
1 
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Vykdytoja Vilniaus universiteto profesorė habil.dr. Vilija Targamadzė 

 

Š.m. liepos 2- rugsėjo 19 buvo atliktas Lietuvos Respublikos profesinio mokymo socialinių 

partnerių kokybinis tyrimas, skirtas kiekybinio tyrimo apie darbdavių pasitenkinimą profesinio 

mokymo absolventų įgūdžiais ir kompetencijomis metu nustatytų tendencijų ir problemų gilesnei, 

kokybinei analizei ir interpretacijai. Tyrimo užduotis buvo suderinta su užsakovu Kvalifikacijų ir 

profesinio mokymo plėtros centru. 

 

Užduoties aprašymas 

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Sprinter tyrimai“ atliko 2018 metų 

balandžio 6–19 dienomis Lietuvos Respublikoje registruotų įmonių tyrimą. Šio tyrimo tikslas – 

„Išsiaiškinti darbdavių pasitenkinimą profesinio mokymo absolventų įgūdžiais ir kompetencijomis.“ 

(Sprinter, 2018, 3) Tyrimo imtis reprezentatyvi, tyrimo metodas - standartizuotas CATI (angl. 

Computer Assisted Telephone Interview) interviu (naudotas standartizuotas su Užsakovu suderintas 

klausimynas). Tyrimo rezultatai aptariami tokiais aspektais: 

1. Bendradarbiavimas su profesinio mokymo įstaigomis;  

2. Profesinio mokymo įstaigų absolventų įdarbinimas; 

3. Priežastys, kodėl nebuvo įdarbinti profesinio mokymo įstaigų absolventai; 

4. Profesinių mokymo įstaigų absolventų parengimo darbinei veiklai vertinimas; 

4.1. Lietuvių kalbos mokėjimas;  

4.2. Užsienio kalbos (anglų) mokėjimas;  

4.3. Kompiuterinis raštingumas (IT, skaitmeniniai gebėjimai); 

4.4. Techninės / technologinės žinios; 

4.5. Techniniai / technologiniai praktiniai gebėjimai; 

4.6. Gebėjimas įsisavinti naujoves darbe; 

4.7. Sąžiningumas ir atsakingumas darbe; 

4.8. Gebėjimas dirbti komandoje vykdant bendras užduotis; 

4.9. Gebėjimas dirbti savarankiškai; 

4.10. Streso ir įtampos darbe valdymas. 

 

Įvertinant Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Apklausų ir tyrimo paslaugų 

pirkimo sutarties techninėje specifikacijoje nurodytą pirkimo objektą: „Lietuvos Respublikos 

profesinio mokymo socialinių partnerių kokybinis tyrimas, skirtas kiekybinio tyrimo apie darbdavių 

pasitenkinimą profesinio mokymo absolventų įgūdžiais ir kompetencijomis metu nustatytų 

tendencijų ir problemų gilesnei, kokybinei analizei ir interpretacijai“, formuluojamas interviu 

tikslas: atlikti Lietuvos Respublikos profesinio mokymo socialinių partnerių kiekybinio tyrimo apie 

darbdavių pasitenkinimą profesinio mokymo absolventų įgūdžiais ir kompetencijomis metu 

nustatytų tendencijų ir problemų, kokybinį tyrimą, įgyvendinant tokius uždavinius: 

1. Parengti individualaus interviu su ekspertais struktūrą, kurią turi sudaryti ne mažau kaip 

2 ir ne daugiau kaip 5 temos, skirtos darbdavių nuostatų dėl bendradarbiavimo su 

http://www.kpmpc.lt/kpmpc/apie-mus-2/kontaktai-ir-struktura/direktorius/
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/apie-mus-2/kontaktai-ir-struktura/direktorius/
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profesinio mokymo įstaigoms kokybinei analizei, bendradarbiavimo trukdžių ir paskatų 

detalizavimui ir rezultatyvių bendradarbiavimo formų identifikavimui. 

2. Pateikti grupinio interviu planą (ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 dalių), 

darbuotojų profesinio mokymo įstaigose įgyjamų žinių ir gebėjimų kokybiniam 

vertinimui ir analizei, darbuotojų patiriamo streso ir įtampos darbe formų, masto ir 

priežasčių nustatymui ir kokybinei analizei, darbuotojų gebėjimo dirbti savarankiškai 

kokybinei analizei. 

3. Pateikti atliktų individualios ir grupinio interviu pagrindu tyrimo interpretacijas ir 

išvadas. 

 

Tyrimo metodas – pusiau struktūruotas interviu. 

Informantų atrankos kriterijai 

 

Individualiam interviu 

- aukštasis išsilavinimas, 

- ne trumpesnis kaip 3-jų metų praktinio darbo patirtis, 

- darbdavių asociacijos narys. 

 

Grupiniam interviu 

- ne mažiau kaip kaip vienas dabdavių atstovas, priklausantis darbadavių asocijuotai 

struktūrai; 

- bent vienas Pramonės ir amatų rūmų atstovas; 

- bent vienas profesinio mokymo centro atstovas. 

 

Individualiam interviu pasirinktos dvi temos: 

1. Bendradabiavimas su profesinio mokymo įstaigomis 

1.1. Koks yra darbdavių asociacijos bendradarbiavimas su profesinio mokymo 

įstaigomis? 

1.2. Kokie bendradabiavimo trukdžiai ir kaip juos siūloma spręsti? 

1.3. Kaip siūloma efektyvinti dabdavių asociacijos bendradarbiavimą su su profesinio 

mokymo įstaigomis? 

2. Profesinio mokymo įstaigų absolventų parengimo darbinei veiklai vertinimas jų 

rengimo gerinimo aspektu 

2.1. Techniniai / technologiniai praktiniai gebėjimai ir žinios. Ką siūlo darbdaviai ir 

kaip gali prie to daugiau prisidėti? 

2.2. Streso ir įtampos darbe valdymas. Ką siūlo darbdaviai ir kaip gali prie to daugiau 

prisidėti? 

2.3. Anglų kalbos mokėjimas. Kodėl profesinio mokymo įstaigų moksleiviai mokosi 

anglų kalbos? 

Sprinter (2018, 22) tyrime nurodo, kad „techninės / technologinės profesinio mokymo įstaigų 

absolventų žinios vertinamos 3,8 balo 5 balų skalėje (2.4.4 pav.).Penktadalis (20 proc.) darbdavių 

mano, kad šios žinios yra labai geros. Dar beveik pusė – 48 proc. – jas laiko geromis. Ketvirtadalis 

(24 proc.) jas vertina kaip vidutines. 5 proc. nuomone, techninės / technologinės profesinio 

mokymo įstaigų absolventų žinios yra blogos. Nė vienas darbdavys jų nelaiko labai blogomis.“ Taip 

pat Techniniai / technologiniai praktiniai gebėjimai profesinio mokymo įstaigų absolventų 

gebėjimai vidutiniškai vertinami 3,8 balo 5 balų skalėje (2.4.5 pav.). Ataskaitoje rašoma: 
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„Daugiau nei pusė (63 proc.) darbdavių šiuos gebėjimus vertina teigiamai: 20 proc. labai 

gerai, 43 proc. gerai. 29 proc. mano, kad šie absolventų gebėjimai yra vidutiniški. 7 proc. išreiškė 

neigiamus vertinimus: 6 proc. blogai, 1 proc. labai blogai.“ (Sprinter, 2018, 23). 

Turint omenyje, kad tecnologinės žinios ir praktiniai gebėjimai XXI a. specialistams yra labai 

svarbūs, bandoma sužinoti tokio vertinimo argumentus. 

Taip pat iš Sprinter ataskaitos (2018) ryškėja, kad yra ganėtinai sudėtingas streso ir įtampos 

darbe valdymas – „gebėjimas valdyti stresą ir įtampą darbe – santykinai žemiausiai vertinamas 

profesinio mokymo įstaigų absolventų gebėjimas. Vidutiniškai darbdaviai jų parengimą šiuo 

aspektu vertina 3,5 balo 5 balų skalėje. (2.4.10 pav.).Beveik pusė (48 proc.) darbdavių šį absolventų 

gebėjimą vertina teigiamai: 16 proc. labai gerai, 32 proc. gerai. 4 iš 10 (40 proc.) mano, kad 

profesinių mokymo įstaigų absolventai stresą ir įtampą darbe valdo vidutiniškai. 11 proc. pateikė 

neigiamus vertinimus: 7 proc. blogai, 4 proc. labai blogai.“ (Sprinter, 2018, 28). Todėl yra 

klausiama, ką reiktų padaryti, kad šią kompetenciją padėti moksleiviams ugdytis. 

 

Grupiniam interviu pasirinktos dvi temos: 

1. Profesinio mokymo įstaigų absolventų parengimo darbinei veiklai vertinimas jų 

rengimo gerinimo aspektu 

1.1. Techniniai / technologiniai praktiniai gebėjimai ir žinios. Ką siūlo darbdaviai ir 

kaip gali prie to daugiau prisidėti? 

1.2. Streso ir įtampos darbe valdymas. Ką siūlo darbdaviai ir kaip gali prie to daugiau 

prisidėti? 

1.3. Anglų kalbos mokėjimas. Kodėl profesinio mokymo įstaigų moksleiviai mokosi 

anglų kalbos? 

1.4. Gebėjimas dirbti savarankiškai. Kaip galima padėti pasirengti savarankiškam 

darbui? 

Ši pozicija yra pateikiama, nes, kaip rodo Sprinter (2018, 27) tyrimo rezultatai, „profesinių 

mokymo įstaigų absolventų gebėjimą dirbti savarankiškai darbdaviai vidutiniškai vertina 3,7 balo 5 

balų skalėje (2.4.9 pav.). Didesnė dalis (57 proc.) šį absolventų gebėjimą įvertino teigiamai: 19 

proc. labai gerai, 38 proc. gerai. 31 proc. manymu, savarankiškai dirbti absolventai geba 

vidutiniškai. 11 proc. šį gebėjimą įvertino blogai. Žemiausią įvertinimą („labai blogai“) paskyrė 0,4 

proc. (1 respondentas) darbdavių.“ 

2. Bendradabiavimas su profesinio mokymo įstaigomis 

2.1. Koks yra darbdavių asociacijos bendradarbiavimas su profesinio mokymo 

įstaigomis? 

2.2. Kokie bendradabiavimo trukdžiai ir kaip juos siūloma spręsti? 

2.3. Kaip siūloma efektyvinti dabdavių asociacijos bendradarbiavimą su su profesinio 

mokymo įstaigomis? 

Iš esmės tiek grupiniam, tiek individualiam interviu pasirinktos tos pačios temos, siekiant 

išsamiau gauti informaciją norimomis pozicijomis. 

 

Tyrimą sudarė penki etapai: 

1. Užduoties parengimas ir jos suderinimas su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros 

centru. 

2. Interviu su darbadaviais. 

3. Grupinė diskusija. 

4. Tyrimo interpretacija. 

http://www.kpmpc.lt/kpmpc/apie-mus-2/kontaktai-ir-struktura/direktorius/
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/apie-mus-2/kontaktai-ir-struktura/direktorius/


4 

5. Tyrimo rezultatų pristatymas. 

 

Pirmas etapas yra aprašytas tyrimo pradžioje. 

 

Antrame etape buvo pasirinkti trys darbdavius atsovaujantys informantai: 

1. LurynasVilimas - Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vykdantysis direktorius. 

2. Vaidotas Levickis - Lietuvos darbdavių konfederacijos direktoriaus pavaduotojas 

3. Mantas Gudas – Lietuvos pramoninkų asociacijos Prezidiumo narys, Panevėžio krašto 

pramonininkų asociacijos prezidentas. 

Su jais atliktas interviu 2018 liepos 5 – 15 dienomis. 

 

Trečiame etape organizuota grupinė diskusija.Šiuo tikslu buvo derinta su Kauno ir Panevėžio 

prekybos pramonės ir amatų rūmų specialistais, atsakingais už mokymus, kvalifikacijos kėlimą, nes 

jie betarpiškai susiduria su darbdaviais, jų asociacijomis ir disponuoja tyrimo turininio lauko 

informacija. Pasirinktos grupiniam (fokus) interviu grupės, atlikus individualų interviu, nes kai 

kurias pozicijas derėjo pagilinti. 

Grupinė diskusija vyko Kaune 2018 liepos 17d., Panevėžyje 2018 liepos 18 d. Šie du miestai 

pasirinkti dėl tam tikrų priežasčių: 

 vienas yra didmiestis, kitas miestas, kuriame gyventojų gan ženkliai sumažėjo ir iškilo 

grėsmė miesto statusui, 

 juose yra įvairios ūkio šakos, profesinio mokymo centrai ir pan., 

 gan aktyvi Prekybos pramonės ir amatų rūmų, darbadavių ir jų asociacijų veikla ir pan. 

Kiekvienoje grupėje dalyvavo Prekybos pramonės ir amatų rūmų atsovai, darbdaviai, 

priklausantys nacionalinėms asociacijoms, ir profesinio mokymo institucijų vadovai. 

Grupinėje diskusijoje Kaune dalyvavo: 

1. Tyrimo dalyvis (1) : Sima Girgžadaitė- „Hoff hotel“ viešbučio direktorė. 

2. Tyrimo dalyvis (2) : Paulius Čepas - Kauno profesinio mokymo centro direktorius. 

3. Tyrimo dalyvis (3) : Sigita Butkienė - UAB „Serfas“ personalo vadovė. 

4. Tyrimo dalyvis (4) : Alicija Ramanauskaitė - Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo 

centro metodinio darbo vadovė. 

5. Tyrimo dalyvis (5) : Aušra Misonė - Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų 

Švietimo ir mokslo skyriaus vadovė. 

Panevėžyje dalyvavo: 

1. Edita Kvėdaraitė – Įmanonės Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai,Profesinio 

rengimo skyriaus vyr.specialistė. 

2. Kazimieras Tautvaišas VŠĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, direktoriaus 

pavaduotojas. 

3. Visvaldas Matkevičius - Įmonės Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai, 

generalinis direktorius. 

4. Miglė Gruzdienė – UAB „Pavydė“, direktorė. 

5. Nerijus Gvazdauskas – UAB „Panevėžio bičiulis“. 

6. Sigitas Gailiūnas – įmonės Lietkabelis, AB direktorius, Įmonės Panevėžio prekybos, 

pramonės ir amatų rūmai prezidentas. 

 

Ketvirtame etape atlikta tyrimo duomenų interpretacija, pasitelkiant tyrimo duomenis. 

https://paneveziorumai.lt/lt/mentoriu-tinklas/
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Pirma bus pateikiamas tyrimas su informantais. Kaip jau buvo minėta, paimtas inetrviu iš trijų 

nacionalinio lygmens darbadvių asociacijų narių. 

Jiems buvo pateikti klausimai, orientuojantis į dvi temas: 

 Bendradabiavimas su profesinio mokymo įstaigomis; 

 Profesinio mokymo įstaigų absolventų parengimo darbinei veiklai vertinimas jų 

rengimo gerinimo aspektu. 

Kiekviena tema tikslinama tam tikrais užduotyje numatytais klausimais: 

1.1. Koks yra darbdavių asociacijos bendradarbiavimas su profesinio mokymo įstaigomis? 

1.2. Kokie bendradabiavimo trukdžiai ir kaip juos siūloma spręsti? 

1.3. Kaip siūloma efektyvinti dabdavių asociacijos bendradarbiavimą su su profesinio 

mokymo įstaigomis? 

2.1. Techniniai / technologiniai praktiniai gebėjimai ir žinios. Ką siūlo darbdaviai ir kaip 

gali prie to daugiau prisidėti? 

2.2. Streso ir įtampos darbe valdymas. Ką siūlo darbdaviai ir kaip gali prie to daugiau 

prisidėti? 

2.3. Anglų kalbos mokėjimas. Kodėl profesinio mokymo įstaigų moksleiviai mokosi anglų 

kalbos? 

Tyrimo interpretacija bus pateikiama keturiais žingsniais. Pirmame bus pateikiama glausta 

kiekvieno informanto nuomonė minėtais klausimais (detalus interviu pateikiamas USB laikmenoje). 

Po to bendrinama pagal kategorijas ir subkategorijas. Trečiame žingsnyje pateikiami papildomi 

pastebėjimai ir ketvirtame bendrinimas. 

 

 

Interviu su pirmu informantu pradedamas nuo antros klausimų grupės 

 

1.1. Profesinio mokymo įstaigų absolventų parengimo darbinei veiklai vertinimas jų rengimo 

gerinimo aspektu. 

Pirmasis informantas į tyrėjos klausimą: „Buvo atliktas tyrimas ir,pavyzdžiui, techniniai, 

technologiniai gebėjimai ir žinios vertintos. Darbdaviai vertina, kad yra 3.8 iš 5. Ir dabar kokie būtų 

pasiūlymai, kaip būtų galima pagerinti absolventų techninius, technologinius, praktinius gebėjimus 

ir žinias?“ Atsakė: „Kaip pagerinti? Tai tikėtina, kad pačiame mokymo procese įtraukti kažkokius 

tai reikalavimus arba metodologiją mokymo keisti. Perpinti, nežinau, su praktiniais aspektais, kad 

jie geriau atitiktų šios dienos- einamos dienos, net ne einamos dienos, o iš esmės ateities lūkesčius. 

