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Renginys (diskusija) su socialiniais
ir ekonominiais partneriais,
suinteresuotomis institucijomis
PASIŪLYMAI DĖL 2021-2027 M. ŠMSM PLANUOJAMŲ FINANSUOTI ŠVIETIMO INTERVENCIJŲ

4 prioritetas „SOCIALIAI ATSAKINGESNĖ LIETUVA“ (švietimas)
Institucija
MRU, Mokslininkų
sąjunga

SKVC

KU, VU

Savivaldybių asociacija

LIJOT

Siūloma finansuoti
Demografiniai tyrimai, programų parengimas ir realizavimas
Amžėjanti visuomenė – veiksmai valstybės lygmenyje
Paruošimas šeimai (nuo darželio, mokyklos iki universiteto), prevencinės programos
Talentingi vaikai (kaip lavinti: nuo ikimokyklinio iki universiteto)
Pastaba: ŠMSM siūloma veiklų sinergija su EIM
Veiksmai siekiant pritraukti iš kitų šalių atvykstančius asmenis (kokybiškas užimtumas, lengvesnis pateikimas į
mokslą, į studijas)
AM dokumentų skaitmenizacija (kuriamos platformos ar pan.)
Darbo rinkos atitikimas visuomenės poreikiams, kokybės užtikrinimo plėtra, AM patrauklumo didinimas
Didaktiniai tyrimai. STEAM.
Centralizuotos mokytojų kvalifikacijos sistemos sukūrimas
Mokytojų rengimo centrai (mokytojų prestižo kėlimas, naujo tipo parengimas)
MVG tyrimai
Trečiojo amžiaus universitetai, andragogika
Lygios galimybės visiems vaikams (mieste ir kaime), gabūs vaikai
Integruota regioninė politika
Kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimas AM- horizontalūs projektai su KM
Ugdymas karjerai, profesinis orientavimas
Pastaba: reikalinga praėjusio periodo lėšų analizė: fundamentalūs tyrimai ir iš jų išplaukiantys siūlymai, išvados
Neformalus vaikų ir suaugusiųjų švietimas
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Nacionalinis švietimo
NVO tinklas
ŠMPF

Tarpregioniai mainai, pasidalijimas patirtimi
NŠOT įtraukimas
Pastaba: reikalingas struktūrinių pertvarkų rėmimas, o ne operatyviniai veiksmai
Studentų mobilumo skatinimas

NEC

Pastaba: sudėtingas struktūrinių fondų administravimas, siūloma supaprastinti, netaikyti papildomų taisyklių
Permainos, iniciatyvos, inovacijos, o ne rutininės veiklos
„Matematika“ - kaip prioritetas

KPMPC

Pastaba: nesieti vienos priemonės rezultatų su visais joje esančiais projektais
Voučeriai mokykloms, finansinės paskatos įgyvendinti idėjas pasiekimų gerinimui
Socialinių teisių švietimas

Lietuvos švietimo
profesinė sąjunga
Lietuvos jaunųjų
mokslininkų sąjunga
Vilniaus kolegija
Lietuvos verslo
konfederacija

Darbas su žmogumi, aktyvinimas, švietimas
Bendruomenės pilietinis ugdymas
Skaitmeninė erdvė – inovacinių technologijų ugdymas
Stažuotės užsienyje, savarankiškumo ugdymas
Skaitmenizacija, pameistrystė

Pastaba: siūloma MOSTA numatyti kaip vertintojus, kurie prioretizuos pateiktas idėjas naujam periodui.
Lietuvių kalbos institutas Kūrybinio mąstymo ugdymas ir kūrybiškumo metodikos
Kvalifikacijos tobulinimo sistemos kūrimas
Gabių vaikų potencialo didinimas, specialiųjų poreikių turintys vaikai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ankstinimas
Empatijos, jautrumo ugdymas, pilietinės socialinės programos ir projektai
Dirbančiųjų sveikatos gerinimas
SAM
Mokytojų profesinis tobulėjimas, švietimas
Lietuvos mokyklų
Savanorystės sutartys, tikslinės stipendijos
vadovų asociacija
Tėvų švietimas
Pastabas: siūlomas mokytojų finansavimas tiesiogiai per mokyklas
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