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Egidijus
Milešinas
LŠMPS pirmininkas

Brangūs kolegos,
pastaruosius kelerius metus rengiant 
metinę veiklos ataskaitą ir kreipiantis į Jus, 
tenka priminti ir prisiminti ne tik švietimui 
nuveiktus darbus ir laukiančius iššūkius, 
tačiau ir apžvelgti pasaulį purtančius 
įvykius.

Iš pradžių pandemija, o vėliau rusijos 
pradėtas žudikiškas karas prieš Ukrainą 
tiesiogiai paveikė ne tik švietimo 
darbuotojų, tačiau ir Lietuvos švietimo ir 
mokslo profesinės sąjungos veiklą.

Užklupę sunkumai ir negandos suteikė ir 
naujų galimybių, naujų veiklos krypčių. 
Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad visi esame 
susitelkę ir kartu sugebame nepavargti 
bei judėti pirmyn.

Kviečiu drauge apžvelgti prabėgusius 
2022-uosius metus ir susipažinti su 
darbais,  iniciatyvomis bei pasiekimais, 
kuriais galime didžiuosis.

Pergalingų 2023-ųjų mums visiems!
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1Lietuvos 
švietimo
ir mokslo 
profesinės 
sąjungos 
suvažiavimas
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2022 m. gegužės 12 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ įvyko bene svarbiausias 
profesinės sąjungos renginys - Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo 173 delegatai iš visos Lietuvos. 

Suvažiavime buvo ne tik aptarti pasiekimai – teigiamai pasikeitusi organizacijos komunikacija ir 
įvaizdis, tačiau ir apsvarstyti ir priimti LŠMPS įstatų pakeitimai, nubrėžtos ateities gairės ir tikslai. 
Vienas pagrindinių prioritetų – sėkmingai tęsti LŠMPS Teisės centro veiklą. Tačiau pagrindinis 
ilgalaikis tikslas – vienodos bazinės algos visiems pedagogams įvedimas.

„Prieš trejus metus susikūrusi Lietuvos 
švietimo ir mokslo profesinė sąjunga 
nuolatos auga – natūraliai, nes švietimo ir 
mokslo darbuotojai mato, kad jų teisės 
ginamos ir geresnėmis jų  sąlygomis 
rūpinamasi kasdien. Be to, organizacija 
veikia šiuolaikiškai. Ne tik reaguoja į 
kasdienius klausimus, tačiau atlieka 
tyrimus, teikia idėjas ir siūlymus valdžios 
institucijoms. Manau, kad visi mato 
naudą ir nuolatinį judėjimą pirmyn“

– pabrėžia naujai kadencijai perrinktas LŠMPS 
pirmininkas E. Milešinas

Daugiau informacijos rasite čia: https://www.svietimoprofsajunga.lt/7137-2/ 

Taip pat suvažiavimo delegatams ir svečiams 
buvo pristatyta 2019-2022 m. LŠMPS veiklos 
ataskaita, kurią galite rasti paspaudę šią 
nuorodą - 
https://www.youtube.com/watch?v=qTk8zp
OJMEI. 

Suvažiavimo delegatai ketverių metų 
kadencijai LŠMPS pirmininku perrinko Egidijų 
Milešiną, o pirmininko pavaduotojais išrinkti – 
Audrius Jurgelevičius ir Renata Anužienė.
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https://www.youtube.com/watch?v=qTk8zp OJMEI.
https://www.svietimoprofsajunga.lt/7137-2/


Iš kairės: LŠMPS pirmininko pavaduotojas Audrius 
Jurgelevičius, pirmininko pavaduotoja Renata Anužienė 

ir pirmininkas Egidijus Milešinas
6
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Palaikymo Ukrainai raštai
2

2022 m. vasario 22 d. įtampos ir karinės grėsmės akivaizdoje LŠMPS išreiškė paramą 
Ukrainos žmonėms ir švietimo bendruomenei ir išsiuntė palaikymo raštą Ukrainoje 
veikiančioms švietimo profesinėms sąjungoms.