Kurių gebėjimus ateities, kurių reikės, kai studentai sakykim pabaigs. Pabaigs savo mokslus ir turės 

įsilieti į darbo rinką ir iškarto na tikėtina dabar visi nori, kad iškarto būtų pradėta kurti ta pridėtinė 

vertė. Na su balansu, apmokymu ir panašiai.“Kaip matome, informantas žvelgia į perspektyvą ir tai 

sieja su ateities lūkesčiais, su darbo rinkos poreikiais dabar ir ateityje. O į patikslinantį tyrėjos 

klausimą: „O, kaip čia darbdaviai galėtų prisidėti?“atsakymas: „Darbdaviai gali prisidėti mano 

galva žiniomis, na kai kurie prisideda bendradarbiaujant su būtent profesinėmis tomis mokyklomis, 

apsikeičiant informacija, dalyvaujant programų rengime ir panašiai.“, „Praktika taip pat vienas iš tų 

aspektų, kuris manau yra labai svarbus. Nes jeigu na sakykim, darbdaviai pasirenka arba suteikia 

galimybę, tie partneriai profesinės mokymo įstaigos, įmonės suteikia praktiką tiems studentams, t.y. 

po to paprasčiau galbūt jie po to pasiima. Na, įdarbina tiesiog pas save įmonėje. Nes per tą 

laikotarpį gali pamatyt, vis tiek išryškėti potencialas tų jaunų žmonių arba besimokančių.“, 

„Įsisavinimas su naujovėmis, nes įsisavinimą naujovėms vertina 3,9, čia irgi neblogai vertina, bet 
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paskui yra, kad naujovių vis dėlto nesugeba įsisavinti taip greitai, ten kyla klausimas.“, „Mano 

supratimu, kad apskritai technologijos kasdieninėje veikloje, ne tiktais mokslo. Jaunesnei kartai yra 

daug paprasčiau įsisavinti, negu vyresnei kartai. Tai tie, kas vertina čia 3,9, tikriausiai jiems daug 

sunkiau. Ateina priėmimas tų technologijų negu tuos kuriuos vertina, nes čia tiesiog manau yra 

kultūrinis ir toks mūsų evoliucinis irgi aspektas, bet čia ne tik Lietuvai, čia visur. Kai jauni žmonės 

iš esmės jie jau gimsta aplink, technologijos visur ir žinau vos ne genas vystosi tas priėmimo 

technologinių naujovių daug greitesnis negu vyresnės kartos.“, „Bet pačių technologijų įsisavinimas 

jis vat yra neatsiejamas apskritai nuo asmens asmeninių savybių, kiek asmuo yra imlus naujovėm. 

Tai ne tiktais technologijoms, bet kokioms kitom.“ Iš atsakymų aiškėja, kad informantas vertina 

teigiamai absloventų technologijų įsisavinimą, tačiau abejonių kelia jų taikymas. Be to, jis sieja šią 

poziciją su asmenybės savybėmis (paryškinamas jos/ jo imlumas technologijoms ir pan.). 

 

1.2. Streso ir įtampos darbe valdymas Ką siūlo darbdaviai ir kaip gali prie to daugiau prisidėti? 

Interviu vyksta tokia seka: 

Tyrėja: Aišku, o žiūrėkit dar užkliuvo toks dalykas, kaip streso ir įtampos darbe valdymas. 

Nėra blogas vertinimas 3.5, bet labai daug darbdavių sako: kas keturi iš dešimties: blogai arba labai 

blogai vertina. 

Informantas (1) :Taip. 

Tyrėja: Tai kur čia galėtų darbdaviai prisidėti? Nes nuo streso ir įtampos darbe valdymas nu 

jau mokyklos turbūt ar mokymo įstaigos truputį jau galimybės ribotos. Čia daugiau su darbdaviais 

būtų susieja turbūt. 

Informantas (1) : Visiškai nesutinku. Visas streso valdymas apskritai ateina paruošimas. Na 

darbas tai kas? Yra tiesiog tam tikras etapas. Vėlesnis. Kurį žmogus jau atsineša viską ką į jį sudėjo 

tėvai, mokykla, universitetas ir panašūs aplinka ir panašūs dalykai. Tai matyt tai kad streso 

valdymas tampa silpnesnis jaunesniuose žmonėse reikia ieškoti priežasčių apskritai auklėjime, 

aplinkoje tų jaunų žmonių, kurie auga, kokia ta aplinka, kaip tėvų auklėjime edukacijos tuose 

pradiniuose etapuose. 

Tyrėjas: Reiškia negalime perteikti vien tik darbdaviams ar ne, čia yra toks visuminis 

dalykas? 

Informantas (1) : Čia ne tik vien tik. Čia išvis negalima perteikti darbdaviams. Darbdaviai 

gauna žmogų, kuris jau yra susiformavęs, nu jeigu jisai žmogus nepradeda dirbt 13 metų (juokiasi), 

bet jeigu ateina pas darbdavį dvidešimt kelių metų žmogus, jisai jau yra, nu net ir visokiais 

medicininiais tikriausiai terminais susiformavęs, brandi asmenybė. Tu jo, tu toliau gali tiktais 

adaptuoti ir panaudoti arba vystyti dar labiau paskatinti jau susiformavusias tame žmoguje savybes. 

Tyrėja: O darbdaviai kažkaip gal galėtų prisidėti to ugdymo procese? Nes vis vien praktiką 

atlieka, jie su mokyklom bendradarbiauja. 

Informantas (1) : Jie gali tik prisidėti iš, kaip čia pasakius, išryškinti trūkumus ir stiprybes. 

Išryškinus būtent darbo aplinkoje tuos trūkumus ir stiprybes, nuo darbdavio priklauso kaip jisai tuos 

trūkumus ir stiprybes panaudoja savo ir to dirbančiojo sakykim naudai, atsižvelgdamas į silpnybes, 

sukurdamas tam tikrą darbo aplinką. Išryškindamas stiprybes, panaudodamas vat kryptingai ten kur 

gali būti. Bet jisai naujai žmogaus neperkonstruos, joks darbdavys. 

Tyrėja: Tai reiškia gali darbdaviai prisidėti bendradarbiaujant ir parodant ir spektrą didesnį, 

ar ne? Kur problemos yra, kur yra pasirengę, kaip galima spręsti turbūt kartu ieškoti, nes yra 

įvairios situacijos darbinės? 
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Informantas (1) : Na taip. Na yra elementarūs, nežinau tokie mokymai. Mokymais galima 

kažkaip tai žmogų matyt pakreipti, atskleisti jame tam tikras savybes, galbūt tas vienas savybes 

prislopinti, kitas labiau išryškinti.“ 

Interviu rodo, kad iš tiesų tos savybės absolventų ugdytinos ir tam turėtų būti skiriamas 

didesnis dėmesys jų mokymosi metu.Jis akcentuoja asmenybinių savybių ugdymąsi ir ugdymą 

moymosi metu, bet tuo pačiu ir atkreipia dėmesį į darbdavio gebėjimą sukurti tam tikrą aplinką 

šioms savybėms skleistis ar stiprinti. Taigi turėtų būti glaudesnis bendradarbiavimas profesinio 

mokymo isntitucijų ir darbdavių, skatinant besimokantįjį ugdytis streso ir įtampos dabe valdymą. Ir 

tai suprantama – visų darbinių situacijų neišanalizuosi ir joms pasirengimas turi būti asmenybinių 

savybių, besimokančiojo žinių, gebėjimų ir įgūdžių ugdymas visos programos 

įsisavinimolaikotarpiu tiek mokykloje, tiek praktikos vietoje. 

 

1.3. Anglų kalbos mokėjimas. Kodėl profesinio mokymo įstaigų moksleiviai mokosi anglų 

kalbos? 

Į šį klausimą informantas atsakė: „Kodėl anglų kalbą mokosi? Nes visas internetas pagrinde 

anglų kalba.“, 

„Viskas, visi pagrindiniai socialiniai tinklai arba video ten turinio tinklai, „youtube“ ir visi 

kiti. Pagrindinė medžiaga pasaulyje įvairiausia nuo: rimtos, edukacinės iki pramoginės yra anglų 

kalba.“ 

Tyrėja: O kaip Jums atrodo kokių dar kalbų reikėtų, jog mokėtų? 

Informantas (1) : Vienareikšmiškai reikėtų atsižvelgti, jeigu Lietuvoj tai geografija kuriam 

mes esanti. Rusų kalbos nežinojimas aš manau čia yra didelis labai minusas, nes... 

Tyrėjas: Bet turbūt susiduriat, jog jaunimas nelabai žino rusiškai? 

Informantas (1) : Tai nuo tam tikrų metų man atrodo tai visi supranta, kad jau ten kada tapo 

neprivaloma ir buvo išvis išimta rusų kalba arba nustumta kitų kalbų taip sakant į užribį. Jų 

nesimokymas mokykloje. Neatsimenu, negaliu pasakyt tiksliai nuo kažkokio tai amžiaus tapo kur 

jau žmonės dabar jau, dabartinis jaunimas, jie tikrai nemoka rusų. 

 

1.4. Gebėjimas dirbti savarankiškai. Kaip galima padėti pasirengti savarankiškam darbui? 

Tyrėjos šį klausimą informantas perklausė: 

„Ką reiškia savarankiškai? Reiktų apsibrėžt.“ 

Tyrėja paaiškino: „Ateini į darbo vietą ir pradėti dirbti, gauni kažkokią instrukciją, matyt, 

mentorių.“ 

Informantas (1): „Nu tai čia tų darbuotojų atsirinkimas į tam tikras pozicijas. Tai jeigu 

žmogaus stiprybės yra pardavimai ir jį pasodinsi prie analitiko į analitiko vietą nu tai...“ 

Tyrėja: „Reiškia turi atsižvelgt į asmens savybes ar ne?“ 

Informantas (1): „Be abejo, bet jeigu ieško pardavėjo ir atsirenka, kaip pardavėją. Ir jisai 

blogai atlieka tas funkcijas. Tai čia, čia reikėtų žiūrėti, nežinau, aš tiesiog žiūrėčiau plačiau čia nėra 

tiktais mokymo įstaigos kaip ir atsakomybė. Arba kad čia blogai pasiruošėt yra visų trijų šalių. Tiek 

mokymo įstaigos atsakomybė -išgryninti, išsiaiškinti ir perduoti toliau informaciją apie tą studentą, 

tiek pačio žmogaus. Išaiškinti, ką jisai, to studento, to jauno darbuotojo ką jisai pats geriausiai daro 

ir norėtų daryti.... arba atskirti ką jisai geriausiai daro ir gali daryti, o ne tą, ką, pavyzdžiui, nori 

daryti. Ir nebūtinai visiškai nesusieję su jo gebėjimais tą daryt ir darbdaviui, atsirenkant tokius 

žmones, jis įdėtų lūkesčius, matyt, pasvertus tai žinoti.“ Toliau kalba pasisuko apie rekomendacijas. 

Jis kalbėjo: „Rekomendacijos, jeigu ateina iš mokymo įstaigos. Ar jie pasitiki tomis 

rekomendacijomis, ar jie pakankamai įdėjo laiko, resursų ir dėmesio, bendraujant ir atsirenkant 
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pirminiam tam etape. Dar kol žmogus ateina į darbo vietą ir kad žinotų kokie yra lūkesčiai. Ir ar jie 

nori, kad žmogus ateitų ir iškarto dirbtų jau vos ne savarankiškai, ar jie supranta, kad reikės įdėti 

laiko ir mokymų. Ir kad turi praeit tas laikas, kol jaunas žmogus, na, įsivažiuos. Plius įmonė įmonei, 

pardavimai- pardavimais nelygūs. Visur. Tai čia taip aš tai sakyčiau yra labai individualu, jeigu taip 

viską bendrinant.“ Paskui nurodė, kad nėra blogai dabdavių įvertintas absloventų pasirengimas 

savarankiam darbui - „Tai aš nežinau, ar čia išvis yra maži, ar čia dideli skaičiai, gal lyginant, su 

kuo lyginant ar su kitom šalim ar nežinau kitais.“... „čia gal labai gerai yra.“, „Tai čia puikūs 

rezultatai aš įsivaizduoju.“ 

Taigi, pasirengimas darbui informanto vertinamas kaip geras, nors, be abejo, jo negalima 

suabsoliutinti, nes yra konkretūs žmonės, konkretūs darbai ir absolvento potencialūs gebėjimai, 

žinios ir įgūdžiai konkrečiai veiklai. 

 

2. 1.Bendradabiavimas su profesinio mokymo įstaigomis 

 

1.1.Koks yra darbdavių asociacijos bendradarbiavimas su profesinio mokymo įstaigomis? 

1.2. Kokie bendradabiavimo trukdžiai ir kaip juos siūloma spręsti? 

1.3. Kaip siūloma efektyvinti dabdavių asociacijos bendradarbiavimą su su profesinio 

mokymo įstaigomis? 

Šie klausimai daugiau sulaukė bendrintų atsakymų. 

 

„Tyrėja: Tai mums iškyla toks klausimas: Koks yra darbdavių su asociacijomis 

bendradarbiavimas su profesinio mokymo įstaigomis? Kokiomis formomis vyksta? Visvien 

bendradarbiaujat juk su profesinio mokymo įstaigomis?“ 

Informantas (1): „Mes buvome paskirti į egzaminavimo komisiją, tam tikrų programų 

rengimuose, kaip komisijos dalyvis. Tai tokiomis formomis.“ 

Tyrėjai paklausus apie praktiką, informantas nurodė, kad jų įmonėse atliekama praktika. 

Į klausimą apie bendrus renginius atsakė: 

„Jeigu ir būna tai, būna kvietimai, be abejo. Bet kadangi tai dažniausiai taip adresuojama, va 

toms įmonėms, kurios priiminėja sakykim studentus Po to į praktiką ir į darbą tai vis tiek 

adresavimas yra įmonėms. Mes esame, kaip įmones atstovaujanti organizacija, tai man pačiam 

dalyvauti tose konferencijose gal ir teko porą kartų, bet to, intereso didelio nėra.“ 

Toliau buvo bandoma išsiaiškinti trikdžius ar nesuinteresuotumą profesinio mokymo įstaigų 

bendradarbiavimui. 

Informantas (1): „Na, bent jau Vilniaus ir Kauno tai, tas suinteresuotumas tikrai yra, nes jos 

supranta tikriausiai. Pagal šiandieną. jeigu jie neruoš. Kaip čia, neruoš to, ko reikia įmonėms ir 

darbo rinkai, tai čia trumpas kelias tada jų gyvavimo, nes na vis tiek gi yra vertinama kiek po to kur, 

kiek ir kur įsidarbina jau absolventai.“ 

Į tyrėjos klausimą: „O ką galima efektyvint bendradarbiavime? Kokių naujų formų pagalvot ir 

panašiai?“ pamąstymas buvo toks: „Sunku dabar man čia kažką pagalvoti, bet tas bendravimas, tai 

kaip ir jam visokios formos tinkamos, ten kur abidvi šalys turi kažkokį tai suinteresuotumą. Tai be 

abejo kokybiški, įdomaus turinio aktualaus turinio renginiai, diskusijos. Tai visada veikia čia nieko, 

nieko labai naujo nesugalvosi. O kas naujo kažką sugalvoja, tai irgi būna gerai, jeigu tai yra aktualu 

įmonėms, nes reikia suprast, kad čia turi būti interesuotumas iš abiejų pusių. Tiek iš tų, tiek iš 

verslo, tiek iš mokymo įstaigų ir ten rasti tą bendrą vardiklį.Ne ir kai jisai yra randamas. Vieniems 

reikia pasiruošusių žmonių, kiti turi paruošti tuos žmones kokių reikia darbo rinkai arba tiems 

darbdaviams. Kai yra pas abidvi šalis tas suinteresuotumas ir supratimas, tada visos formos 
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tinkamos. Ir visos formos pasitvirtina: bendradarbiavimas, bendri renginiai, dalyvavimas, nežinau, 

ten mokymo programų rengime ir tvirtinime. Visą tai veikia. Jeigu nėra tokio, nu kažkuri viena šalis 

turi kažką tai eit aiškint, tempti už rankos, atvedinėti ir panašiai. Tai tokie bendradarbiavimai 

niekados neturi stiprios perspektyvos.“ 

Informantas teigiamai žiūri į į bendradarbiavimą profesinių mokymo įstaigų, turint bendrą 

interesą, tačiau formalus bendradarbiavimas akivaizdu neturi efektyvaus poveikio. Kai yra bendras 

interesas, tai visos formos gali būti tinkamos – tai priklauso nuo tikslo. 

Derėtų tkreipti dėmesį ir į pirmo informanto pastebėjimą: 

„Nesu žinokit ekspertas didis, švietimo va šitos sistemos dalies, kad galėčiau, pasiūlyti 

kažkokių labai racionalių pasiūlymų kaip visą tai gerinti. Tikrai negaliu pasakyti. Manau, kad čia 

galioja tie patys tokie universalūs dėsniai: neužmigti ant laurų, visą laiką būti žingsniu į priekyje. 

