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Švietimo ir mokslo ministerijos vadovai dalyvavo LŠDPS Aukštaitijos regiono forume
Vasario 22 dieną Rokiškyje įvyko Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS)
Aukštaitijos regiono forumas „Lietuvos švietimas: sprendimai ir realybė“. Forume, per kurį
buvo aptartos švietimo aktualijos, LŠDPS rezoliucijos projektas, dalyvavo švietimo ir mokslo
viceministrė Virginija Būdienė bei Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo organizavimo
skyriaus vedėja Regina Klepačienė.

LŠDPS Aukštaitijos regiono pirmininkas Erikas Gaigalas ir kiti LŠDPS atstovai per forumą
aptarė mokytojų atlyginimų, darbo sąlygų klausimus, mažų kaimo mokyklų situaciją. Kalbėta
apie tai, ar mokytojai pritartų mokinių mažinimui klasėse, ar jie patenkinti mokytojų
atestacija, ar pritartų klasės vadovo pareigybės įvedimui ir kt.
E.Gaigalas pristatė mokytojų apklausą. Iš viso buvo apklausta 600 regiono mokytojų.
Dauguma apklaustų mokytojų (per 60 proc.) mano, kad sumažinus mokykloje mokinių
skaičių iki 600, pagerėtų ugdymo kokybė. Į klausimą, ar reikalingas klasės auklėtojo etatas,
teigiamai atsakė apie pusę apklaustų regiono pedagogų. Beveik pusė apklaustųjų - 46 proc.
mokytojų, atsakė esantys visiškai patenkinti ar beveik patenkinti esama atestavimo sistema. Į
klausimą, kam turi būti skiriamos sutaupytos mokinio krepšelio lėšos, 41 proc. apklaustųjų
nurodė, jog mokymo priemonėmis įsigyti.

LŠDPS pirmininkas Aleksas Bružas akcentavo, kad LŠDPS palaiko mokytojų etatinio darbo
apmokėjimo įvedimą. Forumo metu buvo aptartas 2005-ųjų protokolinio susitarimo tarp
Švietimo ir mokslo ministerijos bei LŠDPS vykdymas. Atsiliepdami į viceministrės raginimą
tęsti kultūringą socialinį dialogą, forumo dalyviai akcentavo, kad mokytojai neatsisako
derybų.
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Forumo dalyviai aptarė rezoliucijos projektą, kuriame reikalaujama atnaujinti derybas tarp
ministerijos bei LŠDPS susitarimo vykdymo, parengti veiksmų programą, kuri numatytų
mokytojų užimtumą mažėjant mokinių mokyklose, parengti projektą dėl mokytojų stažinės
pensijos ir kt.
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