Negalėdami susitaikyti su Rusijos agresija, 
LŠMPS, kartu su Latvijos švietimo ir mokslo 
darbuotojų profesine sąjunga (LIZDA) ir 
Lenkijos mokytojų profesine sąjunga (ZNP), 
pareikalavo Švietimo Internacionalo (EI) ir 
Europos švietimo profesinių sąjungų 
švietimo komiteto (ETUCE) pašalinti Rusijos 
švietimo ir mokslo darbuotojų profesinę 
sąjungą (ESEUR) ir Baltarusijos švietimo ir 
mokslo darbuotojų profesinę sąjungą 
(BTUWES) iš EI ir ETUCE tarptautinių 
organizacijų.
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Mes smerkiame Rusijos vykdomą karą 
prieš Ukrainą, kuriame žūsta mokytojai, 
vaikai, jų tėvai ir kiti civiliai. Rusijos, kaip 
agresorės, veiksmai yra nukreipti prieš 
suverenią ir nepriklausomą valstybę ir 
pažeidžia demokratines vertybes, todėl 
visi juos remiantys turi prisiimti 
atsakomybę.

– pabrėžia LŠMPS pirmininkas Egidijus Milešinas



Visuotinė istorijos pamoka
2

Rusijai užpuolus Ukrainą, daugybė Lietuvos žmonių įvairiais būdais parėmė su okupantais 
kovojančius Ukrainos piliečius. LŠMPS pirmininko pavaduotojas ir istorijos mokytojas Audrius 
Jurgelevičius irgi nusprendė prisidėti prie Ukrainos kovos už laisvę. 

Jis paruošė atvirą istorijos pamoką „Ukrainos istorija: melas ir istorinė tiesa“ apie Ukrainos istoriją, 
kurioje istoriniais argumentais paneigė Rusijos propagandos skleidžiamą melą apie Ukrainos 
praeitį. Tai daryti yra labai svarbu, nes klastojant istoriją, Rusija grindžia pradėtą agresiją prieš 
kaimyninę šalį. Kitas pamokos tikslas – atskleisti lietuvių tautos kovų už laisvę prasmę, leidžiančią 
šiandien mums džiaugtis gyvenimu nepriklausomoje, demokratinėje valstybėje.

Į 2022 m. vasario 28 d. vykusią pamoką buvo 
pakviesti visų Lietuvos švietimo įstaigų moksleiviai 
ir mokytojai, taip pat pamoką stebėjo ir užsienyje 
gyvenantys lietuviai.

Pamokos metu A. Jurgelevičius, pasakodamas 
apie Ukrainos šimtmečių istoriją bei 
valstybingumo šaknis, ne tik paneigė skleidžiamus 
mitus bei prasimanymus, bet ir paragino visus, 
stebinčius pamoką, siųsti palaikymo žinutes 
Ukrainos žmonėms.
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2
Į šį raginimą atsiliepė daugiau nei 550 švietimo įstaigų Lietuvoje ir užsienyje. Lietuvos švietimo ir 
mokslo profesinė sąjunga sulaukė daugiau nei 800 nuotraukų iš atviros pamokos, moksleivių 
piešinių, laiškų, video įrašų, palaikančių ukrainiečius. Visa gauta medžiaga, kartu su Ukrainos 
palaikymo deklaracija, buvo perduota Ukrainos švietimo bendruomenei.
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Informacija apie šią Ukrainos istorijos pamoką pasiekė daugiau nei 126 tūkst. socialinio 
tinklo „Facebook“ vartotojų, pamokos peržiūrų skaičius „Youtube“ kanale viršijo 46 tūkst. 
Svarbu pažymėti, kad vieną peržiūrą stebėjo vidutiniškai 10 žmonių, taigi realus žmonių 
skaičius, stebėjusių pamoką, siekia apie 500 tūkst.

Pamoka, sulaukusi teigiamo įvertinimo, buvo išversta į gestų, ukrainiečių, anglų, lenkų ir 
kitas kalbas.