Apskritai, nuo to, kas vyksta dabar, galvoti apie ateitį, nesigręžioti atgal.“.... „Tokios finansavimo 

„versus“, turinio ir paruošimo studentų to balanso. Nes, kiek aš žinau, jeigu ten yra finansavimas, 

susijęs su studentų kiekiu, kur pas kažką ateina, kiek ten tų studentų, kas pritraukia. Ir, jeigu čia yra 

tikslas edukacinės institucijos, tik, tai per daug koncentruojamasi prikurti įvairių,pavyzdžiui, 

programų, kurių niekam net nereikia.“ 

Tai suponuoja mintį, kad informanto nuomone trūksta balanso tarp programų poreikio, 

finansavimo ir institucijos interesų, kurie kartais orientuoti ne į poreikį, mąstymą apie ateities 

specialybes ir absolventų kompetencijas, bet tiesiog į institucijos išsilaikymą dabartiniu momentu. 

 

 

ANTRAS INTERVIU 

 

Antram informantui buvo pateiktas klausimas apie darbadavių bendradarbiavimą su 

profesinio mokymo įstaigomis. Atsakymas: 

„Labai priklauso nuo mokyklos iš tikrųjų, turim mes pavydžių, kur bendraujam praktiškai 

nuolat įvairių projektų rėmuose. Na pavyzdžiui mes vykdom Erasmus profesinių įstaigų 

absolventams, išvežam juos stažuotis į užsienį,prieš tai įdarbinę savo įmonėse. Tai su kai kuriom 

mokyklom čia dirbam, mes rengiam profesinius standartus trims sektoriams, ten dirbam. Turim 

dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo projektą, kuriam yra kalba apie maisto, 

pavyzdžiui, ruošimą, vėl gi mes tą darom. Yra toks, sakykim, kai kur labai kolegiškas 

bendradarbiavimas: kviečia į įvairius renginius, nori išgirst iš mūsų įžvalgas, kaip mes matom, koks 

mūsų poreikis ir panašiai. Ir yra mokyklų, kurios yra visiškai uždaros. Tai labai įvairovė didelė.“ 

Pažymima gan didelė bendradarbavimo įvairovė, pateikiant konkrečius pavyzdžius. Susidaro 

įspūdis, kad bendradarbiavimas grindžiamas tarpusavio interesais ir net kartais daugiau skatinant 

darbdaviams: 

„Aš sakyčiau, pagrindinė turbūt priežastis vadovas būna kaip taisyklė. Matosi iš karto, jeigu 

vadovas uždaras ir mokykla uždara, čia vienas dalykas. Kitas dalykas, vieni nenori parodyti savo 

„neįgalumą“, savo sakykim tos „virtuvės“. Čia dažnai būna regioninėse mokyklose, kuriose vaikų 

skaičius mažas ir labai dažnai...yra (tyrėjos intarpas) prirašymų ir centralizuoto priėmimo. Tai turim 

mes ten pavyzdžių, kaimeliuose visi gyventojai po 4 profesinio mokymo programas pabaigę..... tada 

jie ir nenori įsileist į vidų. Va aš Jums paprastą pavyzdį pasakysiu: mes ieškojom kas norėtų 

išvažiuoti į Vengriją, į naujus inovatyvius ūkius, žemės ūkio specialistai stažuotis, aš per visą 

Lietuvą radau 2. Nepaisant to, kad yra sektoriniai centrai, kuriuose rengiama krūva darbuotojų. Du 

žmonės, kurie realiai. Visos kitos mokyklos (nesvarbu kokie ten geri ar blogi santykiai) sakė, kad 

(tyrėjos intarpas) nėra ką siųsti ir t.t. Aš sakiau netikiu. Netikiu, kad žmogus, dirbantis Lietuvoje, 
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sakykim, besimokantis Lietuvoje, nenorėtų pamatyti Vengriško ūkio. Su visom ten trešnėm ir t.t ir 

su visais kitais dalykais, su absoliučiai naujom technologijom, kurias jie taiko. Sakau, netikiu. Ir iš 

tikrųjų, kai pradedi ieškoti mokyklose, pasirodo, kad nėra tų žmonių. Fiziškai nėra. Tai yra sąrašai, 

jų sąrašai yra, o žmonių nėra.“ Čia pažymimas ir kitas aspektas – prirašymas moksleivių, kuris 

turėtų būti sprendžiamas, vykdant centralizuotą priėmimą. 

Tyrėjai, paklausus, ar nevykimo priežastis nėra anglų kalbos nemokėjimas. Informantas teigė, 

kad tai mažiausia problema:“ Anglų kalba yra smulkmena, palyginus. Taip tai yra problema, tai yra 

problema, bet palyginus tai yra smulkmena, nes didžiausia bėda, kad jų (moksleivių - tyrėjos 

pastaba) nėra. Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, regionuose, mes kažkaip dar su ministerija važinėjom po 

sektorinius, pavyzdžiui, centrus, sakykim tos išskirtinės mokyklos - tu atvažiuoji į tą mokyklą ir tu 

matai, kad ten „suvaryti“ visi. Juokingiausia, kad priėjau, pamenu, vienoj mokykloj prie suolo 

žiūriu - ten knyga atvirkščiai apversta, jis net neskaito jos. Plakatas apverstas aukštyn kojom, dar 

tarybinis, rusiškas. Reiškia, nu suprantant, va tokie dalykai. Ir supranti, kad realiai, tai nėra iki galo 

vien tik mokyklos kaltė šioje vietoje. Na demografinė situacija kitas dalykas, bet vėlgi, jeigu 

finansavimą „pririšom“ prie mokinių skaičiaus, nu tai jie tada verčiasi per galvą.“Informantas 

atkreipia dėmesį į tobulintiną finansavimą profesinio mokymo sektoriuje.Tarsi iš pirmo žvilgsnio tai 

nėra susiję su darbdavių ir profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimu, tačiau tai turi įtaką 

moksleivių mokymosi kokybei ir institucijos veiklai. Juk „Jie nieko nežino. Ir suprantant mūsų, kaip 

darbdavių, didžiausia problema yra ar sektorinis centras, kuris veikia puikiai, ar ta mokykla, kuri ten 

„merdėja“, jie išduos tą patį diplomą. Ir žmogus ateis su tuo pačiu tarsi kompetencijų rinkiniu. Kas 

yra visiškai neteisybė. Vat čia yra didžiausia problema.“ 

Tyrėja: „Bet gi darbdaviai dalyvauja egzaminuose.“ 

Atsakymas: „Čia yra vienas iš mitų ir viena iš problemų didžiausių. Dėl to, kad šita funkcija 

buvo priskirta Pramonės prekybos ir amatų rūmams savo laiku, su ta funkcija viskas buvo tvarkoj. 

Tada iškilo klausimas, kad gal kažkas kitas norėtų tą daryti? Tada buvo pasakyta, kad ne tik rūmai 

gali tą daryti. Gali dalyvauti ir kitos organizacijos, bet keli dalykai nebuvo išspręsti: pirmas- 

finansavimo, nes realiai už tai, kad suorganizuoti procesą, dalyvavimą egzaminuose, nėra taip 

paprasta. Antras dalykas, yra viešųjų pirkimų absurdas, nes mokykla šitą paslaugą turi pirkti. Įkainis 

yra fiksuotas, visi žino koks, o jinai ir turi nupirkti. Ta prasme arba perki iš rūmų, arba iš kažkokios 

asociacijos. Bet ta prasme, jeigu pateiks pasiūlymus mokykla, praktiškai neturi galimybės kažkurio 

vieno atmesti. Tada išvis nežinia, ką reikia daryti. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas tai ir suponavo 

tam tikrą problemą, kad įmonės labai dažnai gal gi (ypatingai regionuose) atsiunčia į tą egzaminų 

komisiją ne specialistą, t.y. ne tą, kuris galėtų įvertinti technologines kompetencijas, o pavyzdžiui 

personalo vadovą darbuotojų paieškai. Ir va tada prasideda viskas savo ruožtu. Na kaip gali 

personalo vadovas įvertint suvirintoją.“ Ryškėja tam tikri bendradarbiavimo trikdžiai: subjektyvūs 

(ne tas specialistas atsiunčiamas į egaiminų komisiją, formalus dalyvavimas ir pan.), objektyvūs 

(įrėminta institucija viešųjų pirkimo sąlygų, mažas atlygis ir pan.). Be abejo, tai turi įtakos 

specialistų rengimo ir jo kompetencijų vertinimo kokybei bei tampa darbdavių ir profesinio 

mokymo įstaigų bendradarbiavimo trikdžiu.Taip pat vieną iš jų nurodė ir moksleivių praktikos 

atlikimą įmonėje: „Imkim, pavyzdžiui, mes siuvėjas, tai va čia yra viena iš tų „mistinių“ profesijų 

Lietuvoje..... Aš nesuprantu, kodėl žmogus renkasi siuvimo amato, jeigu žino, kad jo atlyginimas 

bus 450 Eur. Na ir čia susiformuoja grupė kažkaip tai. Štai tada irgi yra klausimas. Atlikti praktiką, 

pavyzdžiui, į „Leliją“. Na ten yra faktiškai konvejeris. Ten atsistoji ir į tualetą sunku nueit yra tam 

žmogui. Toks yra krūvis. Tai jis pabūna tenai vieną dieną, sako. kad aš ten daugiau nebenoriu. 

Alternatyvos šitam regione ne taip paprasta atrast. Na tada jisai,pavyzdžiui, pradeda dirbt 

kažkokiam vos ne ten siuvimo ateljė - prie parduotuvės atlikt praktiką.Tos praktikos metu tikrai 
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visos jo kompetencijos neatsiskleis ir negali būt įvertintos. Mes šitoj vietoj irgi žiūrim su naujuoju 

profesinio mokymo įstatymu sakykim ten yra parašyta, kad visgi mokymosi proceso metu, mes 

artėjam prie tos dualinės sistemos.. Vadinasi, jisai su įmone turės santykių daugiau kartų. Ir tada 

mes iš tikrųjų jo tas kompetencijas galėtume etapais išdalinti. Vieną kartą jis ateis atliks užduotis 

vieną savaitę, kitą savaitę jis ateis jau kažką sudėtingesnio daryt. Dar kartą ir t.t. ir, jeigu tas pats 

žmogus „prasisuka“ per tas įmones, kurios tame dalyvauja procese, nesunku tas kompetencijas būtų 

visas sudėlioti, kad jos būtų patikrintos.“ Atsakyme įžvelgiama ne tik praktikos atlikimo problema, 

bet ir galimybė tai spręsti, tobulinant dualinę sistemą ir akcentuojant reikiamų įsigyti kompetencijų 

galimybę ir jų patikrinimą. Jo taip pat būtų siūlymas toks: 

„Aš įsivaizduoju, kad tai būtų, kaip „portfolio“. Jeigu jis atėjo į praktiką, atliko praktiką, 

kadangi čia vis tiek ne aukštojo mokslo praktika., tai čia yra profesinio mokymo praktika ir jis turi 

mokėti dirbti. Ir jeigu mes norime užtikrinti praktikos kokybę įrankių yra šiai dienai.... Labai lengva 

tą padaryti. Jeigu jūs praktikoje atlikote tas užduotis, kurias jam reikėtų atlikti egzamine ir 

darbdavys patenkintas rezultatu, tai kam reikia dar papildomo vertinimo?“ Pasiūlymas būtų 

portfolio ir patikrinimas darbo vietoje įsigytas kompetencijas, atsisakant egzamino jų tikrinimui. 

Taip pat vieną iš profesinio mokymo įstaigų kokybės gerinimo ir bendradarbiavimo 

galimybių mato būsimą institucijos tarybų sustiprinimą: „Aš manau, kad pagerinimas pagrindinis 

turėtų būti su įstatymu ateinančiom tarybom, kadangi darbdaviai turėtų faktiškai keturias vietas iš 

devynių turėti. Tai mes tada tikrai galėtume dalyvauti tame procese. Ir tai iš tikrųjų, jeigu ta taryba, 

turėtų pakankamai galių vertinti direktoriaus darbą ir mokyklos apskritai veiklą. Tai tada tas labai 

natūraliai išsispręstų.“ 

Tačiau šis klausimas nėra toks paprastas – tyrėjai pasiteiravus apie darbo apmokėjimą 

taryboje, buvo informanto atkreiptas dėmesys į du svarbius aspektus: „Tas yra amžinas klausimas 

dėl dalyvavimo taryboj ir panašiai, bet čia yra du. Du dalykai. Iš principo šiai dienai verslo interesas 

yra toksai, kad asociacijos, kurios atstovauja tą interesą, dalyvaus iš savo lėšų, nes žmonių trūksta ir 

susirinkti juos reikia, norisi, kad būtų kokybiškas sprendimas ir panašiai. Nemanau, kad ten turėtų 

būti apmokamas darbas. Apmokamas darbas turėtų būti ten, kur yra rengiami dokumentai. 

Pavyzdžiui, standartai tie patys ir panašiai. Sektoriniuose komitetuose, kur žmonės dirba. Va ten 

turi būti apmokama. Ten jau prasideda kita problema. Aš, sakykim, kaip nuo asociacijos galiu 

nuvažiuoti. Man nariai suneša nario mokestį, aš už jį,kaip sakyt, važiuoju dirbt. Bet, kai reikia 

pasikviest įmonės specialistą, kuris turi pasėdėt su žmogum. Žmogum, gebančiu rašyt, kad parašyt 

standartą ar pakeitimą. Kokių kompetencijų reikia ir t.t įvertinti. Va čia, yra skylė juodoji. Nes čia 

niekas neapmoka šito darbo. Koks dabar įmonės inžinierius ten, ane, ateis ir sėdės savaitę laiko prie 

popierių? Nerealu.“ Ryškėja ir kita problema – neapgalvotas sisteminiu požiūriu standartų rengimas 

ir atnaujinimas, šios veiklos finansavimas, nes specialisto atiktraukimas iš gamybos yra 

sudėtingas.Organizacija patiria nuostuolius. Tokio sisteminio požiūrio stoka gali turėti įtakos 

specialistų rengimui – laiku neatnaujinti standartai ir pan. turi tiesioginę įtaką moksleivių rengimui 

ir pasirengimui profesinei veiklai. Dera atkreipti dėmesį ir į standarto rengimo tęstinumą po ES 

finasavimo: „Rengiam mes. Yra europiniai pinigai, bet standartas yra gyvas daiktas. Mes 

parengsim, po pusmečio jį reikės pridėti tobulinti, keisti ir t.t.“ 

Informantas (2) atkreipė dėmesį į sektorinių centrų problematiką. Tyrėjai paklausus: „Jeigu 

yra tas sektorinis. Ir tie sektoriniai yra „negyvybingi“. Tai dabar į ką profesinei mokyklai žiūrėti? 

Kaip ir sektorinis turėtų standartą atitikti?“ Atsakymas: „Taip. Bet jie faktiškai žiūri į ministeriją, 

dėl to, kad nuo ten priklauso direktoriaus atlyginimas.“, „finansavimas ir visa kita. Ir jiems mūsų 

čia... Kada mūsų pradeda bijoti? Kada mes pradedam „kapsėt“, tada mokyklos padeda eit į 

bendradarbiavimą.“.. „Pavyzdys - Visaginas. Man jie aiškina, kad jie ruošia mechatronikus. Sakau 



12 

duokit savo mechatronikus išsiųsim į „Siemensą“ Vokietijoj stažuotis. Sako, nenori jie. Sakau, Jūs 

man neįrodysit, kad vaikas, gyvenantis Visagine, nenorės išvažiuot į „Siemensą“ pažiūrėt.“ Šis 

atsakymas dar išryškina ir sektorinių centrų problematiką, jų misijos peržiūrą ir jos įgyvendinimą. 

Tai pastiprina ir kitas atsakymas: „Daug šalių skirtingai tvarkėsi, bet mes turim tokią absurdišką 

sistemą dabar. Reiškia stovi sektorinis praktinio mokymo centras energetikos. Kodėl jis 

Elektrėnuose pavyzdžiui? Sakom - Elektrėnai energetikų miestas, bet ten jau viskas uždaryta. Ir 

koks rezultatas tada? Mes suinvestavom, neatsimenu, turbūt virš 8 milijonų eurų. Į energetikos 

sektorinį praktikinio mokymo centrą Elektrėnuose ir dabar Elektrėnuose, paėmus visus vaikus kiek 

mokosi, sektoriniam centre mokosi 7 procentai. Tai kas iš valstybės tokios strategijos gavosi? 

