokybiškam mokymo procesui,
didinsime turimos bazės atvirumą ir prieinamumą. Supaprastinsime nereikalingo turto
perdavimo procedūras valstybės įmonei „Turto bankas“.
Daugiau profesinių mokyklų koordinavimo vyks per kompetencijų centrus, vienijančius
panašios krypties mokymo profesionalus. Tai leis tinkamai atliepti skirtingų pramonės sektorių
Lietuvoje lūkesčius kuriant ir įgyvendinant mokymo programas, skleidžiant geriausią metodinę
patirtį.
Skatinsime profesinių mokymo centrų bendradarbiavimą. Sieksime, kad profesinio
mokymo centrai įsijungtų į mokymąsi visą gyvenimą, ir taptų realia baze persikvalifikavimo
veikloms. Priartinsime profesines mokyklas prie darbo rinkos poreikių, vykdysime verslo
apklausas ir specialistų poreikio analizes. ES numatytos 49 mln. eurų investicijos sektoriniams
centrams toliau stiprinti bus skiriama tik toms mokykloms ir tik tuo atveju, jei jos sėkmingai
išnaudoja jau gautas investicijas.
Užtikrinsime daugiau viešumo ir skaidrumo skelbiant profesinių mokyklų teikiamas
programas ir mokinių skaičius. Siekiant užtikrinti, jog profesinio mokymo veiklose
dalyvaujantys studentai būtų motyvuoti ir vertintų galimybę mokytis profesinio mokymo
mokyklose, sukursime bendrojo priėmimo į profesines mokyklas sistemą, kurią profesinės

mokyklos naudos atsirenkant labiausiai motyvuotus ir gabiausius studentus. Sutaupytas lėšas
skirsime profesijos mokytojų atlyginimams bei studentų stipendijoms didinti ir kokybei gerinti.
Plačiau diegsime pameistrystės praktikas, remiantis kitų šalių patirtimi ir atskirų
Lietuvos profesinių mokyklų sėkminga patirtimi. Sieksime, kad efektyviai veikiančios
pameistrystės programos, bendradarbiaujant su verslu, taptų dominuojančiu mokymo būdu
profesiniame mokyme. Taikysime finansavimo paskatas, siekdami aktyviau įtraukti įmones į
pameistrystės modelio taikymą.

1.9 Aukštasis mokslas – Lietuvos tramplinas į sėkmę
Studentų skaičius Lietuvoje mažėja. 2015-aisiais į Lietuvos aukštąsias mokyklas įstojo
beveik 7 proc. mažiau abiturientų nei 2014-iaisiais. 2009 metais iš esmės pakeista studijų
finansavimo tvarka ir naujas valdymo modelis leido universitetams ir kolegijoms peržiūrėti
savo veikimo trajektoriją, todėl dabar Lietuvoje yra daugiau aukštųjų mokyklų, kurios savo
inovatyvumu, studijų kokybe bei išvystytu bendradarbiavimo potencialu sėkmingai siekia būti
konkurencingais tarptautiniame kontekste.
Dėl laiku nepriimamų sprendimų dalis aukštųjų mokyklų susidūrė su sunkumais, kurių
nesugeba įveikti: nerado būdų stiprinti savo potencialo, perorientuoti studijų programas ir
užmegzti naujus bendradarbiavimo ryšius bei jungtis su kitomis aukštosiomis mokyklomis. Tai
lemia prastus veiklos rezultatus. Mažėjant ES struktūrinių fondų galimybėms, aukštosios
mokyklos susidurs su finansiniais sunkumais.

1.9.1 Skatinti aukštųjų mokyklų savarankiškumą ir lyderystę
Tęsime aukštųjų mokyklų konsolidavimo projektą. Išlaikant konkurencijos principais
grindžiamą finansavimą, bus priimti sprendimai dėl aukštųjų mokyklų finansavimo. Taikysime
aukštųjų

mokyklų

jungimosi

skatinimo

mechanizmą,

kuris

padės

akademinėms

bendruomenėms vienytis ir siekti sinergijos.
Sutelksime dėmesį į studijų kokybės didinimą. Sieksime, kad Lietuvoje atsirastų bent
du universitetai regiono lyderiai. Sieksime iki galo užbaigti pradėtą aukštojo mokslo reformą,
siekiant racionalaus valstybės lėšų naudojimo aukštojo mokslo kokybei gerinti, skatinsime
aukštųjų mokyklų savarankiškumą per lyderystę.
Teiksime pagalbą lyderystei stiprėti universitetų ir kolegijų valdyme. Tam
pasitelksime konkurso būdu atrinktus tarptautinio lygio universitetų valdymo specialistus.
Nuosekliai tobulinsime aukštųjų mokyklų išorinį sisteminį vertinimą.