Stovykla „Draugystės vasara“
2

LŠMPS, siekdama praskaidrinti ukrainiečių mokinių, patyrusių karo siaubumus, kasdienybę, 
nusprendė 2022 metais surinktas 0,6 proc. paramos nuo GPM už 2021 metus lėšas, skirti Ukrainos 
ir Lietuvos vaikų ir mokytojų vasaros stovyklos organizavimui.
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Akcija sulaukė didelio pasisekimo, Lietuvos žmonės aktyviai aukojo šiam kilniam tikslui, todėl 
LŠMPS išpildė savo pažadą ir suorganizavo stovykla „Draugystės vasara“. 

Liepos 18 d. į pirmąją stovyklos „Draugystės vasara“ pamainą susirinko 25 vaikai. Stovykloje 5 
dienas drauge ilsėjosi, bendravo, pramogavo ir artimo draugiško ryšio ieškojo 11 ukrainiečių ir 14 
lietuvių vaikų. 

Stovyklos 
akimirkos buvo 
fiksuojamos 
dienoraštyje.



2

Rugpjūčio 8 d. į antrąją stovyklos „Draugystės vasara” pamainą atvyko pilnas autobusas vaikų ir 
kelios mokytojos iš Ukrainos, Lucko regiono.

Stovyklautojai lankėsi ledų fabrike, jodinėjo žirgais, maudėsi ežere, vakarais šokdavo diskotekoje 
ir leido vakarus prie laužo bei kitaip aktyviai pramogavo. 
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2

Apibendrindami LŠMPS stovyklą „Draugystės vasara“ vaikai sakė, kad jiems labiausiai patiko 
nauji draugai ir bendravimas su jais - o bendravo tarpusavy ir lietuviškai, ir ukrainietiškai, ir 
angliškai, ir rusiškai, ir net ženklų kalba! Taip pat vaikus sužavėjo netikėtos ir įvairių įgūdžių 
pareikalavusios veiklos bei, žinoma, stovyklos vadovai!

LŠMPS dėkoja visiems skyrusiems paramą ir taip prisidėjusiems prie šios stovyklos 
organizavimo.
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3
LŠMPS Teisės centras kasdien konsultuoja profesinės sąjungos narius darbo teisės klausimais – 
daugiau nei 4000 paklausimų per metus, daugiau nei pusė jų yra pasirengimas darbo ginčams, 
kuriuos pavyksta išspręsti taikiai, socialinio dialogo būdu diskutuojant su įstaigų vadovais ir 
ieškant geriausio sprendimo darbuotojui. 

LŠMPS Teisės centro teisininkai rengia atmintines ir teikia konsultacijas, kaip taikyti aukštesnio 
lygmens kolektyvines  sutartis.

LŠMPS atstovavo savo nariams darbo ginčuose, kurie baigėsi taikos sutarčių pasirašymais. 

LŠMPS Teisės centro teisininkai dalyvauja LŠMPS Profsąjungos valandų susitikimuose, susitinka 
su pirminių organizacijų nariais, atsako į jiems rūpimus klausimus. LŠMPS Teisininkai dalyvauja 
viešųjų konsultacijų cikle, padeda LŠMPS vadovams kvalifikuotai atsakyti į tiesiogiai konsultacijų 
metu užduotus klausimus.