Nesąmonė gavosi.“, „vėlgi, jeigu mes būtume laikęsi šitos koncepcijos ir sektorinių centrų - uždarę 

kitas mokyklas bei sutvarkę mobilumą žmonių, norinčių studijuoti profesinėse mokyklose. Galbūt 

viskas būtų gerai. Galbūt mes turėtume visai kitą vaizdą dabar. Bet kai mes šito nepadarėm tai nu...“ 

Taip pat akcentuota ir darbdavių asociacijų skirtingi požiūriai, pvz., „aš tiktai šitoj vietoj, 

mūsų nesutarimas su pramoninkais pavyzdžiui. Esminis. Jie norėjo ateiti į dalininkus. Aš sakau, kad 

nereikia asociacijoms būti dalininkais profesinių mokyklų. Švietimo ministerija ateina su kelias 

milijonais, mes ateisim su vienu euru. Sakau, kokia čia dalininkystė ta prasme? Nesąmonė. Galų 

gale dalininkas tada pasidaro atsakingas už rezultatą.“ Jis šioj vietoj vėl akcentuoja tarybų 

profesinio mokymo įstaigose svarbą: „Padarykim normaliai veikiančias tarybas ir nebus problemų. 

Turi būt dalininkas švietimo sektorius. Ne, ne darbdaviai.“ 

Į klausimą apie techninius/ technologinius ir praktinius gebėjimus, žinias ir ką siūlo 

darbdaviai bei kaip jie gali prie to daugiau prisidėti atsakyta: 

„Aš šitoj vietoj sakyčiau, kad su tais Sprinterio tyrimo rezultatais (tyrėjos pastaba). Čia mane 

dvejopas jausmas apėmė, nes iš principo, kai mes... klausdavom, kaip ar paruošia? Blogai nieko 

nemoka dirbt, bet kai su įmone susėdi ir pradedi iš tikrųjų diskutuot, o ko jis nemoka. Atsakymas 

labai paprastas: mūsų technologinės kompetencijos yra puikos. Bendrųjų gebėjimų nėra. Aš esu tuo 

įtikėjęs visiškai, nes mes 50 žmonių kiekvienais metais išsiunčiam į užsienį. Aš pats su jais 

šnekuosi. Užsieniečiai ploja „katutėmis“ - kokie geri mūsų masažistai, kokie geri mūsų virėjai, kaip 

puikiai viską moka daryt mūsų automechanikai.“ Informantas iš esmės gan pozityvai vertina mūsų 

absolventų technologinį/techninį pasirengimą ir nurodo bendrųjų kompetencijų trūkumą – „Visiškai 

lyderio savybių neturi, negali savarankiškai priimti sprendimų, nemoka planuot savo laiko, jie 

neatsakingi, jie yra nepunktualūs, jie turi dar „krūvą“ visokių kitų dalykų. Ir va šitas užgožia viską 

ir tada žmogus, ir tada tas darbdavys, sako, kad va jisai blogai dirba. Bet jis ne todėl, kad jis nemoka 

dirbti, bet todėl, kad jo asmeninės savybės neleidžia susikoncentruoti darbui.“ Tuo pačiu ryškėja jo 

atsakymas ir į savarankiškumo stoką darbe. 

Į klausimą apie streso ir įtampos darbe valdymą ir ką siūlo darbdaviai, kaip gali prie to 

daugiau prisidėti? buvo labai lakoniškas teiginys: „Stresuoja, va dėl to, kad jie va čia gyvena (rodo į 

kompiuterį). Mano supratimu. Nepatiko kažkas „ignore“ paspaudžiau, ten „bloką“ uždėjau.“ ir 

paaiškino, kad čia vertinimas turėtų būti ženkliai mažesnis. Jis pateikė pavyzdį: „Nulis čia turėtų būt 

išvis, o kiek aš pavyzdžių galiu papasakot. Ot įsivaizduokit: išsiunčiame žmogų į Bulgariją 

„Toyotos“ atstovybėj dirbt automechaniką. Jis ten gavo darbą padangas montuot.Pamontavo savaitę 

padangas, jam nusibodo ir jis nebeina į darbą. Aš jam sakau: Klausyk, o kodėl tu nebeini į darbą? 

Na tai vat man sako va čia padangas montuot. Tu sakau sakei kam nors, kad tu norėtum kitą darbą 

pabandyt? Ne. Žmogui lengviau neateit ir čia yra visa ta nauja karta ateina tokių. Kitą pavyzdį kaip 

anekdotą pasakoju visiems. Į Slovėniją išvežė. Didžiulis SPA kompleksas, ten TERMIO3000, ne 

sezono metu ten 2000 žmonių gyvena, 3 viešbučiai ir visa kita. Mes savo virėjus tenai išvežėm ir 

šefų ten priėmimas puikus. Šefas virtuvės sako: „Gerai dabar pasirink kokiuose norėsi 
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specializuotis, reiškia, tų patiekalų gamyboje. Na tai va rytoj pusryčius ruošiam šeštą ryto, tu turi 

ateit į virtuvę.“ Mergina sako: „Kaip šeštą ryto? Negaliu aš šeštą ryto.“ Man irgi įdomu pasidarė: 

„Kodėl tu negali? Ką veiksi?“ Ji sako: „Va mano vaikinas vėlai grįžta iš darbo Lietuvoj, o mes iki 

antros valandos nakties su juo susirašinėjam, aš neatsikelsiu.“ Ir čia rimti dalykai, mums smegenys 

užverda, o jie priima kaip visiškai normalų dalyką.... Puiki virėja, bet va kitas vat toks va požiūris, 

jai faktiškai stabdo karjeros galimybes.“ Pastebimas akcentas į požiūrį į darbą, prioritetus 

gyvenime, karjeros neprojektavimą. Be to, atkreiptinas dėmesys ir į informanto mintį: „Taip dėl to, 

kad jie moko technologinių dalykų. Jie šitų nemoko, kitas dalykas dar yra sakykim raštingumas 

elementariai ir pavyzdžiui- mes siunčiam į užsienį. Žmogus turi save pristatyt. Dviejų dienų kursų 

reikia, kad žmogus daugiau mažiau neužsikirsdamas apie save papasakotų.“ Taigi technologiniai 

dalykai informanto neatsiejami nuo besimokančiojo bendrųjų kompetencijų ugdymo/si. 

Apie anglų kalbos mokėjimo vertinimą savo nuomonės nepateikė, tačiau pažymėjo, kad čia 

menka problema, o problema yra socialinių įgūdžių stoka – „su kalbom, aš sakyčiau, čia menka, 

taip yra problema, bet jinai yra menkesnė. Daug daugiau problemų yra būtent su socialiniais 

įgūdžiais, su atsakingumu. Na tai bendrieji gebėjimai. Čia yra problema didžiausia.“ Po tyrėjos 

pastebėjimo, kad tai yra komunikacijos problema, buvo atsakyta: „Išvis nemoka šnekėt,sakau. 

Reikia, kad žmogus pasakytų, ko jisai nori, o jis nesugeba.“Tyrėjai pasiteiravus apie savarankiškų 

sprendimų priėmimą, pavyzdys buvo pateiktas toks: „Tai daug pavyzdžių yra. Va pavyzdys. 

Žmogus atliko praktiką tris mėnesius įmonėje ir,reiškia, grįžta, sako: „Na, neturiu darbo.“ Tai 

sakau: „O nebandei toj įmonėje, kur praktiką atlikai, darbintis? Sako: „O ką galima buvo?“ Rimtai, 

tada žiūri ir įsitempia. Čia krumpliaračiai ir pradeda prasisukinėt.... Nulis karjeros kompetencijų, 

išvis žmogus, nemąsto, ką jis darys rytoj? Ką jis poryt darys? Kaip tas jo kelias? Kur jis eis?“ 

Apskritai, informantas ypatingą dėmesį atkreipė į karjeros ugdymą ir saviugdą. Jo nuomone 

tai yra didelė problema – „Aš sakyčiau, kad mano galvai, kertinė problema yra ugdymo karjerai 

sistemos nebuvimas. Žmonės neturi karjeros kompetencijų... Teoriją su praktika padaryt neišeina. Ir 

regionuose tas ypatingai matosi.“Jo nuomone reikia šį aspektą stiprinti ir siūloma atkreipti dėmesį į 

ugdymą karjerai. Jo nuomone tinkamas būtų Austriškas modelis – „Taip. Aš nežinau, 10 metų apie 

tą patį sakau Austriškas modelis. Po keturių klasių mokytojas surenka vaikus, veža į regioninį 

centrą. Būtent karjeros. Ten jie atlieka testą, psichologų sudarytą, kuris leidžia išsiaiškinti vaiko 

polinkius, 10 polinkių kažkur. Į ką jis linksta. Tada pasikviečiami yra tėvai.“ Toliau yra kalbamasi 

su tėvais, paaiškinami vaiko polinkiai, siūloma tam tikras įmones aplankyti, susipažinti su tam 

tikrom profesijomis, pasirinkti būrelius ir pan. (atpasakota tyrėjos). 

Tyrėja pateikė papildomą klausimą: „Tai pas mus daug kas jau pradeda eit į profesinę 

mokyklą dėl to, kad, baigę aukštąjį mokslą, neturi normalios darbo vietos.“ 

Buvo toks pamąstymas: „Tai va čia yra klausimas ar? Aš, pavyzdžiui, už, kad laipteliais į 

viršų lipt. Mes turim sutvarkyt taip tą sistemą, kad iš tikrųjų profesija būtų natūralus pasirinkimas. 

Įgijau profesiją, o ant jos jau daug toliau. Išskirtiniai atvejai yra - kurie linkę į akademiją „OK“. 

Kaip ir Austrijoje iki 20 procentų iš karto iš mokyklos suolo eina į aukštąjį. Likusieji eina per 

profesinį sektorių.“ Aiškėja ir profesijos psirinkimo ir visos sistemos sutvarkymo bei ugdymo 

karjeros problema. 

Taip pat reikšmingas informanto pastebėjimas dėl profesinio mokymo sistemos patrauklumo 

didinimo. Jis teigė, kad į profesinio mokymo įstaigas ateina iš bedrojo ugdumo mokyklų 

blogiausieji mokiniai – „Vėlgi profesinio mokymo viena ir problemų yra tai, kad į profesinį 

mokymą ateina patys blogiausi.“ Po tyrėjos pastebėjimo, kad ne visi juk. Informantas (2) patiksino: 

„Na ne visi, bet didžioji dalis taip.“ 



14 

Jo manymu reiktų ieškoti įdomesnių ir naujajai kartai paveikių profesinio mokymo 

patrauklumo didinimo priemonių – „Visi žino. Yra ten Edvinas kažkoks, kuris, reiškia, „Youtube“ 

karaliauja. Tai Edvino auditorija. Vat vieno žmogaus, kuris ten kažką „Youtube“ DARO- įdeda 

filmuką ir pan., yra stebimas 200000 Lietuvos vaikų. Vieno žmogaus.“, „Tai mes taip. Su laisvės 

TV, su Tapinui, net gi buvom sutarę, kad padarytume, kad, pavyzdžiui, Edvinas „matuojasi“ 

profesiją. Vat jis ateina ir pabando kažkokią profesiją. Nu taip, kaip jis tą supranta. Su „bajeriais“ 

ten su visa kuo.“ 

 

 

TREČIAS INTERVIU 

 

Trečias interviu atsakymai daugiau yra daugiau fokusuoti į pramonės problematiką, ypač į 

metalo pramonės. Apie darbdavių bendradarbiavimą su profesinio rengimo įstaigomis atsakymas 

buvo toks: „Turbūt reikėtų pasakyti ir tą dalyką, kad metalo pramonė ten, reiškia, kur ten ruošia 

staklių operatorius ar suvirintojus ar dar kažką, mes tokios kaip ir profesinės rengimo mokyklos tuo 

klausimu Panevėžy nelabai turim.Ir tas bendradarbiavimas, jis toks yra gana ribotas, natūralu, kad 

tokio intereso nėra, nėra su kuom bendrauti. Yra ten grožio industrijos, ten kažkokia profesinė 

rengimo, ten prekybininkus ruošia, ten tai nuolat pasipildo, praktikantų turi. Bet metalo apdirbimo 

(ten kur Panevėžy vien mieste kokia penkiolika įmonių yra) mes neturim. Yra toks profesinio, kaip 

čia pasakyti, turbūt net ne mokykla, bet tokia kaip ir kvalifikavimo kursai ten trijų mėnesių.“ 

Ryškėja, kad bendradarbiavimas vyksta daugiau per praktikas, o specifinėje sferoje – metalo 

pramonėje- jis yra menkas, nors įmonių Panevėžio mieste yra tokios specifikos apie 15. Tad dera 

darbdaviams daugiau puoselėti bendradarbiavimą ne tik šiame mieste, bet ir visoje Lietuvoje, nes 

tai turi įtakos ir besimokančiųjų pasirengimo dirbti kokybei.Tačiau teigti, kad darbdavių ir 

profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimo nėra, negalima: „Turbūt, kad tas bendravimas toks 

yra daugiau galbūt epizodinis, mes šnekėjom, kad,pavyzdžiui, turėtų į mokyklos tarybas įsitraukti 

tuos pačius pramoninkus ir šnekėtis vis dėlto, koks tas poreikis ir panašiai ir taip toliau, tai tas toks 

teoriniam lygmeny ir vyksta- pasikviečia į konferenciją arba į ten kokį nors vidinį renginį, tokį 

diskusijų ratą ir susėda. Tikrai ne viename esu dalyvavęs, bet kad tas sekantis žingsnis kažkoks, kad 

įvyktų, jis ir pasilieka tam teoriniam lygmeny. Lyg ir visi supranta, ką reikia daryti, žino, kokį tą 

gražų žodį reikia pavartoti. Tas bendradarbiavimas, tas reiškia integruotos programos, arba ten 

reiškia bendri projektai, taip viskas, viskas tas yra, bet praktiškai nu aš nežinau. Mes Panevėžy 

turim problemų ir apskritai su savivaldybės įmonių, ten norim valdybas padaryti, kad būtų su verslu 

ir panašiai, tai ir to nepadarom ir tose tarybose. KTU turi, Panevėžio kolegija irgi turi ten, o su 

pramone aš, žinokit, net negalėčiau pasakyti kaip yra, ar tas dalykas praktiškai jisai 

įvyks.“Akivaizdu, kad informantas mato tokio bendradarbiavimo prasmę, tačiau ne formalizuoto, 

esančio, pasak jo, „teoriniame lygmenyje“. O renginių buvo, pvz., „Panevėžy rinkosi, kvietė visus 

pramoninkus, atvažiavo viceministras, atvažiavo pramonės asociacijos tarybų vadovai, sėdėjo iš 

profesijų rengimų mokyklų ir jie šnekėjo apie tą žodžiu, kad va čia kartu tarybos ir taip toliau būtų.“ 

Tačiau praktiniame lygmenyje rimtų postūmių tarsi nėra. Informantas mąsto apie dabartinę situaciją 

ir perspektyvą –“Panevėžys turbūt labiausiai pagal statistiką pramoninis miestas Lietuvoje. 

Tenkantis vienam gyventojui ir pramonės yra išlikus daug. Ir vystosi, ir auga, ir trūksta tų 

inžinierių. O supranti mes ruošiam prekybininkus ir grožio ten visokius, reiškia, specialistus. Tai 

mes kalbėjom, kad yra tikrai problema ir mes turim tą orientavimą „užsiiminėt“ ne išgyvenimui, ne, 

kad „atseit“ tau to darbo reikėtų ir pardavinėtum saldainį, bet reikia pardavinėti tą, kas kuria vertę, 

reiškia, va ir tas susikalbėjimas būtų.“Šis pasakymas signalizuoja apie keletą dalykų: apie 



15 

specialistų rengimą, orientuojantis į rinką ir vertės kūrimą, profesinį orientavimą ir šios problemos 

identifikavimą ir sprendimą. 

Tyrėjai pasiteiravus apie nacionaliniu lygmeniu veikiančias tris pagrindines darbdavių 

asociacijas ir jų bendradarbiavimą, aiškėjo, kad jis yra nepakankamas – „Panevėžy yra turbūt trys 

asociacijos, kurios dvi žinomos, tai yra Pramonės Amatų rūmai ir Pramonininkų konfederacija, jie 

turi savo tokias atstovybes ir yra dar Panevėžy lokalus užsienio investuotojų toks kaip forumas, 

švedai, norvegai čia pirko, statė fabrikus dar kokiais 2006-2005 metais jie sugalvojo susikurti tokias 

asociacija, ten kartu šventes švęst, va ir liko tokie. Na jie pakankamai tokie aktyvus, ten kažką daro, 

bet labai ten į politinius dalykus nelenda, į visą tą teisėtvarką ne, daugiau kultūrinis, reiškia, 

savitarpio tokia asociacija. O tos dvi Panevėžy yra, tai mes pasišnekam.“ Aišku, integruojanti 

įvairias darbdavių asociacijas galėtų būti Regioninės plėtros taryba, tačiau ne visada taip yra - „Čia 

regioninės plėtros tarybos. Tai vat labai įdomiai čia visi nustebo, kad Panevėžio regione atsirado 

verslo darbdavių organizacijos atstovas ir dar ten reiškia kitos tos asociacijos. Kurie ten Panevėžy 

jokio filialo neturi, tai turbūt truputuką, kaip pasakyt, keista.“ Dėmesio vertas ir jo pastebėjimas dėl 

verslo ir švietimo politikos: „Verslas neturi užsiiminėti švietimu plačiąją prasme, ta visa politika ir 

t.t. Labai, labai gaila, bet paskutinius kokius turbūt 5 metus, jau prasidėjo tas trendas, jau, žiūrėkit, 

restoranai pradeda kurti: „Čili“ akademija, „Arginta“. „Metalistas“ pieš 8 metus turėjom savo 

akademiją, kai tu pats pradedi ruošti savo darbininkus. Savo tuos specialistus. Eina tavo inžinierius, 

turim reiškia savo modulius, pasidarę savo sistemą. Tokį vidinį mažiuką savo universitetuką. Turim 

modulius, kas atsakingas, vidinis lektorius, išorinis lektorius, salė, mes turim keturias klases 

mokymo. Va sėdi ir mokai, rodai filmuotą medžiagą ar dar kažką. Bet čia yra šioks toks ekstrimas. 