1.9.2 Atviros durys į tarptautinę mokslo ir studijų rinką
Įgyvendinsime tarptautinio bendradarbiavimo programas. Lietuvos aukštųjų mokyklų
bendradarbiavimo su užsienio universitetais stiprinimui pasitelksime ES ir valstybės lėšas.
Valstybė padės Lietuvos mokslininkams ir žinioms imlioms įmonėms konkuruoti tarptautinėse
programose ir tarptautiniuose moksliniuose konsorciumuose, tokiuose kaip Horizon–2020.
Pritrauksime pasaulinio lygio mokslininkus ir dėstytojus iš užsienio. Skirsime didesnį
valstybės biudžetą tokių universitetų iniciatyvų kofinansavimui. Įkursime specialų fondą, kuris
pritrauktų lietuvių ir nelietuvių kilmės dėstytojus iš užsienio.
Remsime aukštųjų mokyklų siekius pritraukti studentus iš užsienio. Užsienio studentų
pritraukimas turi būti ne tik aukštųjų mokyklų atsakomybė, bet sistemingos valstybės paramos
klausimas. Užsienio studentų ir mokslininkų pritraukimas į Lietuvą bus traktuojamas kaip
užsienio investicijų pritraukimas ir visos valstybės institucijos dirbs sutelktai.
Plačiai atversime duris į tarptautinę mokslo rinką. Nedelsdami šalinsime visus
biurokratinius kliuvinius, kuriuos patiria studentai ir dėstytojai atvykdami į Lietuvą, teiksime
informacinę ir teisinę pagalbą, konsultuosime. Aktyviai reklamuosime Lietuvą, kaip studijų
šalį ir trampliną į pasaulinę rinką tarptautinėse parodose ir konferencijose.

1.9.3 Tikslingas finansavimas, didesni atlyginimai ir daugiau aistros
mokslui
Užtikrinsime, kad daugiau kaip 50 proc. studentų mokytųsi valstybės lėšomis.
Mažėjant studentų skaičiui, studijų krepšelio dydžiai bus nuosekliai didinami, siekiant, kad
dėstytojų atlyginimai pasiektų ES valstybių vidurkį.
Plėsime aukštųjų mokyklų autonomiją. Suteiksime teisę laisviau disponuoti joms
patikėtu turtu: jį parduoti, nuomoti, gautas pajamas investuojant į mokslo ir studijų kokybę.
100 milijonų eurų, gautų atsisakius neefektyviai naudojamo aukštųjų mokyklų turto ir
įgyvendinus aukštųjų mokyklų konsolidavimą, bus skirti studijų kokybei gerinti, visų pirma
dėstytojų ir mokslininkų atlyginimams didinti. Pasitikėsime mokslininkais, valdžios
institucijos mažiau kišis į mokslininkų veiklą; skirsime lėšas ir reikalausime galutinio rezultato.
Sudarysime vienodas sąlygas valstybinėms ir privačioms mokykloms. Studentai,
stojantys į nevalstybines aukštąsias mokyklas, gaus studijų stipendijas, atitinkančias studento
krepšelio dydį, jų skaičius nebus ribojamas. Nevalstybinės mokslo ir studijų institucijos tomis
pačiomis sąlygomis galės dalyvauti mokslo projektuose, pretenduoti į ES struktūrinę paramą.

Parengsime naują valstybės remiamų studijų paskolų modelį. Remdamiesi kitų
valstybių patirtimi, studijų paskolos bus grindžiamos „income contingent“ principu: paskolos
bus pradedamos grąžinti studentui ne tik įsidarbinus, bet ir jo pajamoms pasiekus atitinkamą
lygį.

1.10 Nuolat mokytis – kurti gerovės ateitį
Darbdaviai švietimo sistemai priekaištauja, kad ji neparengia darbuotojų konkrečiai darbo
vietai. Darbuotojų trūksta, o profesionalai neturi galimybių atskleisti savo gabumus. Nuolat
kintančioje tikrovėje silpnai veikia mokymosi tiltas tarp darbuotojų ir jų gebėjimų bei
darbdavių. Tai patvirtina statistika: Lietuvoje mokymosi visą gyvenimą veiklose dalyvauja 5,7
proc. darbingų gyventojų, kai ES vidurkis – 10,5 proc.
Liberalai mato galimybes paskutinįjį ES finansavimo periodą skirti žymiai didesnį dėmesį
mokymosi visą gyvenimą veiklų finansavimui. Liberalų sąjūdis ragina mokytis visą gyvenimą
ir kurti ne vakarykštę, ne dabarties, o ateities Lietuvą.

3.10.1 Ugdyti mokymosi visą gyvenimą kultūrą
Siekdami paskatinti keisti ir tobulinti kvalifikaciją, ugdysime mokymosi visą
gyvenimą kultūrą. Atversime galimybes mokytis ir keisti kvalifikaciją visiems – visą dėmesį
sutelksime nuo mokymosi paslaugų tiekėjo į besimokantįjį ir jo poreikius. Vystysime
pasiteisinusias mokymosi visą gyvenimą praktikas.
Įvesime mokymosi čekius. Šios lėšos bus naudojamos darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimui ir naujų darbuotojų kvalifikacijos įgijimui.
Nustatysime aiškius suaugusiųjų mokymo finansavimo prioritetus. Siekdami, kad
lėšos mokymuisi būtų naudojamos maksimaliai efektyviai, nustatysime siekiamus tikslus,
uždavinius ir rodiklius.
Sieksime, kad mokymosi galimybės būtų kuo atviresnės visiems. Prioritetas bus tie
žmonės, kuriems mokymas yra reikalingiausias – vyresnio amžiaus, iškritusiems iš bendrojo
lavinimo sistemos, neįgaliems, imigrantams.
Sukursime suaugusiųjų mokymosi krepšelius. Toliau tobulinsime kvalifikacijos
tobulinimo pasiūlos sistemą, kad ji būtų lengvai prieinama ir patraukli vartotojams.
Tobulinsime kvalifikacijų pripažinimą, kad jis būtų lankstus ir patrauklus, apimtų visus
kvalifikacijų lygius, ir būtų svari motyvacinė paskata nuolat mokytis.

