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INFOBALT tyrimas (2014): 

IRT specialistų pasiūlos prognozė 

 

Stabilizacija? 

(-45% lyginant   

su 2008) 

Šaltinis: LR Statistikos departamentas, Švietimo informacinių technologijų centras 



Kaip greičiau ir pigiau likviduoti atotrūkį? 

Pritraukti daugiau jaunimo LT  (?) 

Perkvalifikuoti vyresnius LT (??) 

Susirasti užsienyje  (???) 

 

 

 

 

Sukurti greitesnį kelią ateiti į sektorių, nei siūlo 

aukštasis mokslas 



INFOBALT tikslas iki 2020 :  

vietoje ~1000 (2014 m.) - 2000 (2020 m.) 
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Baigiančių skaičius 
KAIP? 

 

• Profesinis mokymas 

 

• Mažinti iškritimą 

(programų kokybė) 

 

• Komunikacija, 

daugiau pritraukti į 

studijas (VF, VNF) 



Išsilavinimas; tendencijos 

 



A.m. studijos  



Situacija su IT profesiniu? 



Programų pavyzdžiai (2014 m. kovas) 



Didžiųjų IT įmonių apklausa 

 

INFOBALT 

apklausa:  

20 įmonių,  

3000 darbuotojų: 

 

Alna Group 

BAIP Group, 

Barclays TCL 

BDC (Teo) 

BlueBridgeGroup 

Elsis Group 

ExigenInsurance

HP  

iTree Group  

Tieto Lietuva 

 

2014 kovas 

 



Ką gali parengti profesinis, vs  

ko reikia? 

Programavimas (Software development - web applications) 

Žaidimų ir mobilių programėlių kūrimas (Game design and 
development) 

IT sistemų, tinklų ir duomenų bazių administravimas (Systems, 
networks and database administration) 

Įrangos instaliavimas ir priežiūra (IT field support engineers) 

IT pagalbos tarnyba (IT Servicedesk) 

Skaitmeninio turinio kūrimas (Multimedia design) 

Programinės įrangos testavimas (QA, software testing) 

INFOBALT apklausa, 2014 kovas 



Ką daro kitos šalys? 

ISCED 4 



Prielaidos? 



Nuo ko pradėjome? 

„Fast-track“ IT profesinio mokymo analogų 

paieška (Singapūras, Estija, JAV, Š.Airija) 

Sutartis su ŠMM 

0 Lt. biudžetas 

Tikslas? 

 



Programa ir komunikacija 
Programos parengimas (verslas   

ir prof.mokymo centras) 

Nedidelė kampanija žiniasklaidoje  

(INFOBALT) nuo 2014.08.01 

300+ susidomėjusių, 74 prašymai, 

3 mandatinės, 28 priimti 

6 dėstytojai-praktikai iš verslo 

http://itakademija.infobalt.lt  

http://facebook.com/infobaltITakademija  

http://itakademija.infobalt.lt/
http://facebook.com/infobaltITakademija


Esminiai IT akademijos elementai 

Aktuali greitai augančioms, 

tarptautinėms įmonėms 

Patrauklumas stojantiems: 

– Garantuotas darbas, karjeros galimybės 

– Įmonės matomos nuo registracijos, 

dalyvauja atrankoje  

– Reklama per naują prekės ženklą 

– Bendras paklausos fonas viešojoje erdvėje 

Programos turinys, formatas, mokytojai- 

praktikai iš verslo 



Kas įvyko šiemet? 

Susitarimas su TechCity Vilnius  

Nauji partneriai 

Nauja grupė, įsijungia daugiau mokytojų-

praktikų 

.NET programuotojo ir programinės 

įrangos testuotojo programų rengimo 

poreikio tyrimas 





Gyvi į rinką orientuoto profesinio 

mokymo pavyzdžiai 

1ClickFactory akademija 

Baltic Amadeus akademija 

iTree akademija 

NFQ akademija 

Nortal akademija 

Adform akademija 

DevBridge Sourcery Academy... 