Neturėtų to būti.“ Šis pastebėjimas rodo ne tik specialistų trūkumą, bet ir jų pasirengimą darbui bei 

darbdavių rodomą iniciatyvą pasirengti darbuotojus. 

Taip pat informantas nurodo, kad yra iškreiptas santykis pramonėje: „skandinavai, kai 

atvažiuoja bendradarbiauti, klausia: „Koks pas jus santykis darbininkų, inžinierių?“ Tai santykis yra 

vienas prie penkių maždaug. Vienas prie penkių. Penki darbininkai kvalifikuoti, ten suvirintojai, 

staklių operatoriai ar dar kokie ir inžinierius. Tai visur tas santykis turėtų būt. Pas mus kažkaip, kai 

pasižiūri tą statistiką, kiek nueina į tą aukštąjį mokslą ir kiek nueina į profesinį rengimą, tai tas 

santykis visiškai iškreiptas,žinai. Čia turbūt to patrauklumo nebuvimas, ypač prieš tuos kokius 4 

prieš 5, prieš 10 metų.“ Ryškėja profesinio mokymo patrauklumo ir ugdymo karjerai problema – 

„Mes čia truputį iš pradžių palaidai, paskui pradėjom labiau sistemiškiau tokį projektą Panėvėžy 

daryti, dar kituose miestuose darom mes. Susirenkam klasę kokių septintokų, aštuntokų ir vežamės 

juos į pramonės įmonę parodyt kaip mes čia gyvenam. Mes užčiuopėm vieną dalyką, jeigu ten tavo 

tėvas, sakykim, autobuso vairuotojas, o mama kokia nors mokytoja, tai tas vaikas nieko nežino apie 

pramonę miesto, nieko. Nes ką tie tėvai, jis ten tų žinių nežiūri paprastai, mokykla jeigu nedaro, 

tėvai neparneša tos informacijos. Jie sako, kad čia Panevėžy arba ten kokiuose Šiauliuose nieko 

nėra. Bet kai tu atvedi tą visą klasę, kokių penkiolika tų jaunuolių, pabandai interaktyviai 

papasakoti, ką tu darai. Va čia taip mes čia darom. Ne, mes paimam, duodam ten truputį 

(pavyzdžiui padažyt), duodam ten kokį respiratorių užsimaut, galbūt net pavirint, žiūrint visus 

saugos tuos reikalavimus. Yra ten instrukcija ir mokymo stendai ir t. t. Ta prasme tu jam duodi 

pačiupinėt realiai. Ką tas žmogus iš tikrųjų daro. Ten kitose įmonėse nepavojingais dažais, ten 

padažyt, kokį nors ten pirštą įkišt ar dar kažką. Tas tiems vaikams tada jau įdomu. Mes darom 

apklausas ką jie galvoja apie Panevėžį, pramonę, apie perspektyvas mieste iki tos ekskursijos ir po. 

Tai žinokit iki kokie ten 20, po iki 30 procentų planuoja savo ateity Panevėžy.“ Taigi 

bendradarbiavimas vyksta su bendrojo ugdymo mokyklomis, profesinio mokymo įstaigomis, tačiau 

tai yra fragmentinis. 
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Prakalbus apie absovlentų vertinimą pagal Sprinter tyrimo rezultatus, informantas pasakė: „Aš 

tai, žinokit, galvoju, kad gal nėra čia blogai tas beveik 4. Keturi tai yra gerai, lygtais taip sakyčiau, 

bet problema būna dažniausiai, kad visi (ką aš girdžiu), tai, kad tą mokinį tu jį pasiimi, tu jį turi 

pabaigti vis tiek pats mokyti. Tai tas yra natūralu dėl to, kad žinai staklynas yra specialus arba ten 

gaminiai specialūs ir taip toliau. Jeigu būtų aktyvesnė va ta integracija, kad ten 60 procentų laiko 

mokosi rengimo tų profesinių pagrindų, tų bendrųjų gebėjimų, ten techninių gebėjimų. Bet va 

praktika ji tokia gyva būtų, kad iš karto jie būtų išskirstomi įmonėse ir tose įmonėse būtų, dirbtų 

kažkurį tą laiką, Vokietijoje taip daro, jie ten iš viso ne metus laiko, man atrodo, eina ten jie ir dirba, 

turi projektus kažkokius ir ten, toje įmonėje, ir ten kažką daro su priskirtu tuo mokiniu ar tuo 

meistru, jie ten mokosi. Jei tas būtų, ir tada reiktų pamatuoti, jau kai tas absolventas išeina ir jis 

ateina tiesiai į įmonę, aš manau tas 3,8 pavirstų į 4,8.“ Taigi jo nuomone techninius tecnloginius 

besimokančiojo gebėjimus ir žinias galima dar patobulinti, daugiau dėmesio skiriant praktikai ir 

glaudžiau bendradarbiaujant profesio mokymo įstaigoms su darbdaviais.Tam be abejo reiktų 

pertvarkyti programą. 

Tyrėja: O žiūrėkit, sako, kad absolventai streso ir įtampos nesugeba valdyti? 

Informantas (3) : Aš manau, nepykit, bet manau čia jaunosios kartos yra gal problema. Aš 

manau, kad čia kartos klausimas yra ne profesinio, tiesiog kartos, žinai va, mes truputį irgi, kaip 

pasakyt, susiduriam irgi su tom ašarom. Kažkas, kažkur, kažkam ten nepatinka, man per sunku, aš 

negaliu. Na kaip gamyboj vis tiek dirbi, dirbi ir atsiranda tas pikas, kai tikrai daug užsakymų, reikia 

padirbėti viršvalandžius, reikia nepavesti, nes jeigu tu esi vienas iš 12 ar vienas iš 20 gamybinėj 

eilėj ir jeigu pas tave susikaupę darbai, tai visi kiti darbų neturi. Tai pas mus yra, pavyzdžiui, tokie 

techniniam paruošime inžinieriai, reiškia reikia paruošti techninius brėžinius, kad gamyba galėtų 

užsakinėti medžiagas, kad galėtų ten darbus daryti, na būna tie, kur neištveria, jam ten per sunku.“ 

Taip pat jis pastebėjo, kad trūksta ir kitų bendrųjų gebėjimų – „Buvo tokia apklausa, mes čia 

šnekėjom, kad trūksta to komandiškumo, bendradarbiavimo, čia galbūt kaip nacionalinis tas mūsų 

bruožas tas nepasitikėjimas truputį vienas kitu. Čia mes bandom pakeisti tas nuostatas.... jeigu mes 

kuo daugiau šnekėsimės, kuo mes labiau kalbėsimės apie saugumą, apie našumą, tuo mums visiems 

bus geriau, žinai. Ir va toks tas truputį yra - vadovas išėjo, šalmą nusiėmiau, nes man jo nereikia, tai 

čia ne lygis su tuo šalmu vaikščioti arba ten su kokiais batais apsauginiais. Tai va labai įdomus tas 

požiūris. Išvis atėjęs yra iš galbūt vyresnės kartos ir, jeigu tu leidi jauną su vyresniu dirbti, na jie 

dažniausiai „užkrečia“, nes autoritetai ir ten yra savos biškutį taisyklės, nes „ką tu ten,jaunuoli, 

išsišoki“. 

Dėl anglų kalbos mokėjimo jo nuomonė yra kitokia nei Sprinter apklausos rezultatų, o ir 

probemą mato rusų kalbos mokėjime taip pat – „pavyzdžiui, mes dabar turim problemytę su tais 

ukrainiečiais? Mes juos vežam, mes turim tokią problemytę atvirkštinę, kad mūsų inžinieriai tie, iki 

35 metų, nebemoka su tais ukrainiečiais susišnekėti. Angliškai gal 2 kalba iš 10, o tai jie tada 

pasakai vienam, tas kaip sugedęs telefonas nueina kitam paaiškina, tai va sakyčiau, tiem visiems 

aukštesnio lygio pardavėjam, inžinieriams, vis tiek mes esam prie tos Rusijos, prie Rusijos būsim. 

Aš manau yra didžiulė, didžiulė vertybė mokėti rusų kalbą čia mano tokia praktika - teko man 

pačiam Šveicarijoj mokytis ir aš labai norėjau praktiką banke atlikti Šveicarijoj ir tą praktiką gavau 

tik dėl to, kad mokėjau rusų kalbą. Sakė, kad tu tą dalyką žinai, sako va tu mums galėsi realiai 

padėti tam tikrus dalykus daryti, nu ir žinai prileido prie tam tikrų įslaptintų duomenų ten banke, 

prie klientų ir leido pabendrauti su tais visais rusakalbiais“ ir dar pridūrė: „nes vakariečiui rusų 

kalba išmokti, tai čia yra iš viso, toks truputį iš kosmoso srities.“ 

Galima teigti, kad su šia Sprinter tyrimo pozicija jo nuomonė nesutampa – stokojama ir anglų 

kalbos žinių, ir rusų kalbos mokėjimo prolema yra. Tai priklauso nuo darbdavio veiklos specifikos. 
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Anglų kalbos mokymesi jis mato progresą – „anglų viskas labai eina, žinai į tą pusę – sakau, 

klientai, brėžiniai, atsižymėjimai, programos. Tu, pavyzdžiui, atsižymi, ką tu padarei, tai dažnai 

būna arba lietuvių, arba anglų kalba.“ 

Dar informantas nurodė, kad „atsakingos institucijos vis dėlto turėtų samdyti gerus, brangius 

specialistus statyti į tas švietimo įstaigas gerus vadybininkus - viskas prasideda nuo ten.“ 

 

Išanalizavus trijų informantų nuomones galima išskirti tokias kategorijas ir subkategorijas: 

 

Kategorija Subkategorija Pavyzdžiai 

1. Bendradabiavimas 

su profesinio 

mokymo įstaigomis. 

1.1. Bendradarbiavimas 

tvarkytinas, didinant 

darbdavių įtaką 

profesinio mokymo 

įstaigoms. 

Tai iš esmės siejama su profesinio mokymo 

įmonių tarybomis (didesne darbdavių įtaka 

mokyklos valdyme) ir moksleivių įsigytų 

kompetencijų vertinimu. 

„Padarykim normaliai veikiančias tarybas ir 

nebus problemų. Turi būt dalininkas švietimo 

sektorius. Ne, ne darbdaviai“ (2 informantas); 

„Mes buvome paskirti į egzaminavimo komisiją 

tam tikrų programų rengimuose kaip komisijos 

dalyvis.“ (1 informantas)  

1.2. Bendradarbiavimas 

tvarkytinas, pergalvojant 

profesinio mokymo 

įstaigų tinklą ir jo 

funkcionavimą. 

Informantai vienu ar kitu aspektu akcentavo 

profesinnio mokymo įstaigų funkcionavimą ir 

šio tinklo sutvarkymą. Pavyzdžiui, „Pagrindinė 

turbūt priežastis vadovas būna. Kaip taisyklė. 

Matosi iš karto, jeigu vadovas uždaras ir 

mokykla uždara, čia vienas dalykas. Kitas 

dalykas kur yra, kad vieni nenori parodyti savo 

„neįgalumą“, savo, sakykim, tos „virtuvės“. Čia 

dažnai būna regioninėse mokyklose, kuriose 

vaikų skaičius mažas ir labai dažnai ten nu bent 

jau sakykim iki įstatymų prirašymų ir 

centralizuoto priėmimo.“ (2 informantas); „Kai 

nebuvo LAMA PBO, nebuvo sutarčių vykdymo 

sistemos, būdavo žymima, kad visi yra, nors jo 

praktiškai nėra. O dabar realiai to nėra, 25 

procentai,,nukrenta” profesinėse mokyklose. Dar 

baisiau yra tai, kad dalis tų žmonių,pavyzdžiui, 

pabaigia profesinę mokyklą, bet neateina į 

egzaminą. Irgi, kaip pavyzdys: Išvažiuoja į 

užsienį, jie jau įgyja kompetencijų, kurių reikia, 

jiems diplomas nereikalingas, jie važiuoja dirbt.“ 

(2 informantas); 

„Daug šalių skirtingai tvarkėsi, bet mes turim 

tokią absurdišką sistemą dabar. Reiškia stovi 

sektorinis praktinio mokymo centras 

energetikos. Kodėl jis Elektrėnuose pavyzdžiui? 
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Sakom, kad Elektrėnai energetikų miestas, bet 

ten jau viskas uždaryta. Ir koks rezultatas tada? 

Mes suinvestavom neatsimenu, turbūt virš 8 

milijonų eurų. Į energetikos sektorinį praktikinio 

mokymo centrą Elektrėnuose ir dabar 

Elektrėnuose, paėmus visus vaikus kiek mokosi, 

sektoriniam centre mokosi 7 procentai. Tai kas 

iš valstybės va tokios va strategijos gavosi? 

Nesąmonė gavosi.“ (2 informantas); „Aš visų 

pirma statyčiau profesinio mokyklos direktorių 

arba vadovą, reiškias užsidegimą arba 

motyvaciją, jisai turi būti ne tas užsimaskavęs, 

žinai, jo jo darysiu, čia, įgyvendinsiu viską ir 

taip toliau, bet,jeigu jis grįžta ir nėra energijos, 

nėra vidinio supratimo, misijos ką tu čia darai, 

manau, kad yra blogai, reikėtų tokį vadovą 

keisti.“ (3 informantas); 

1.3. Bendradarbiavimas 

efektyvinamas, 

glaudinant darbadvių 

ryšius ir ieškant bendrų 

interesų. 

Vienas iš glaudesnių interesų yra profesinio 

mokymo įstaigų ir praktikos atlikimo glaudesnis 

sąryšis, atsižvelgiant į darbdavio inetesus: 

„Praktika taip pat vienas iš tų aspektų, kuris 

manau yra labai svarbus. Nes jeigu, sakykim, 

darbdaviai pasirenka arba suteikia galimybę, tie 

partneriai profesinės mokymo įstaigos, įmonės 

suteikia praktiką tiems studentams, t.y. po to 

paprasčiau galbūt jie pasiima na, įdarbina tiesiog 

pas save įmonėje.“ (1 informantas) 

„yra toks sakykim, kai kur labai kolegiškas 

bendradarbiavimas: kviečia į įvairius renginius, 

nori išgirst iš mūsų įžvalgas, kaip mes matom, 

koks mūsų poreikis ir panašiai. Ir yra mokyklų, 

kurios yra visiškai uždaros. Tai labai (galvoja) 

labai įvairovė didelė.“ (2 informantas). 

„Visokios formos tinkamos, ten kur abidvi šalys 

turi kažkokį tai suinteresuotumą. Tai be abejo 

kokybiški, įdomaus turinio aktualaus turinio 

renginiai, diskusijos“ (1 informantas). 

2. Profesinio 

mokymo įstaigų 

absolventų 

parengimo darbinei 

veiklai vertinimas jų 

rengimo gerinimo 

aspektu 

2.1. Techniniai / 

technologiniai praktiniai 

gebėjimai ir žinios. Ir 

darbdavių siūlymai kaip 

gali prie to daugiau gali 

prisidėti. 

Iš esmės informantai neneigė darbdavių 

profesinio mokymo įstaigų absolventų 

techninių/technologinių gebėjimų ir žinių 

vertinimo: „Atsakymas labai paprastas: mūsų 

technologinės kompetencijos yra puikos. 

Bendrųjų gebėjimų nėra. Aš esu tuo įtikėjęs 

visiškai, nes mes 50 žmonių kiekvienais metais 

išsiunčiam į užsienį. Aš pats su jais šnekuosi. 

Užsieniečiai ploja „katutėmis“. Kokie geri mūsų 

masažistai, kokie geri mūsų virėjai, kaip puikiai 

viską moka daryt mūsų automechanikai. Bet jie 
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neturi lyderysčių.“ (2 informantas) 

„Darbdaviai gali prisidėti žiniomis, na kai kurie 

prisideda bendradarbiaujant su būtent 

profesinėmis tomis mokyklomis, apsikeičiant 

informacija, dalyvaujant programų rengime ir 

panašiai.“ (1 informantas); „Aš tai žinokit 

galvoju, kad gal nėra čia blogai tas beveik 4. 

Keturi tai yra gerai, lygtais taip sakyčiau, bet 

(problema būna dažniausiai, kad visi (ką aš 

girdžiu), tai, kad tą mokinį tu jį pasiimi, tu jį turi 

pabaigti vis tiek pats mokyti. Tai tas yra natūralu 

dėl to, kad žinai staklynas yra specialus arba ten 

gaminiai specialūs ir taip toliau.“ (3 

informantas). 