LŠMPS Teisės centras nuolat rengia viešas konsultacijas raštu aktualiais klausimais, kurios 
skelbiamos LŠMPS tinklapyje. Taip pat yra rengiamos profesinės sąjungos nariams aktualių 
teismų sprendimų santraukos bei nariams reikalingų dokumentų šablonai. Parengtas darbdavio 
lygmens profesinės sąjungos steigimo dokumentų paketas, profesinės organizacijos pavyzdiniai 
įstatai. Veikia tiesioginis narių klausimų pateikimas LŠMPS Teisės centrui ir Dažnai užduodamų 
klausimų skiltis, kur galima rasti atsakymus į aktualius klausimus. Kaip niekada buvo gausu 
klausimų dėl papildomų garantijų profesinės sąjungos nariams. Nariai nuolatos konsultuojami 
kolektyvinių derybų, lokalinių teisės aktų derinimo su profesine sąjunga klausimais.
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LŠMPS nariai buvo aktyvūs spręsdami klausimą dėl periodinių sveikatos patikrinimų 
apmokėjimo darbdavio lėšomis. LŠMPS Teisės centras pradėjo aktyvią kampaniją narių 
švietimo ir konsultavimo šiuo klausimu. Nariai skatinami ignoruoti darbdavio 
atsisakymą apmokėti sveikatos patikrinimus ir reikalauti juos apmokėti. 

2022 lapkričio 1 d. įsigaliojus Darbo kodekso 30 str. pakeitimui, kuris iš esmės pakeitė 
psichologinio smurto sampratą ir reglamentavimą, LŠMPS Teisės centro teisininkai 
dalyvavo mokymuose ir seminaruose, kaip taikyti praktikoje šiuos pakeitimus. 
Atsižvelgiant į įgytas žinias, LŠMPS Teisės centras planuoja pradėti kampaniją, kurios 
metu LŠMPS  nariai bus raginami rinkti duomenis apie psichologinį smurtą ir 
priekabiavimą reglamentuojančius lokalinius teisės aktus jų įstaigose, psichosocialinių 
veiksnių vertinimo atlikimą įstaigoje. LŠMPS Teisės centras rengs rekomendacijas 
nariams, kaip įgyvendinti psichologinio smurto ir priekabiavimo prevenciją darbo 
vietose. 

Vyksta nenutrūkstamas teisės aktų pakeitimų stebėjimas ir pastabų bei pasiūlymų 
rengimas dėl teisės aktų projektų nuostatų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 
sporto ministerijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos Seimui. 

Nuolatos stebimas valstybės įstaigų darbas ir priimami sprendimai švietimo ir mokslo 
klausimais, dalyvaujama Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto 
posėdžiuose, įvairiose darbo grupėse, kurios nagrinėja ir sprendžia švietimo sektoriaus 
darbuotojų darbo, ekonominius ir socialinius klausimus.  

LŠMPS atstovai reguliariai stebi ir dalyvauja Lietuvos Respublikos Trišalės tarybos 
posėdžiuose.



3
Per 2022 metus aktyviai LŠMPS bendradarbiavo su Valstybine darbo inspekcija dėl teisės aktų 
pakeitimų įgyvendinimo, formavo VDI nuomonę dėl sutrumpintos darbo dienos taikymo 
asmenims, kurie augina vaikus iki 3 metų. 

2022 m. buvo atnaujintas Darbo ginčų komisijų narių sąrašas ir LŠMPS atstovai, kaip darbo ginčų 
komisijų nariai, dalyvavo 67 posėdžiuose, kuriuose buvo nagrinėjama virš 350 darbo bylų. 
2022 m. LŠMPS įgyvendindama jai keliamus tikslus ir uždavinius parengė ir išsiuntė 275 raštus 
įvairioms Lietuvos Respublikos institucijoms.

2022 m. vyko 3 eiliniai ir 3 neeiliniai LŠMPS Tarybos posėdžiai.
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Lietuvos švietimo ir mokslo 
šakos kolektyvinė sutartis

4

2022 m. gruodžio 16 d. pasirašyta atnaujinta Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinė sutartis.

Sutartyje įtvirtinta, kad nuo 2023 m. sausio 1 d. papildomai skirti 153 mln. Eur darbo 
užmokesčiui padidinti 13 procentų, o tai reiškia, kad mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų 
pareiginė alga didėja 12 procentų ir 1 procentas skiriamas padidinti lėšas ugdymo planui 
(ugdomajai veiklai) įgyvendinti. 