 

 



Išvados 

Siekiant įtvirtinti aukštesnio sudėtingumo lygio 

naujas IT programas reikalingas ilgalaikis 

susitarimas ir stabilus finansavimas  

Turi apimti visą ciklą iki mokinio parengimo - ir 

mokytojus, ir naujas programas, ir numatyti 

kompensaciją partneriams už įdedamus išteklius 

Kartoti ir tobulinti (4 metų projektas)  

Mokykloms be iniciatyvos dar labai reikia ir 

partnerių iš verslo pasaulio 



Kas toliau? 

Ko reikia šiuolaikinių IT programų plėtrai ir 

didesniam mastui? 

– Mokytojų mokymas 

– Mokinių pameistrystė 

– Profesionalų iš įmonių įsitraukimas į  

formaliojo mokymo procesą 

– Daugiau partnerių (mokyklų ir įmonių) 

– Daugiau paklausą turinčių programų (.NET, 

testavimas ir kt.) 



Klausimai? 



Klausimai po pirmojo projekto 

su verslu 
? Kaip palengvinti finansinę naštą partneriui-

įmonei (sumažinti specialistų-praktikų įsitraukimo 

apimtis) - ? 

– Dalį kontaktinių val. keisti į savarankišką mokymąsi 

(mažiau kainuotų, nes mažiau specialistų-praktikų laiko) 

– ugdyti Prof.mokymo darbuotojų kvalifikaciją (kaštai, 

įsipareigojimas iš įmonių) 

? Kaip palengvinti atėjimą kitiems partneriams- ? 

? ką daryti su tais mokiniais, kurie nesimoko arba 

negali - ? 

 

 

 



Ką supratome apie įmones? 

Pirmiausia lėktuvai, t.y. projektai 

Verslo planai dažnai keičiasi  

Kad pritraukti kvalifikuotus ir galinčius 

mokyti praktikus, įmonėms reikia  

– Ilgalaikio tikslo 

– ženkliai didesnio finansavimo 



Kodėl verslo partneriai svarbu? 

Kvalifikacijos šaltinis ir pagalba 

mokytojams: 

– rengiant ar adaptuojant programą 

– ją vykdant 

Galimybė prisitraukti aukštesnių gebėjimų, 

geresnius mokinius 

Praktikos vietos 

Užduoda minimalią „kokybės kartelę“ 

 



Ką supratome apie mokyklas? 

Visi labai nori vykdyti Java programą! 

Mokyklų vadovybė planuoja įsakymais, mokytojai 

planavime nedalyvauja (dalis ir nelabai nori), o 

programos įvedimas nėra projektas 

Sprendimą dėl naujos programos vykdymo priima 

mažai įsivaizduodami sudėtingumą, apimtį ir 

industrijai reikalingą minimalų kokybės lygį 

Apie partnerius ir regiono specifiką mokyklos 

galvoja per mažai  



Prielaidos - koreguotos 

25 žm.grupėje, ~10 mėn. kursas (3-4 teorijos, 6 praktikos) 

Įmonės darbuotojai veda 1/3 mokymų klasėje, kitus 2/3 

perima mokytojai 

Skaičiavimai: teorija (89 iš 269 val.) +pasiruošimas 

paskaitoms (177 val.) +praktika (900 val.*) = 1166 val. 

Valandinis brutto su pridėtinėm išlaidom 23 EUR/80 LTL, 

prielaida – dėstytojo d.u. 1,5+K EUR/ 5-6K LTL į rankas) 

Programos parengimo kaštai (~15K EUR) neįskaičiuoti 

„Mokinio krepšelis“ ~1K EUR/ 3,5K Lt 

Atrankos kaina (alternatyvūs kaštai) 3000 Lt./ 870 EUR 

 

 

* Prielaida - praktikoje kaip praktikos vadovai 17-ai jaunuolių 6 mėn. 

dalyvauja 5 specialistai, apmokama 25% jų darbo laiko 

 



Ekonomika 
Savikaina/ pajamos EUR 

Kaštai įmonei, be programos parengimo       -41 852,20    

Pajamos iš mokinio krepšelio per d.u., brutto 

su Sodra        9 458,46     

Skirtumas       -17 564,94    

Alternatyvūs kaštai įmonei  (17 darbuotojų 

atrankos paslauga)       14 770,62    

Skirtumas, viso įmonės išlaidos vs 

alternatyvūs kaštai        -2 794,32    

Vienam mokiniui skiriamų papild. lėšų 

poreikis (iš VTVPMC)             111,77     