2.2. Streso ir įtampos 

darbe valdymas ir 

darbdavių siūlymai kaip 

gali prie to daugiau gali 

prisidėti. 

Streso ir įtampos valdymą informantai siejo su 

asmenybinėmis savybėmis ar net su naująja 

karta, pateikė kai kuriuos siūlymus. Jų buvo 

tokie pamąstymai: 

„Visas streso valdymas apskritai ateina 

paruošimas. Na darbas tai kas? Yra tiesiog tam 

tikras etapas. Vėlesnis, kurį žmogus jau atsineša 

viską, ką į jį sudėjo tėvai, mokykla, 

universitetas, aplinka ir panašūs dalykai. Tai 

matyt tai, kad streso valdymas tampa silpnesnis 

jaunesniuose žmonėse, reikia ieškoti priežasčių 

apskritai auklėjime, aplinkoje tų jaunų žmonių, 

kur auga, kokia ta aplinka, kaip tėvų auklėjime 

edukacijos tuose pradiniuose etapuose.“ (1 

informantas); 

„Stresuoja, va dėl to, kad jie va čia gyvena (rodo 

į kompiuterį). Mano supratimu. Nepatiko kažkas 

„ignore“ paspaudžiau ten „bloką“ uždėjau.“ (2 

informantas), toliau 2 informantas pratęsė: „O 

realiam gyvenime kolegos sėdinčio 

neužblokuosi. Su juo reikia rast sprendimą 

kažkokį tai.“ 

2.3. Anglų kalbos 

mokėjimas ir kodėl 

profesinio mokymo 

įstaigų moksleiviai 

mokosi anglų kalbos. 

Anglų kalbos mokymąsi vertino įvairiai.Vieni 

teigiamai,kiti ne taip, bet neprieštaravo, kad 

anglų kalbą daugiau ar mažiau moka, nes tai 

neišvengiama – „Kodėl anglų kalbą mokosi? 

Nes visas internetas pagrinde anglų kalba“ (1 

informantas); „Profesiniam, kad dėl migracijos 

aš tą girdėjau, bet nežinau, būčiau labai maloniai 

nustebęs, jeigu tai būtų dėl tiesiog suvokimo, 

kad reikia tiesiog tą kalbą mokėti ir kad žinai, 

nes pas mus, pavyzdžiui, brėžiniai neverčiam į 

lietuvių kalbą. Yra anglų kalba brėžiniai, ten 
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standartiniai, ten tie žodžiai, paaiškinam kažką, 

padėliojam, bet duodi tu jam angliškai brėžinį ir 

tos klientų vizitacijos irgi anglų kalba, ji 

reikalinga.“ (3 informantas). 

Problema jos vartojime, pavyzdžiui, „kitas 

dalykas dar yra, sakykim, raštingumas. 

Elementariai. Mes siunčiam į užsienį. Žmogus 

turi save pristatyt. Dviejų dienų kursų reikia, kad 

žmogus daugiau mažiau neužsikirsdamas apie 

save galėtų papasakot.“ (2 informantas). 

 

 

Grupinių diskusijų aptarimas 

Grupinė diskusija viena buvo Kaune, kita – Panevėžyje. Dalyviai pasirinkti pagal nurodytus 

kriterijus. Aptariamos bus abi grupės iš karto, suskirstant į tam tikras kategorijas ir subkategorijas 

pagal pateiktus jiems klausimus. 

 

Grupiniam interviu pasirinktos dvi temos: 

1. 1.Profesinio mokymo įstaigų absolventų parengimo darbinei veiklai vertinimas jų rengimo 

gerinimo aspektu 

1.1. Techniniai / technologiniai praktiniai gebėjimai ir žinios. Ką siūlo darbdaviai ir 

kaip gali prie to daugiau prisidėti? 

1.2. Streso ir įtampos darbe valdymas. Ką siūlo darbdaviai ir kaip gali prie to daugiau 

prisidėti? 

1.3. Anglų kalbos mokėjimas. Kodėl profesinio mokymo įstaigų moksleiviai mokosi 

anglų kalbos? 

1.4. Gebėjimas dirbti savarankiškai. Kaip galima padėti pasirengti savarankiškam 

darbui? 

2. Bendradabiavimas su profesinio mokymo įstaigomis. 

2.1. Koks yra darbdavių asociacijos bendradarbiavimas su profesinio mokymo 

įstaigomis? 

2.2. Kokie bendradabiavimo trukdžiai ir kaip juos siūloma spręsti? 

2.3. Kaip siūloma efektyvinti dabdavių asociacijos bendradarbiavimą su su profesinio 

mokymo įstaigomis? 

Tokia logine seka ir bus aptariama. 

 

Kategorija Subkategorija Pavyzdžiai 

1.Profesinio 

mokymo įstaigų 

absolventų 

parengimo darbinei 

veiklai vertinimas jų 

rengimo gerinimo 

aspektu 

1.1. Techniniai / 

technologiniai 

praktiniai gebėjimai ir 

žinios. Ir darbdavių 

siūlymai kaip gali prie 

to daugiau gali prisidėti. 

Darbdavai ir profesinio mokymo įstaigų 

atstovai vertina gan teigiamai. Pavyzdžiui, 

„Mano nuomone tikrai jeigu moka 3,8, tai 

reiškias beveik 4 iš 5. Tai yra labai gerai. Šiaip 

profesinės mokyklos tikrai duoda tuos 

pagrindus ir, jeigu ateina žmogus pas mane iš 

profesinės mokyklos, kur mokėsi ar metalo 

apdirbimą. ar suvirinimą, jau su juo yra visai 
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kita kalba.“ (tyrimo dalyvis 1.3); 

„Visagino labai stipriai būna pasiruošę 

mechatronikai. Įmonės juos tiesiogiai ugdosi ir 

su jais ten turi tiesioginį ryšį“ (tyrimo dalyvis 

2.6). 

„Dėl technologinių gebėjimų kartelė yra 

nuleista: „: Mes nekreipiam dėmesio ką jie 

mokėsi. Tai vat. Dar prieš kokius penkerius 

metus ir aš bambėjau, baigė čia tokią profesinę, 

neišmano, kas yra metalas, nežino markių ir t.t. 

Dabar rankas, kojas turi, ateik išmokysim. 

(tyrimo dalyvis 1.3) 

Tecnologiniai/techniniai gebėjimai ir žinios 

absolventų yra vertinama gan gerai.Tik be 

abejo tai siejama su asmenybės gebėjimais ir 

bendrosiomis kompetencijomis, nes, stokojant 

lyderystės, sprendimų priėmimo ir kitų, jos gali 

būti menkai taikomos. 

1.2. Streso ir įtampos 

darbe valdymas ir 

darbdavių siūlymai kaip 

gali prie to daugiau gali 

prisidėti. 

Sprinter (2018, 27) tyrimo rezultatai gerai, bet 

kita nuomonė yra tokia:: „Aš norėčiau, va šitą 

klausimą iš kelių pusių „pagvildent“. Kodėl 

stresas blogai? (tyrimo dalyvis 1.3.) ir pridūrė: 

„Stresą mažina žinios informacija ir patirtis.... 

Ir tam, kad tu galėtum, nebestresuoti darbe, tau 

reikia tapti savo darbo specialistu. Tas yra 

paskaičiuota, tam reikia maždaug 10 000 

valandų apie 10 metų, tada tu tampi specialistu 

ir tada jau nebestresuoji, nes beveik visas 

situacijas žinai. Na jeigu gyvenime kažkas 

nepasikeitė.“ Ir pasiūlė darbdaviams ateiti į 

pagalbą: „Iš tikrųjų va mes ką darom darbe ar 

ne. Tiekiam kuo daugiau informacijos apie 

darbą, apie darbo sąlygas, tie visi,pavyzdžiui, 

grafikai yra reikalingi, kad žmogus galėtų 

susiplanuoti savo darbą.“ Tyrimo dalyvis (1.4.) 

: „Iš anksto įspėti, pasakyti, kad pasiskaičiuotų 

pasiplanuotų. Nu ir vėl tas pats žmogus tai ne 

šachmatų figūra, kurią pastumsi, pastatyti. Šiek 

tiek reikia keistis ir organizaciją pačią, ir darbą 

šiek tiek pasižiūrėt.“ Taigi siejamas streso ir 

įtampos valdymas darbe ne tik su pasirengimu, 

bet ir darbo organizavimu. Dera ir paaiškinti – 

juk „neužteks pasakyti: nueik prie kitų staklių, 

tada reik pasakyt,kad nueik prie kitų staklių ten 

tik vienas mygtukas skiriasi.“ (tyrimo dalyvis 

1.5.);„Manau, kad ganėtinai prastai su šita 

situacija, kadangi mokymo žinių tam tikrai, 

mano nuomone. yra per mažai profesinėse 

mokyklose. Aš manau, kad čia reikėtų ir pagal 

specialybes ar čia imtinai. Daugiau to 

paruošimo duot - sakysim apie padavėjų arba 
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darbuotojai, kurie dirba prekybos centruose 

kasose, jie kiekvieną dieną susiduria su 

tūkstančiais žmonių reiškia, tie, kurie ir yra 

veikiami emocinių įtampų.“ (2.2.) 

„Pas jaunimą dabar viskas yra. Kerta per šitus 

dalykus: pagrindinis bendravimas, tokio to, va 

kaip mūsų tokio susėdimo, jie sakytų niekis 

viską galima buvo nusiųst, viską galima atsakyt 

ir nesusitikt.“ (tyrimo dalyvis 2.2.) 

Akcentuojamas individualumo aspektas ir 

komunikabilumas, pvz., „tyrimo dalyvis (2.4.) 

teigia: „Problema jinai,sakykim,individualiai 

pas kiekvieną žmogų. Įmonėse priklausomai 

kaip tas studentas priimamas – tai viena. Antra, 

koks to studento reiškia tų žinių lygis. Vėlgi tai 

pasakyt bendrą kažkokį taip arba ne, aš tai 

nedrįsčiau. Nes čia reikia žiūrėt į kiekvieną 

individualiai sakykim. Jeigu jisai yra 

pakankamai žiniomis stipresnis; jis yra 

komunikabilus, jį priima pakankamai gerai, 

įsileidžia į tą, sakykim, ratą darbuotojų. Tai 

aišku ir streso, ir įtampos yra mažiau. Bet, jeigu 

jis yra jaučiamas, jaučiasi, kad yra kažkoks tai, 

reiškiasi, priimtas ir tiktai kaip vadinama 

„šeškė“, tai aišku ir įtampa, ir stresas, ir 

žmogus vis tiek save bando kažkaip. Na čia 

individualiai kiekvienas.“ 

Tyrimo dalyvių nuomone streso ir įtampos 

darbe valdymas yra problema. Jai spręsti reikia 

daugiau dėmesio skirti mokymosi metu 

profesinio mokymo įmonėje, praktikos metu, 

darbdaviams taip pat pasirengti dirbti taip, kad 

darbuotojas patirtų mažiau streso.Priežastys 

nurodomos daugiau asmenybinės, kai kas kas 

daugiau akcentuoja Z kartą ir tai dar sieja su 

atsakomybe darbe, be abejo, ir profesinį 

pasirengimą. 

1.3.Anglų kalbos 

mokėjimas ir kodėl 

profesinio mokymo 

įstaigų moksleiviai 

mokosi anglų kalbos. 

Užsienio (anglų) kalbos mokėjimo problemų 

nemato. 

Iš esmės pritarė tyrimo dalyvio (1.5.) 

nuomonei, kad „jokių problemų tikrai.“Niekas 

nepaprieštaravo, bet pridūrė, kad „yra labai 

didžiulės problemos Lietuvoje. Nekalbu apie 

Kauną, Vilnių ir Klaipėdą. O rajonuose yra 

baisios problemos su užsienio kalbos 

mokėjimu. Ateina mokiniai visiškai nemoka. 
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Baigę vidurinę mokyklą.“ (tyrimo dalyvis 

1.4.).O anglų kalbos mokosi, nes „informacinis 

laukas yra labai didelis anglų kalba. (tyrimo 

dalyvis 1.2). Tyrimo dalyvio (2.1.) nuomone 

„jaunimo, apskritai, yra barjeras kalbėt. Parašo, 

kad žinau, o reikia kažką, ir viskas.“ Tačiau 

perspektyvoje jų nuomone anglų kalbos 

mokėjimas gerės, nes, anot tyrimo dalyvio 

(2.4.), „jauni vaikai tai visi mokosi iš žaidimų, 

iš filmų iš televizijos.“ 

Kitaip tariant, vieningos nuomonės dėl anglų 

kalbos mokėjimo nėra.Vieni teigia, kad tai nėra 

problema, bet kiti nemano, kad angliškai moka 

komunikuoti.Tačiau iš esmės vyraja nuomonė, 

kad anglų kalbos mokėjimas ir mokymasis 

neišvengiamas dėl virtualios aplinkos ir 

reikalingumo gyvenime. Tai ir yra pagrindinis 

akstinas mokytis. Jie išryškina kitų kalbų 

mokėjimo reikalingumą, ypač rusų kalbos, nes 

didėja rusakalbių darbuotojų ir su jais reikia 

komunikuoti. 

1.4. Gebėjimas dirbti 

savarankiškai ir 

darbdavių pagalba 

pasirengimui 

savarankiškam darbui. 

Tyrimo dalyvis (1.1.) buvo gan kategoriškas 

šiuo požiūriu – „Nulis, aš tai sakyčiau.“ Kitas 

tyrimo dalyvis (2.6.) vėlgi nurodė, kad reikia 

parengti darbuotoją savarankiškam darbui – 

„atėjusį studentą reikia paruošt, kad jisai gebėtų 

dirbti.“ Tyrimo dalyvis (1.3.) mano, kad tai 

priklauso nuo asmenybės savybių: „žinokit čia 

nuo žmogaus asmenybės priklauso.“ Tyrimo 

dalyvio (1.5.) manymu tai sietina su Z karta: 

„tai yra siaubinga karta, jeigu tokia ir toliau 

bus, tai absoliučiai baisu.“ 

Tyrimo dalyvis (1.1.) paantrino: „Jokio 

sprendimo man nesakė, aš taip nedariau.“ Tai 

tyrimo dalyviai siejo su atsakomybės 

prisiėmimu – „Vėlgi aš tai sakyčiau taip, 

atsižvelgiant dviem aspektais į šitą klausimą. 

Jeigu mes sakom, jog yra daromi tyrimai, yra 

išsiaiškinamas darbdavių požiūris, tai yra 

problema, kuriai reikia papildomo dėmesio.“ 

(tyrimo dalyvis 1.2.) Aiškėja, kad darbdaviams 

gan jautrus klausimas apie absolventų 

savarankiškų sprendimų gebėjimą ir mato jie 

didelę problemą, tai siedami su darbuotojo 

atsakomybe. Tyrimo dalyvio (1.2.) siūlymas 

būtų toks: „„Tai tuomet incijuokim kažkur tai 

šitos problemos ugdomuosius kažkokius 

aspektus į programą. Juolab, kad įvairiose 

ugdymo pakopose mes šnekam jau kokia 15 
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metų ir daug tyrimų darom, daug projektų 

darom. Ir tas dalykas jisai yra. Programoje yra 

bendrosios kompetencijos ir aprašytos jos yra, 

vyksta visokiausi ugdomieji dalykai per mokslą 

profesinėje mokykloje. Tikrai galima rasti tam 

vietą. Ir socialiniai visokie projektai, ir 

neformalūs, neformalaus švietimo dalykai. Tai 

sakyčiau darbdaviai vertina gerai ir profesinio 

rengimo formaliai programoje yra. Mokslinėje 

diskusijoje tas dalykas yra. Vadinasi vienintelis 

dalykas, į kurį mes atsiremiam, tai karta X, Y, 

Z. Jeigu jau yra karta, tai reiškiasi turime 

kalbėti apie pirmo ugdymo instituciją šeimos 

institutą. Va šitoj vietoj turėtų rastis tie 

sprendiniai, kurie atsakytų dėl priklausomybės 

prisiėmimo, dėl atsakomybių pasidalinimo.“Iš 

esmės diskusijos dalyviai šiai nuomonei 

neprieštaravo. 

2. Bendradabiavimas 

su profesinio 

mokymo įstaigomis. 

2.1.Darbdavių 

bendradarbiavimas su 

profesinio mokymo 

įstaigomis. 

Darbdaviai bendradarbiauja su profesinio 

mokymo įstaigomis įvairiomis formomis: „Tai 

tas bendradarbiavimas jau jisai kaip ir vyksta. 

Ir pirmiausiai turiu pasakyt, kad esam mes ir 

dalininkai. Steigėjai tos profesinės mokyklos 

konkrečiai. Vat ir mūsų profesinio to centro ir 

dabar mūsų prekybos pramonės ir amatų rūmai 

kaip tik užsikėlė tikslą, kad dalininkais taptume 

kuo didesniam skaičiui profesinių mokymo 

įstaigų. Ir kada galėtume įtakoti tą visą 

procesą.“ (tyrimo dalyvis 2.2.) 