153
mln. Eur

13%

12%
(pareiginė alga 

didėja)

1%
lėšos ugdymo 

planui įgyvendinti 
didėja

Sutartyje nuosekliai siekiama, 
kad 2024 m. mokytojų 
vidutinis darbo užmokestis 
sudarytų 130 procentų šalies 
vidutinio darbo užmokesčio, o 
mokslo ir studijų institucijų 
mokslo darbuotojų ir dėstytojų 
vidutinis darbo užmokestis – 
150 procentų šalies vidutinio 
darbo užmokesčio.  

Kolektyvinėje sutartyje sutarta, kad iki 2023 m. gruodžio 31 d. šalys paruošia mokytojų darbo 
apmokėjimo modelį, pagrįstą „bazinės pareiginės algos“ taikymu, susietą su mokytojų 
karjeros modeliu. Taip pat sutarta iki 2023 m. balandžio 1 d. inicijuoti švietimo bendruomenės 
diskusiją, kurios metu būtų išgryninti siūlymai dėl mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų 
darbo krūvio sandaros tobulinimo, o iki 2023 m. birželio 1 d. diskusijų metu bus išnagrinėtos 
mokytojų padėjėjų ir mokyklų bibliotekininkų darbo apmokėjimo problemos ir parengti 
siūlymai dėl jų spendimo.
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Nacionalinė kolektyvinė sutartis
4

LŠMPS dalyvavo ir derybose dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties, kuri buvo pasirašyta 2022 m. 
spalio 10 d.

Šalys susitarė 2023 metams padidinti pareiginės algos bazinį dydį visiems viešojo sektoriaus 
tarnautojams, darbuotojams ir pareigūnams iki 186 eurų, tai yra 5 eurais daugiau nei 2022 metais. 

Naujovė, kad ši sutartis galios 3 metus (2023-2025 m.), išskyrus punktą dėl pareiginės algos bazinio 
dydžio, dėl kurio šalys derėsis kiekvienais metais. 
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Teritorinės ir darbdavio 
lygmens kolektyvinės sutartys

4

2022 metais LŠMPS susivienijimai pasirašė dvi teritorinio lygmens švietimo sektoriaus 
kolektyvines sutartis – Klaipėdos rajone ir Kelmės rajone ir pasirašytos 9 darbdavio lygmens 
kolektyvinės sutartys – Šakių „Varpo“ mokykloje, Mažeikių „Jievaro“ pagrindinėje mokykloje, 
Mažeikių Sodų pagrindinėje mokykloje, Panevėžio M. Karkos pagrindinėje mokykloje, Joniškio raj. 
Skaistgirio gimnazijoje, Rietavo Tverų gimnazijoje, Panevėžio lopšelyje – darželyje „Nykštukas“, 
Ukmergės globos centre ir Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijoje. 

Derybose dėl darbdavio lygmens kolektyvinių sutarčių narių prašymu mielai dalyvauja LŠMPS 
vadovai ir LŠMPS teisės centro specialistai, kurie padeda parengti dokumentus prisistatymui 
deryboms, sutarčių projektus bei į procesą įsitraukia kaip derybininkai nuo profesinės sąjungos. 
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Šakių „Varpo“ mokyklos darbdavio 
lygmens kolektyvinės sutarties 
pasirašymas

Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo sektoriaus 
teritorinės kolektyvinės sutarties pasirašymas

Panevėžio lopšelio-darželio „Nykštukas“ darbdavio 
lygmens kolektyvinės sutarties pasirašymas



LŠMPS 
renginiai

5
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LŠMPS konferencija „Lūžio taškas 
ikimokykliniame ugdyme 2025 – 
kaip nesusimauti“

5

2022 m. spalio 13 d. Telšiuose vyko LŠMPS 
organizuota konferencija „Lūžio taškas 
ikimokykliniame ugdyme 2025 – kaip 
nesusimauti“ į kurią atvyko LŠMPS ikimokyklinių 
įstaigų profesinių sąjungų  pirmininkai, ugdymo 
įstaigų vadovai iš visos Lietuvos, daugelio 
savivaldybių švietimo skyrių vedėjai. 