Bendradarbiavimas vyksta ir su programomis, 

jų įgyvendinimu, kompetencijų įvertinimu, 

pavyzdžiui, „Mūsų skyrius žodžiu organizuoja 

baigiamuosius tuos egzaminus. Mes ieškom 

komisijos, taip pat dalyvauja iš darbdavių 

atstovai, kad būtų iš įmonės ar tai vadovas ar 

kuris tiesiogiai dirba su mokiniais, taip pat 

ruošiam užduotis, tariamės su darbdaviais, 

jiems siunčiam, tikrinamės, kad būtume 

neatsilikę. Visas užduotis persižiūrim su 

darbdaviais ko jiem reikia. Pagal jų pastabas 

mes jas taisom, tvarkomės.“ (tyrimo dalyvis 

2.3.); „taip pat yra programų tvirtinimas. 

Ankščiau siųsdavau darbdaviams jas peržiūrėti, 

recenzuoti. Paskui kažkodėl jie atsisakė to 

dalyko. Tai patys persižiūrim pagal tokią 

struktūrą, tvarka ir visą kitą. Persižiūrim ir 

buvo tokių atvejų, kad buvom ir netvirtinę, nes 

nebuvo taip kaip reikia. Taip kokybiškai jos 

paruoštos, o dauguma tai patvirtinam.“ (tyrimo 
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dalyvis 2.3.). 

Kai kurių institucijų yra gan glaudus 

bendradarbiavimas įvairiomis formomis – 

„Tikrai daug plačiau visais klausimais - ar tai 

projektai būtų, ar atstovavimo kažkokie 

klausimai, ar renginiai. Tai iš tikrųjų tą „pulsą“ 

vieni kitų jaučiam labai dažnai. Ir tikrai 

sakyčiau, kad pakankamai glaudžia dirbam. 

Nėra, kad vieną kartą į metus pamatai žmogų. 

Tikrai ne tas atvejis.“ (tyrimo dalyvis 1.5.). 

2.2. Bendradabiavimo 

trukdžiai ir jų 

sprendimas. 

Bendradabiavimo trukdžių nebuvo daug 

nurodyta, bet jie diskusijų metų ryškėjo. 

Pavydžiui, „ir kartais tas dėstytojas, na, kai 

kuriais klausimais jisai mažai žino negu pats 

studentas. Turiu galvoje praktinę pusę, bet šitoj 

mes manau ir galim ieškot kažkokių tai kelių.“ 

(tyrimo dalyvis 2.2.). Tai pedagogų 

profesionalumo, jų profesinio augimo 

problema.Taip pat ryškėja ir darbdavių 

dalyvavimo profesinio mokymo įstaigose 

veiklos problema, pavyzdžiui, „Ankščiau 

siųsdavau darbdaviams jas peržiūrėti, 

recenzuoti. Paskui kažkodėl jie atsisakė to 

dalyko.“ (tyrimo dalyvis 2.3.) 

Bendradarbiavimas su bendrojo ugdymo 

mokyklomis taip pat vienas iš trukdžių – „Bet 

dažnai turbūt žmogus supranta, kad ne to 

mokėsi išvis, kad ne tą yra linkęs mokytis. Ir jo 

gabumai ar apskritai polinkis į kažkurią. Tai 

mes dabar tai bandom, turbūt treti metai, tokį 

eksperimentinį variantą, bet va sunkiai sekasi 

dėl kai kurių gimnazijų vadovų.“ (tyrimo 

dalyvis 2.1.). 

Vienas iš svarbių trukdžių buvo nurodytas 

pačių moksleivių noras siekti profesionalumo – 

„Visi suprantam, kad nevisi ateina su 

kažkokiais dideliais norais, kiti ateina, kad tik 

uždėt varnytę ir baigt tuos mokslus ir kažką tai 

turėti. Ir tai manau, kad yra nemaža dalis ir tai 

atsispindi toj praktikoj, nes kad 

suinteresuotumo mažai.“ (tyrimo dalyvis 2.4.). 

Taip pat trukdis yra finansavimas. – „Na tai 

mūsų atveju tai aišku finansavimas, nes tai kaip 

mes žaidžiam žaidimo taisykles. Arba turim 

žaisti nemokamai, arba turim žaisti pagal 

paslaugų sutartis, kur finansavimas labai, labai 

mažas. Ir turim žaisti už tokius pinigus, kuriuos 
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gaunam.“ (tyrimo dalyvis 1.5.); „Dabar kalbant 

apie tą patį mokinį. Ką reiškia 12 eurų šiais 

laikais mėnesiui. Ką reiškia? Nieko nereiškia. 

Dienai 12 eurų nieko nereiškia. Valstybė moka 

stipendiją mokiniui mėnesiui 12 eurų, už gerą 

mokymąsi ir gerą lankymą“ (tyrimo dalyvis 

1.4.). 

Tyrimo dalyvis (1.4.) pažymėjo, kad 

nacionaliniuos tyrimuose neretai pamirštamas 

moksleivis – „Ir labai dažnai mes patį mokinį 

užmirštame ar ne. Va čia buvo pristatymas 

tyrimo didžiulio, kurį atliko,man atrodo, 

kvalifikacijų centras, knyga ar ne. Buvo 

atstovai Švietimo ministerijos, Ūkio 

ministerijos, Darbo biržos, dar kažkokie 

atstovai. Ir visi kalbėjo resursai, darbo resursai. 

Ne vieną kartą nebuvo žodžio: mokinys arba 

žmogus, o jau laikas yra toks, kad „nestumdys“ 

tai yra ne šachmatų figūra, kur pastatysi ten 

stovės.“ 

2.3. Darbdavių 

bendradarbiavimo su 

profesinio mokymo 

įstaigomis 

efektyvinimas. 

Dabdaviai galvoja apie bendradarbiavimo 

efektyvinimą. Pvz.,“dabar ta mintis ir yra, kada 

jungtis į kažkokį tai bendro tikslą siekimą ir 

kad tie darbdaviai, supranti, į švietimo visą 

procesą įsijungtų kuo giliau. Ne, aš nekalbu 

apie tai, kad jie užsiimtų jau tuo pačiu 

mokymu, bet va ta praktinė dalis, kad būtų iš 

tikrųjų. vis tiek atliekama kuo daugiau įmonėse 

ir juo labiau, kad ta pati techninė bazė. Aš 

nesakiau, kad ji blogiau profesinio rengimo 

centruose, gera, bet vis tiktai. Tos verslo 

įmonės, na, perka vis tiek pačią naujausią, 

našiausią ir kas yra sakykim vis tiek žengia 

priešaky.“ (tyrimo dalyvis 2.2.) 

Tiksline bendradarbiavimo grupe mato ne tik 

moksleivius, bet ir pedagogus – „, lygiai tą patį 

galima pasakyti ne vien apie moksleivius, bet ir 

apie bendravimą dėstytojų lygmenį.“ (tyrimo 

dalyvis 2.2.) 

Galima veiklą efektyvinti per 

bendradarbiavimą, koordinavimąsi veiklų,tai 

galima spręsti ir iš šio pateikto pavyzdžio - 

„kadangi visas centras yra Vokietijoje, tai jie 

priklauso prekybos pramonės arba yra nariai 

prekybos pramonės rūmų. Tai reiškia, kad 

duomenų bazes jie tiesiog kiekvienais metais 

tikslina, gal net ir keletą kartų per metus reiškia 

tą duomenų bazę. Ir jie žino kokių profesijų 

moksleivių kada reikės, kokios yra tendencijos, 
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kokios yra pasaulinės tendencijos, Vokietijos 

tendencijos ir netgi žemės tendencijos. Pagal 

tai yra sudaroma, reiškia, atitinkamų grupių 

skaičius ir t.t., pagal tai yra koreguojamos 

programos.“ (tyrimo dalyvis 2.2.) 

Viena iš veiklos efektyvimo galimybių gali būti 

triada: profesinio mokymo įstaiga, darbdaviai, 

bendrojo ugdymo mokyklos.Tokių bandymų 

yra – „Žodžiu bandėm technologijų pagrindu 

darbą organizuot. Nebe gimnazijose būtų, ne 

mokyklose, bet profesinėje mokykloje. Na, 

techninė bazė, lyginant gimnazijų ir profesinių, 

na dažnai labai stipriai skiriasi ir ne gimnazijų 

naudai.“ (tyrimo dalyvis 2.1.) 

Bendradarbiavimo efektyvinimo galimybių 

ieško ir per paramą moksleiviams, aišku 

siekiant juos pritraukti į darbo vietas – „Bet 

prie tokių stipendijų. Prie netgi butų suteikimų, 

mums tikriausiai teks sugrįžti, nes kitu būdu 

mes neturėsim žmonių ir jie išvažiuos.“ (tyrimo 

dalyvis 1.3.), tačiau po to pridūrė: „jie vis dėlto 

yra labiau darbininkiškos profesijos. Ir tai vis 

dėl to duoti stipendiją yra labai brangu. Ir 

ruoštis tokį žmogų ar ne. Tai mums labiau 

apsimoka jau geriau sumokėti tą stipendijos 

dydį, tarkim, darbininkui, kad jis iškarto 

pradėtų dirbti. Nes garantijos, kad tas žmogus, 

pabaigęs mokslus, ateis pas mus dirbti, mum 

irgi jokios nėra.“ Taip pat vienas iš 

bendradarbiavimo efektyvinimo kelių matomas 

įsitraukimas darbdavių ir mokymą/si, inovacijų 

taikymas – „kuo daugiau iš tikrųjų verslo 

žmonių ateis į patį valdymo turinį. Ne tiktai į tą 

tokį bendradarbiavimą trišalių, dvišalių ar 

kitokių sutarčių pagrindu.“ (tyrimo dalyvis 

1.2.); „aišku iš esmės net ugdymo turinio 

kaitai, na mes dažnai susiduriam su tokia 

situacija, kad sako nespėja profesinio rengimo 

programa su inovacijom, kurios atsiranda darbo 

rinkos vietose, ar ne. Tai tu, planuodamas 

inovaciją savo technologiniam procese įmonėj, 

planuodamas dar neįdiegdamas, bet 

planuodamas, tu jau gali planuoti ugdymo 

pokyčius profesinio rengimo programai.“ 

(tyrimo dalyvis 1.2.). 

 

 

ABIBENDRINIMAS 

 

Tiek informantų, tiek grupinės diskusijos dalyvių klaustomis pozicijomis nuomonės iš 

principo akivaizdžiai nedisonavo su 2018 m.pavasarį atlikto Sprinter kiekybinio tyrimo apie 
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darbdavių pasitenkinimą profesinio mokymo absolventų įgūdžiais ir kompetencijomis rezultatais. 

Tačiau kai kuriomis pozicijomis buvo ir kardinalių nuomonių: 

- Sprinter (2018, 27) tyrimo rezultatai- „profesinių mokymo įstaigų absolventų gebėjimą 

dirbti savarankiškai darbdaviai vidutiniškai vertina 3,7 balo 5 balų skalėje (2.4.9 pav.). 

Didesnė dalis (57 proc.) šį absolventų gebėjimą įvertino teigiamai: 19 proc. labai gerai, 38 

proc. gerai. 31 proc. manymu, savarankiškai dirbti absolventai geba vidutiniškai. 11 proc. šį 

gebėjimą įvertino blogai. Žemiausią įvertinimą („labai blogai“) paskyrė 0,4 proc. (1 

respondentas) darbdavių.“ Tuo tarpu tiek informantai, tiek grupinės diskusijos dalyviai šią 

poziciją vertino kategoriškiau: „Nulis, aš tai sakyčiau.“ (tyrimo dalyvis1.1.), „atėjusį 

studentą reikia paruošt, kad jisai gebėtų dirbti.“ (tyrimo dalyvis 2.6.).Kiti bandė ieškoti 

paaiškinimų – „žinokit čia nuo žmogaus asmenybės priklauso.“ (tyrimo dalyvis 1.3.),tyrimo 

dalyvis (1.5.) siejo su Z karta: „tai yra siaubinga karta, jeigu tokia ir toliau bus, tai 

absoliučiai baisu.“ Visi pritarė, kad tai yra problema ir reikia ją spręsti. Sutiko su nuomone, 

kad „tuomet incijuokim kažkur tai šitos problemos ugdomuosius kažkokius aspektus į 

programą. Juolab, kad įvairiose ugdymo pakopose mes šnekam jau kokius 15 metų ir daug 

tyrimų darom, daug projektų darom. Ir tas dalykas jisai yra. Programoje yra bendrosios 

kompetencijos ir aprašytos jos yra, vyksta visokiausi ugdomieji dalykai per mokslą 

profesinėje mokykloje. Tikrai galima rasti tam vietą.“ (tyrimo dalyvis 1.4.) 

- Sprinter (2018, 28) tyrimo rezultatai - „gebėjimas valdyti stresą ir įtampą darbe – santykinai 

žemiausiai vertinamas profesinio mokymo įstaigų absolventų gebėjimas. Vidutiniškai 

darbdaviai jų parengimą šiuo aspektu vertina 3,5 balo 5 balų skalėje. (2.4.10 pav.).Beveik 

pusė (48 proc.) darbdavių šį absolventų gebėjimą vertina teigiamai: 16 proc. labai gerai, 32 

proc. gerai. 4 iš 10 (40 proc.) mano, kad profesinių mokymo įstaigų absolventai stresą ir 

įtampą darbe valdo vidutiniškai. 11 proc. pateikė neigiamus vertinimus: 7 proc. blogai, 4 

proc. labai blogai.“ Šiam santykinai neaukštam šių kompetencijų vertinimui neprieštaravo 

nei informantai, nei fokus grupės dalyviai.Išryškėjo kai kurie jų samprotavimai: „Stresuoja, 

va dėl to, kad jie va čia gyvena (rodo į kompiuterį). Mano supratimu. Nepatiko kažkas 

„ignore“ paspaudžiau ten „bloką“ uždėjau.“ (2 informantas), „o realiam gyvenime kolegos 

sėdinčio neužblokuosi. Su juo reikia rast sprendimą kažkokį tai.“ (2 informantas); „visas 

streso valdymas apskritai ateina, paruošimas. Na darbas tai kas? Yra tiesiog tam tikras 

etapas. Vėlesnis, kurį žmogus jau atsineša viską, ką į jį sudėjo tėvai, mokykla, universitetas, 

aplinka ir panašūs dalykai. Tai matyt tai, kad streso valdymas tampa silpnesnis jaunesniuose 

žmonėse reikia ieškoti priežasčių apskritai auklėjime, aplinkoje tų jaunų žmonių, kur auga, 

kokia ta aplinka, kaip tėvų auklėjime edukacijos tuose pradiniuose etapuose.“ (1 

informantas); „Problema jinai,sakykim,individualiai pas kiekvieną žmogų. Įmonėse 

priklausomai kaip tas studentas priimamas –tai viena. Antra, koks to studento reiškia tų 

žinių lygis. Vėlgi tai pasakyt bendrą kažkokį taip arba ne, aš tai nedrįsčiau. Nes čia reikia 

žiūrėt į kiekvieną individualiai sakykim. Jeigu jisai yra pakankamai žiniomis stipresnis; jis 

yra komunikabilus, jį priima pakankamai gerai, įsileidžia į tą, sakykim, ratą darbuotojų. Tai 

aišku ir streso, ir įtampos yra mažiau.“ (tyrimo dalyvis 2.4.). Taigi, informantai ir grupinės 

diksuijos dalyviai fiksuoja šią problemą, ją sieja su asmenybinėmis savybėmis ir mano, kad 

šią savybę yra būtina besiimokantiesiems ugdyti ir ugdytis. 

Rekomendacija – profesinio mokymo įstaigų atsakingiems asmenims už mokymo programų 

rengimą ir jų įgyvendinimą, darbdaviams ir kitoms susinteresuotoms institucijoms aptarti 

bendrąsias kompetencijas, akcenuojant jų reikšmingumą profesijai, problemas jų ugdymo/si ir 

numatyti scenarijus kaip jas sustiprinti, siejant teoriją ir praktiką, nepamirštant jaunosios kartos 
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polinkio „apsigyventi“ virtualioje erdvėje.Tuo tikslu galima suteikti jiems daugiau žinių ir ugdyti/s 

gebėjimus, o praktikoje juos išbandyti, parengti įvairius testus saviugdai reikiamų bendrųjų 

kompetencijų, kurti komiksus, filmukus ir pan., kurie būtų patrauklūs ir didaktiniu požiūriu 

paveikūs jaunajai kartai, galima numatyti ir konsultacijas, kurių metu individualiai būtų aptariamos 

darbinės situacijos. Esant keblumams, koreguoti programą ir/ar individualizuoti darbą su 

moksleiviu (praktikantu). Kompetencijų vertinimui galima parengti portfolio, kuriame būtų 

numatytos ir bendrosios kompetencijos.Tai padėtų fokusuotis ir į jų ugdymą/si. Pirmi trys žingsniai 

gali būti tokie: tyrimas Moksleivių ir mokytojų, socialinių partnerių požiūriu moksleivių rengimo 

profesijai problemos ir jų sprendimo galimybės; diskusija, skirta moksleivių rengimo profesijai 

tobulinimui, ir Moksleivių pasirengimo profesijai tobulinimo veiklos plano parengimas bei jo 

aprobavimas. 