Konferencijos temą padiktavo Lietuvos 
Respublikos Prezidentūros pasiūlytas švietimo 
įstatymo pakeitimas, kuriuo vadovaujantis nuo 
2025 m. rugsėjo 1 d. ikimokyklinis ugdymas 
tampa visuotiniu vaikams nuo 2 metų amžiaus. 

Konferencijoje pranešimus skaitė Lietuvos 
Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos 
patarėja Vilma Bačkiūtė, Švietimo, mokslo ir 
sporto viceministas prof. Ramūnas Skaudžius, 
Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas Jonas 
Mickus ir LŠMPS pirmininkas Egidijus Milešinas.

22

Pradėti reikia nuo paties svarbiausio ir 
esminio – požiūrio keitimo į švietimo 
sistemą. Kol politikai ir visuomenė savo 
galvose nuoširdžiai nepradės tikėti ir 
suvokti, kad švietimo sistema nuo pirmų 
žingsnių ankstyvajame ugdyme lemia 
žmogaus ateities galimybes, tol jokie 
įstatymai situacijos nepakeis. Nuoširdžiai 
galiu pasakyti, neįžeisdamas nė vieno 
švietimo ministro asmeniškai, per 
pastarąjį dešimtmetį nebuvo nė vieno, 
kurio akys degtų švietimu ir noru sistemą 
pakreipti kardinaliai teigiama linkme. Vis 
dėlto aš tikiu, kad mes galime 
nesusimauti dirbdami kartu.

– sakė E. Milešinas

Savo pranešime LŠMPS pirmininkas E. Milešinas pabrėžė, kad nepadarytų darbų dar labai daug. 

Konferencijos pranešėjai diskutavo, kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybė ruošiasi šio įstatymo 
įgyvendinimui, su kokiais iššūkiais susidurs savivaldybės ir kokią įtaką šis sprendimas turės 
ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų ekonominėms, socialinėms ir darbo sąlygoms.
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LŠMPS susivienijimų profesinių 
organizacijų pirmininkų posėdžiai

5

Spalio – lapkričio mėnesiais LŠMPS organizavo 4 išvažiuojamuosius LŠMPS susivienijimų profesinių 
organizacijų pirmininkų posėdžius – Plungėje, Kauno rajone, Panevėžyje ir Elektrėnuose. 
Susitikimo metu buvo pristatyta 2022 m. LŠMPS veikla ir ateities planai, Nacionalinės kolektyvinės 
sutarties ir Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties derybų rezultatai, vyko 
diskusijos su nariais jiems aktualiais klausimais.
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Plungė

Garliava, 
Kauno 

rajonas
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Garliava, 
Kauno 
rajonas

Panevėžys

Elektrėnai



LŠMPS viešosios konsultacijos
5
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2022 m. LŠMPS organizavo 5 viešąsias konsultacijas savo nariams, kurios buvo transliuojamos 
LŠMPS Facebook paskyroje. Renginių metu LŠMPS pirmininkas E. Milešinas ir jo pavaduotojas
A. Jurgelevičius diskutavo ir atsakinėjo į interesantų klausimus šiomis temomis:

Kolektyvinių derybų pasiekimai

Profesinė sąjunga ar darbo taryba: privalumai ir trūkumai

Įstaigos kolektyvinė sutartis: teorija ir praktika

Profesinių sąjungų įtaka savivaldoje priimamiems sprendimams

Mokslo metų pradžia – ką būtina prisiminti kiekvienam mokytojui!

Šie pasiteisinę renginiai bus tęsiami ir 2023 metais.
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6
2022 m. birželio 9 d. mokymų baigimo pažymėjimais džiaugėsi pirmieji LŠMPS Lyderių 
akademijos absolventai.

Vasario 3 d. startavusi LŠMPS Lyderių akademija, bendradarbiaujant su Nacionaline švietimo 
ir mokslo asociacija (NŠMA), Švietimo tyrimų ir inovacijų institutu (ŠTII) bei Mykolo Romerio 
universitetu (MRU), truko 6 mėnesius.