- Sprinter (2018, 22) tyrime nurodoma, kad „techninės / technologinės profesinio mokymo 

įstaigų absolventų žinios vertinamos 3,8 balo 5 balų skalėje. Penktadalis (20 proc.) 

darbdavių mano, kad šios žinios yra labai geros. Dar beveik pusė – 48 proc. – jas laiko 

geromis. Ketvirtadalis (24 proc.) jas vertina kaip vidutines. 5 proc. nuomone, techninės / 

technologinės profesinio mokymo įstaigų absolventų žinios yra blogos. Nė vienas darbdavys 

jų nelaiko labai blogomis.“ Informantai ir grupinės diskusijos dalyviai vertina technologines, 

technines žinias ir gebėjimus gan aukštai – „„Atsakymas labai paprastas: mūsų 

technologinės kompetencijos yra puikos. Bendrųjų gebėjimų nėra.“ (2 informantas); „Keturi 

tai yra gerai, lygtais taip sakyčiau, bet (problema būna dažniausiai, kad visi (ką aš girdžiu), 

tai, kad tą mokinį tu jį pasiimi, tu jį turi pabaigti vis tiek pats mokyti. Tai tas yra natūralu dėl 

to, kad žinai staklynas yra specialus arba ten gaminiai specialūs ir taip toliau.“ (3 

informantas); „jeigu moka 3,8, tai reiškia beveik 4 iš 5. Tai yra labai gerai. Šiaip profesinės 

mokyklos tikrai duoda tuos pagrindus ir, jeigu ateina žmogus pas mane iš profesinės 

mokyklos, kur mokėsi ar metalo apdirbimą, ar suvirinimą, jau su juo yra visai kita kalba.“ 

(tyrimo dalyvis 1.3.). Aiškėja, kad techninės/ technologinės kompetencijos vertintinos gerai, 

bet kartais stokojama bendrųjų kompetencijų jų įgyvendinimui praktikoje. Be to, darbo 

specifika neretai yra tokia, kad reikia mokytis ir darbo vietoje. Darbdaviai ir profesinių 

mokymo įstaigų atstovai mano, kad tai galima tobulinti: „Darbdaviai gali prisidėti žiniomis, 

na kai kurie prisideda bendradarbiaujant su būtent profesinėmis tomis mokyklomis, 

apsikeičiant informacija, dalyvaujant programų rengime ir panašiai.“ (1 informantas). 

- Sprinter tyrimo duomenimis (2018,20) „Profesinių mokymo įstaigų absolventų užsienio 

kalbų mokėjimas vidutiniškai vertinamas 3,7 balo 5 balų skalėje.Teigiamus vertinimus skyrė 

46 proc. jų darbdavių: 15 proc. įvertino labai gerai, 31 proc. gerai. Ketvirtadalis (25 proc.) 

mano, kad užsienio kalbą profesinių mokymo įstaigų absolventai moka vidutiniškai. 6 proc. 

pateikė neigiamus vertinimus: 5 proc. blogai, 1 proc. labai blogai.“ Informantai ir grupinės 

diskusijos dalyviai taip pat aukštai nevertino absolventų anglų kalbos mokėjimo, tačiau 

sąlyginai didelės problemos nematė – „jokių problemų tikrai.“ (tyrimo dalyvis 1.5.) 

nuomonei, tačiau „yra labai didžiulės problemos Lietuvoje. Nekalbu apie Kauną, Vilnių ir 

Klaipėdą. O rajonuose yra baisios problemos su užsienio kalbos mokėjimu. Ateina mokiniai, 

visiškai nemoka. Baigę vidurinę mokyklą.“ (tyrimo dalyvis 1.4.). Jų nuomone anglų kalbos 

mokosi, nes „visas internetas pagrinde anglų kalba“ (1 informantas), „reikia tiesiog tą kalbą 

mokėti ir kad žinai, nes pas mus, pavyzdžiui, brėžiniai neverčiam į lietuvių kalbą. Yra anglų 

kalba brėžiniai, ten standartiniai, ten tie žodžiai, paaiškinam kažką, padėliojam, bet duodi tu 

jam angliškai brėžinį ir tos klientų vizitacijos jos irgi anglų kalba, ji reikalinga.“ (3 

informantas). Buvo fiksuota ir bendrosios (komunikacijos) kompetencijos - „jaunimo, 
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apskritai, yra barjeras kalbėt. Parašo, kad žinau, o reikia kažką, ir viskas.“ (tyrimo dalyvis 

2.1.).Tačiau perspektyvoje jų nuomone anglų kalbos mokėjimas gerės - „jauni vaikai tai visi 

mokosi iš žaidimų, iš filmų iš televizijos.“ (tyrimo dalyvis2.4.). 

Rekomendacija. Profesinio mokymo įstaigų techniniai/technologinai gebėjimai ir žinios yra 

vertinamos gan gerai, tačiau technologijos vystosi labai greitai, tad reikia ne tik bazinių profesinių 

gebėjimų, bet ir bendrųjų kompetencijų ugdymo/si, ypač mokymosi visą gyvenimą nuostatos. Tai 

dera sustiprinti mokymo/si procese. Dera išanalizuoti šių žinių ir gebėjimų atsinaujinimo galimybes 

– tuo tikslu galima rengti patrauklią jaunimui metodinę bazę, glaudžiau bendradarbiauti su 

darbdaviais, siekiant parodyti įvairų technikų ir technologijų naudojimo įvairovės spektrą. Reiktų 

padėti moksleiviams komunikuoti ir su tais darbdaviais, kurie nori pasirengti konkrečiai darbo 

vietai, tačiau neapsiriboti vien specializacija konkrečiai darbo vietai. Užsienio kalbos mokėjimas 

gali būti siejamas su techninių/technologinių žinių ir gebėjimų ugdymu/si – galima parengti dviem 

kalbom brėžinius, simuliacinius modelius, komiksus, filmukus ir pan. Užsienio kalbos mokymas 

turi būti taikomojo pobūdžio, panaudojat ir virtualios erdvės, ir realios aplinkos galimybes. Taip pat 

dera atkreipti dėmesį į kitų (ypač rusų) kalbos mokymąsi, tam numatyti galimybes. Išnagrinėjus 

profesinio mokymo įstaigų moksleivių rengimo problemas ir jų sprendimo galimybių tyrimo 

rezultatus, parengti kiekvienai institucijai problemų sprendimo scenarijų. Akivaizdu, kad a priori 

dera virtualioje aplinkoje parengti profesinio mokymo įstaigų moksleiviams ir absoventams 

profesiniam jų tobulinimuisi skirtą platformą. 

Bendradabiavimas su profesinio mokymo įstaigomis vyksta įvairomis formomis - daugiausiai 

dalyvaujant profesinio mokymo įmonių tarybose, programų rengime, egzaminuose, per praktikas, 

bendrus projektus, konferencijas ir pan., kai kur yra ne tik dalyviai, bet ir dalininkai – „tai tas 

bendradarbiavimas jau jisai kaip vyksta. Ir pirmiausiai turiu pasakyt, kad esam mes ir dalininkai. 

Steigėjai tos profesinės mokyklos konkrečiai.“ (tyrimo dalyvis 2.2.), tačiau pripažįsta, kad 

bendradarbiavimas yra nepakankamas - „yra toks sakykim, kai kur labai kolegiškas 

bendradarbiavimas: kviečia į įvairius renginius, nori išgirst iš mūsų įžvalgas, kaip mes matom, koks 

mūsų poreikis ir panašiai. Ir yra mokyklų, kurios yra visiškai uždaros. Tai labai įvairovė didelė.“ (2 

informantas). 

Taip pat jie nurodo bendradarbiavimo trukdžius bei kaip efektyvinti bendradarbiavimą. 

Pavyzdžiui, 

Sutvarkyti efektyvų darbdavių indėlį į profesinio mokymo įstaigos veiklą - „Padarykim 

normaliai veikiančias tarybas ir nebus problemų. Turi būt dalininkas švietimo sektorius. Ne, ne 

darbdaviai“ (2 informantas); sutvarkyti profesinio mokymo sistemą - „Daug šalių skirtingai 

tvarkėsi, bet mes turim tokią absurdišką sistemą dabar. Reiškia stovi sektorinis praktinio mokymo 

centras energetikos. Kodėl jis Elektrėnuose pavyzdžiui?...... Į energetikos sektorinį praktikinio 

mokymo centrą Elektrėnuose ir dabar Elektrėnuose, paėmus visus vaikus kiek mokosi, sektoriniam 

centre mokosi 7 procentai. Tai kas iš valstybės va tokios strategijos gavosi?“ (2 informantas); 

Taip pat trukdis yra finansavimas – „Na tai mūsų atveju tai aišku finansavimas, nes tai kaip 

mes žaidžiam žaidimo taisykles. Arba turim žaisti nemokamai, arba turim žaisti pagal paslaugų 

sutartis, kur finansavimas labai, labai mažas. Ir turim žaisti už tokius pinigus, kuriuos gaunam.“ 

(tyrimo dalyvis 1.5.); „Dabar kalbant apie tą patį mokinį. Ką reiškia 12 eurų šiais laikais mėnesiui. 

Ką reiškia? Nieko nereiškia. Dienai 12 eurų nieko nereiškia. Valstybė moka stipendiją mokiniui 

mėnesiui 12 eurų, už gerą mokymąsi ir gerą lankymą“ (tyrimo dalyvis 1.4.); 

Nepakankamas dėmesys skiriamas moksleivio asmenybei - nacionaliniuose tyrimuose neretai 

pamirštamas moksleivis „ir labai dažnai mes patį mokinį užmirštame ar ne. Va čia buvo pristatymas 

tyrimo didžiulio, kurį atliko, man atrodo, kvalifikacijų centras, knyga ar ne. Buvo atstovai Švietimo 
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ministerijos, Ūkio ministerijos, darbo biržos, dar kažkokie atstovai. Ir visi kalbėjo resursai, darbo 

resursai. Ne vieną kartą nebuvo žodžio mokinys arba žmogus, o jau laikas yra toks, kad 

„nestumdys“ tai yra ne šachmatų figūra, kur pastatysi ten stovės.“ (tyrimo dalyvis1.4.). 

Profesinio mokymo įstaigų vadovų ir pedagogų profesionalumo ir jų profesinio augimo 

problema bei darbdavių suinteresuotumo dalyvauti mokymo/si proceso tobulinime: „Pagrindinė 

turbūt priežastis vadovas būna. Kaip taisyklė. Matosi iš karto, jeigu vadovas uždaras ir mokykla 

uždara, čia vienas dalykas. Kitas dalykas kur yra, kad vieni nenori parodyti savo „neįgalumą“ savo, 

sakykim, tos „virtuvės“. Čia dažnai būna regioninėse mokyklose, kuriose vaikų skaičius mažas ir 

labai dažnai ten nu bent jau sakykim iki įstatymų prirašymų ir centralizuoto priėmimo.“ (2 

informantas); 

„ir kartais tas dėstytojas, na, kai kuriais klausimais jisai mažai žino, negu pats studentas. Turiu 

galvoje praktinę pusę, bet šitoj mes manau ir galim ieškot kažkokių tai kelių.“ (tyrimo dalyvis 2.2.); 

„Ankščiau siųsdavau darbdaviams jas peržiūrėti, recenzuoti. Paskui kažkodėl jie atsisakė to 

dalyko.“ (tyrimo dalyvis 2.3.). 

Trukdis yra ir ugdymo karjerai sistemos nebuvimas - „Aš sakyčiau, kad mano galva kertinė 

problema yra ugdymo karjerai sistemos nebuvimas. Žmonės neturi (2 informantas) karjeros 

kompetencijų... Teoriją su praktika padaryt neišeina. Ir regionuose tas ypatingai matosi.“; „bet 

dažnai turbūt žmogus supranta, kad ne to mokėsi išvis, kad ne tą yra linkęs mokytis. Ir jo gabumai 

ar apskritai ar polinkis į kažkurią. Tai mes dabar tai bandom turbūt treti metai, tokį eksperimentinį 

variantą, bet va sunkiai sekasi dėl kai kurių gimnazijų vadovų.“ (tyrimo dalyvis 2.1.);dar 

atkreipiamas dėmesys į kai kurių bendrojo ugdymo mokyklų nenorą bendradarbiauti, tobulinant 

ugdymo/si procesą - „Žodžiu bandėm technologijų pagrindu darbą organizuot. Nebe gimnazijose 

būtų, ne mokyklose, bet profesinėje mokykloje. Na, techninė bazė, lyginant gimnazijų ir profesinių, 

na dažnai labai stipriai skiriasi ir ne gimnazijų naudai.“ (tyrimo dalyvis 2.1.). 

Vienas iš pačių esmingiausių trikdžių buvo nurodomas moksleivių noras siekti 

profesionalumo – „Visi suprantam, kad nevisi ateina su kažkokiais dideliais norais, kiti ateina, kad 

tik uždėt varnytę ir baigt tuos mokslus ir kažką tai turėti. Ir tai manau, kad yra nemaža dalis ir tai 

atsispindi toj praktikoj, nes kad suinteresuotumo mažai.“ (tyrimo dalyvis 2.4.); manymu tai sietina 

su Z karta: „tai yra siaubinga karta, jeigu tokia ir toliau bus, tai absoliučiai baisu.“ (tyrimo dalyvis 

1.5.). 

Vienas iš trukdžių yra permenkas profesio mokymo įstaigų ir darbdavių bendradarbiavimas, 

tobulinant mokymą/si, ieškant efektyvesnių jo formų, metodų, turinio, teorijos ir praktikos 

sanglaudos, pavyzdžiui, „aišku iš esmės net ugdymo turinio kaitai, na mes dažnai susiduriam su 

tokia situacija, kad sako nespėja profesinio rengimo programa su inovacijom, kurios atsiranda darbo 

rinkos vietose, ar ne. Tai tu, planuodamas inovaciją savo technologiniam procese įmonėj, 

planuodamas dar neįdiegdamas, bet planuodamas, tu jau gali planuoti ugdymo pokyčius profesinio 

rengimo programai.“ (tyrimo dalyvis 1.2.); 

.,“dabar ta mintis ir yra, kada jungtis į kažkokį tai bendro tikslą siekimą ir kad tie darbdaviai, 

supranti, į švietimo visą procesą įsijungtų kuo giliau. Ne, aš nekalbu apie tai, kad jie užsiimtų jau 

tuo pačiu mokymu, bet va ta praktinė dalis, kad būtų iš tikrųjų. vis tiek atliekama kuo daugiau 

įmonėse ir juo labiau, kad ta pati techninė bazė. Aš nesakiau, kad ji blogiau profesinio rengimo 

centruose, gera, bet vis tiktai. Tos verslo įmonės, na, perka vis tiek pačią naujausią, našiausią ir kas 

yra, sakykim, vis tiek žengia priešaky.“ (tyrimo dalyvis 2.2.) 

Gan rimtas trukdis išryškėjo ir profesio mokymo prestižas bei jo galimybių neadekvatus 

panaudojimas.Tekstuose arba kontekstuose praslįsdavo, kad „vėlgi profesinio mokymo viena ir 

problemų yra tai, kad į profesinį mokymą ateina patys blogiausi.“. Dera ieškoti įdomesnių ir 
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naujajai kartai paveikių profesinio mokymo patrauklumo didinimo priemonių – „Visi žino. Yra ten 

Edvinas kažkoks, kuris, reiškia, „Youtube“ karaliauja. Tai Edvino auditorija. Vat vieno žmogaus, 

kuris ten kažką „Youtube“ įdeda filmuką yra 200000 Lietuvos vaikų. Vieno žmogaus.“ (2 

informantas). 

Rekomendacija. Profesinio mokymo įstaigų veiklos efektyvinimui dera atlikti išsamią 

sisteminiu, procesiniu ir situaciniu požiūriu analizę ir sudaryti struktūriniu, misijos, funkciniu, 

finansavimo ir kitais požiūriais optimizavimo galimybes, sudarant realias teisines, finansines ir kitas 

bendradarbiavimo galimybes su socialiniais parneriais tobulinimui. Nacionaliniu lygmeniu parengti 

profesinio mokymo prestižo kėlimo scenarijų ir sumodeliuoti ugdymo karjerai sistemą. Inicijuoti 

darbdavių asociacijų, profesinio mokymo įstagų ir kitų suinteresuotų subjektų bendradarbiavimą, 

siekiant profesinio mokymo kokybės ir orientavimosi į ateities perspektyvą darbo rinkoje. Ieškoti 

mokymo/si efektyvinimo dididimo kelių, orientuojantis į naujosios kartos ypatumų ir poreikio darbo 

rinkai balansą. Tuo tikslu dera sukurti profesinio mokymo kokybės vertinimui skirtą stebėsenos 

sistemą. 

Rekomendacijų įgyvendinimui įpareigoti Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrą 

sudaryti veiklos planą, pagrįstą realiais ir potencialiais ištekliais. 

 

 