LŠMPS lyderiai iš 10 savivaldybių gilino turimas žinias ir tobulino savo kompetencijas 
įvairiomis švietimo temomis.
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7
2022 m. vyko 6 projektiniai mokymai Lietuvoje ir užsienyje, kuriuose dalyvavo LŠMPS nariai. 
Mokymų metu dalyviai turėjo galimybę pasitikrinti ir patobulinti savo žinias apie įtraukųjį 
ugdymą, lyčių lygybę, perkeliamas kompetencijas, skaitmeninio turinio kūrimą 
ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme bei melagienų sklaidą ir gebėjimus jas 
atpažinti. 
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ITALIJA

TRANSVAL-EU projekto mokymai

FAKE projekto mokymai
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ISPANIJA

„ECO-IN“ projekto tarptautiniai mokymai



7
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LIETUVA

Erasmus+ projekto „Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo institucijų 
prisitaikymas prie skaitmeninio 
amžiaus“ mokymai Marijampolėje

Erasmus+ projekto BEYOND mokymai Marijampolėje



7
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LIETUVA

Erasmus+ projekto TRANSVAL-EU mokymai Lietuvoje

Projekto „ECO-IN“ mokymai Joniškyje „Įtraukusis ugdymas Lietuvoje: 
problemos, iššūkiai ir galimybės“



7
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LIETUVA

Projekto „ECO-IN“ mokymai Joniškyje „Įtraukusis ugdymas Lietuvoje: 
problemos, iššūkiai ir galimybės“
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8
Per 2022 m. LŠMPS iš viso vykdė 8 projektus, iš jų - 1 baigėsi ir 1 prasidėjo.
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Projekto tikslas – skatinti, išbandyti ir įvertinti naujoviško mokymo 
modelio, pagrįsto sisteminiu požiūriu, poveikį.

Projektas ECO-IN „Naujas algoritmas įtraukiajam ugdymui“

Projekto tikslas – ugdyti reikiamus gebėjimus, veiksmingai 
įgyvendinti nacionalines ir Europos profesinio mokymo ir 
pameistrystės strategijas bei remti profesinio mokymo teikėjus, 
organizuojant profesinio mokymo studentų mobilumą užsienyje.

Projektas „Eduwork.net“

Projekto tikslas – formuoti kompetencijų pripažinimo vertintojų, 
konsultantų ir patarėjų praktiniais karjeros klausimais gebėjimus, 
pagerinti jų žinias bei supratimą apie perkeliamas kompetencijas.

Projektas TRANSVAL.EU

Projekto tikslas – remti pažangą lyčių lygybėje, didinti berniukų ir mergaičių 
potencialą ir kovoti su lyčių stereotipais ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Projektas BEYOND „Lyčių lygybė ankstyvajame ugdyme. 
Naujų kompetencijų, padedančių mokytojams peržengti 
stereotipus, įgijimas“

Projekto tikslas – rinkti gerąją patirtį skaitmeninių priemonių kūrime, 
mokytis kurti animaciją ir įtraukti IKT naudojimą į ikimokyklinių 
įstaigų kokybės užtikrinimą.

Projektas DIGITAL ECEC „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo institucijų prisitaikymas prie skaitmeninio amžiaus”

Projekto tikslas – sukurti mokiniams skaitmeninę ugdymo 
priemonę, siekiant aptikti netikras naujienas ir skatinti sąmoningą 
socialinių tinklų naudojimą, atsispirti manipuliacijoms.

Projektas F.A.K.E „Kovokime su melagienomis per 
žinias ir išsilavinimą“

Pagrindiniai projekto tikslas - sukurti paramos sistemą 
pradedantiesiems mokytojams, atsižvelgiant į jų poreikius ir 
suinteresuotųjų šalių vizijas.

Projektas SUPPORT TEACHERS „Pagalbos sistemos 
vystymas pradedantiesiems mokytojams”
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9

LŠMPS pirmininkas Egidijus Milešinas yra ETUCE komiteto narys, nuolat dalyvauja komiteto posėdžiuose. 

LŠMPS atstovai taip pat yra šių ETUCE komitetų nariai: ETUCE Advisory Panel, CEENET, ESSDE, ETUCE 
Standing Committee for Equality, ETUCE Advisory network on trade union renewal. 

LŠMPS atstovai nuolat dalyvauja ETUI, ETUCE, ETUC organizuojamuose seminaruose. 
LŠMPS tarptautinės veiklos vadovė Tatjana Babrauskienė antrą kadenciją yra Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komiteto (EESRK) narė.

38

Švietimo forumas Valensijoje

Gegužės 11-13 d. Ispanijoje vyko aukšto lygmens tarptautinis švietimo forumas. Į tradicinį, daugiau 
kaip dešimtmetį vykstantį kasmetinį renginį kviečiamos dalyvauti pažangiausios, geriausius 
švietimo pasiekimus turinčios šalys. Lietuva į jį pakviesta pirmą kartą.

Pagrindinė renginio tema – Vyriausybių ir mokytojų profesinių sąjungų bendradarbiavimas 
sprendžiant popandeminius švietimo iššūkius ir užtikrinant švietimą visiems. LŠMPS renginyje 
atstovavo tarptautinės veiklos vadovė  Tatjana Babrauskienė.

Renginyje be švietimo ministrų, dalyvavo organizacijai „Education International“ priklausančių 
profesinių sąjungų atstovai, mokytojai.

Konferenciją organizavo Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), tarptautinė 
profesinė mokytojų organizacija „Education International“ („Tarptautinis švietimas“) ir Ispanijos 
švietimo ir profesinio mokymo ministerija.



9

Baltijos šalių švietimo profesinių sąjunga taryba (BCET)

Lapkričio 17 d. Rygoje vyko trijų Baltijos šalių švietimo profesinių sąjungų vadovų susitikimas, kurio 
pagrindinis akcentas – įkurta Baltijos šalių švietimo profesinių sąjunga taryba (The Baltic Council of 
Education Trade Unions – BCET).

BCET narėmis yra LŠMPS, Latvijos švietimo ir mokslo darbuotojų profesinės sąjungos (LIZDA) ir Estijos 
švietimo darbuotojų profesinės sąjungos  (EEPU), o šios tarybos posėdžius planuojama rengti bent 2 
kartus per metus rotacijos principu kiekvienoje valstybėje narėje, todėl kitas posėdis vyks kitų metų 
kovo mėnesį Estijoje.

BCET vienijančių švietimo profesinių sąjungų vadovai tiki, kad naujai įsteigta taryba prisidės prie Baltijos 
šalių švietimo sektoriaus profesinių sąjungų judėjimo stiprinimo ir efektyvaus bendradarbiavimo ne tik 
dalinantis patirtimi bei atstovaujant narių interesams, bet ir formuojant bendrą poziciją diskusijose su 
švietimo politikos formuotojais nacionaliniu lygmeniu.

Kolegos iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos pripažino, 
kad tik veikdami kartu galime pasiekti realios 
pažangos ir tapti nauja ir stipria jėga 
profesinių sąjungų judėjime ne tik Baltijos 
regione, bet ir Šiaurės Europoje.

Baltijos šalių švietimo profesinių sąjungų 
vienybė tegul įkvepia ir tampa sėkmės istorija, 
kuri mus pačius motyvuotų dirbti, tobulėti ir 
nebijoti imtis drąsių žingsnių sprendžiant 
švietimo sektoriaus darbuotojų problemas 
šiame regione.
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www.svietimoprofsajunga.lt

facebook.com/svietimoprofsajunga

instagram.com/lsmps_stipruskartu/

info@svietimoprofsajunga.lt

+370 682 27745

https://www.svietimoprofsajunga.lt
https://www.facebook.com/svietimoprofsajunga
https://www.instagram.com/lsmps_stipruskartu/
mailto:info@svietimoprofsajunga.lt



